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خد سنة  ماتأسست  الثالثة  األلفّية  ومكّرسة  1997ت  للربح  تهدف  ال  مسيحّية  مؤسسة  وهي   ا  تعليم  لتقديم ، 
مجانا  ا  كتابيّ  للعالم.  المقّدس،  تلبية    ..  الكتاب  إلى  يستند  للقادة  مسيحّي  لتدريٍب  المتزايدة  العالم    ننتج   لحاجة 

ة متعددة في خمس لغات رئيسّية وهي  الهوتّيا  سهل االستخدام، مدعوما  بالتبرعات، وذو وسائط إعالميّ  ا  منهاج
الماندرين الصينّية، والعربّية(. ونوزَّع هذا المنهاج مجانا  لمن هم في أشد  و الروسّية،  و اإلسبانّية،  و )اإلنجليزّية،  

الذين ال يستطيعون الحصول على الدراسة التقليدّية، أو    الحاجة إليه، في المقام األول على القادة المسيحيين
ل نفقاتها. ُتكَتب كل الدروس وُتصمَّم وُتنتج في مؤسستنا، وتتشابه في األسلوب والنوعّية  ليس بمقدورهم تحمّ 

  لقد برهنت هذه الطريقة الفريدة، والفّعالة من حيث تكلفتها،   .(History Channel)   لما تجده على قناة التاريخ
فاعليتها في كل العالم. وقد ربحنا جائزة تيلي لإلنتاج المتميز للفيديو في مجال    علىلتدريب القادة المسيحيين  

دولة. وُتنَتج مواد األلفّية الثالثة في شكل    192التعليم واستخدام الرسوم المتحركة. ُيستخَدم منهاجنا اليوم في  
رنت، وعن طريق محطات التلفزيون الفضائّية وكذلك  ( ومطبوعات، وبث على اإلنتDVD)  مدمجة  سطوانات ا

 البث اإلذاعي )الراديو( والتلفزيونّي. 
 للمزيد من المعلومات عن خدمتنا وكيف يمكنك المشاركة نرجو زيارة موقعنا على اإلنترنت 
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 مقدمة ال
 

القيامَ  نواٍح  عدة  من  الُمقّدس  الكتاب  فهم  نعرفُ   يشبه  حيث  أثري.  علماءَ   بحفٍر  أن  اآلثار    جميعا  
م  ه  هد  قديمة، ويبذلوا قصارى جَ   في مواقعٍ   آثاٍر من الماضي. فيحفروا باحثين عن آثارٍ   يكّرسون أنفسهم لدراسة  

اآلثار    استكشاف  في   األسفار  أوال    ها واستخدامُ إنشاُئها  تم    حين أهمية  استكشاف  يتضمن  الطريقة،  وبنفس   .
يعودُ   الُمقدسة البحثَ  الماضي    في أصله    في شيٍء  المقدس. فنحُن    –إلى  الكتاب   نبحُث في نصوصٍ وهو 

سياقات   في  مغزاها  إلى  الوصول  ونحاول  السنين،  آالف  إلى  تعود  التكتابية  إن  ها  القديمة.  األصلية  اريخية 
المعنى    نا من اكتشاف  مّكنُ في التفسير الكتابي، ألّنه يُ   هام    ه القديمة ُبعد  استكشاف الكتاب الُمقدس في سياقات  

المعصوم   االعتمادَ   الكامل،  يمكن  والذي  الخطأ،  والُكّتاب    من  القدس  الروح  قصده  الذي  تماما ،  البشر  عليه 
   ، عندما ُكتبت األسفار الُمقدَّسة.إليهمالموحى 

سلسلة  في  الثالث  درسنا  هو  المقدس   هذا  لنا  الكتاب  هللا  التفسير  مبادئ :  عطية  العنوان  علم  أعطيناه  وقد   ،
مفاه عدة  على  الدرس  هذا  في  سنرّكز  الُمقدَّس".  الكتاب  الكتاب  "استكشاف  معنى  استكشاف  في  مهمة  يم 

 الُمقدَّس واكتشافه.  

ينقسم نقاشنا لعملية استكشاف الكتاب الُمقدَّس إلى ثالثة أجزاء. أوال  تعريف المعنى األصلي، الذي  
للتركيز على المعنى األصلي للكتاب الُمقدس. وثالثا ،    و موضوع استكشافنا. ثانيا ، شرح األساس الالهوتي ه

 .  المعنى األصليأهمية إعطاء االهتمام الكافي بالمعنى األصلي. ولنبدأ بتعريف 
 

 األصلي  المعنى
 

ما قلناه أو كتبناه، وعادة  نّرد على هذا فنقول: "في   فيها شخص  ما فهمَ   أساءَ   مررننا جميعا  بتجاربٍ 
ليس هذالحقيقة   نُ ف  .ا ما قصدُته" ،  اه. وعادة   ما قصدنَ   تخالفُ   نا بطريقةٍ كلماتَ   الناُس   حبُّ أن يستخدمَ نحن ال 

إلى المعنى األصلي   بالوصول    األمرَ   عندما يتعّلقُ   ،الفهم. لكن  سوءَ   نهيَ ة أن تُ يّ توضيح  كلماتٍ   لبضع    يمكنُ 
ُكت بَ   قيلَ   لشيءٍ  أن    بهذه    األمرَ   الُمقدَّسة، ال يكونُ   األسفار    السنين، مثلَ   قبل آالف    أو  السهولة. وهنا علينا 
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ونطرحُ  نقصدُ   بعَض   نتروَّى  ماذا  لنصٍ   األسئلة:  األصلي"  نهتمَّ   "بالمعنى  أن  ينبغي  لماذا  ما  و ؟  به    كتابي؟ 
   اليوم؟   لنا  ه بالنسبة  أهميتَ 

ل  حصر  ال  جداالت  المعنى  دارت  تعريف  كيفية  حول  العلماء  بين  سلسلتنا  األصليها  في  ولكْن   .
 هذه، سنعّرف المعنى األصلي للنّص بأنه: 

 
  المفاهيم والسلوكيات والعواطف التي قصد الكاتب اإللهي والُكّتاب البشريون معا  أن تنقلها 

 الوثيقة المكتوبة لقّرائها األصليين. 
 
التعريف،   هذا  يثيرها  التي  التعقيدات  من  عددا   ثمة  أنَّ  في  شكٍّ  من  هذه    وليس  بعض  وسنعالج 

 التعقيدات في معالجتنا لهذا الموضوع.  
"تنقل"،لنبدأ   البشريون   بالكلمة  والُكّتاب  القدس  الروح  أراد  ممكن.  معنى   بأوسع  إليها  سننظر  حيث 

للتفكير   نميل  أننا  مؤسف  كثيرة.  في مستويات  الكتابية  والكتب  األسفار  تتواصل  أن  الُمقدَّس  أن  في  للكتاب 
  نقلها دس يتواصل بشكٍل أساسيٍّ على مستوى األفكار أو المفاهيم التي أراد ُكّتاب الكتاب الُمقدَّس  الكتاب الُمق

الحقيقة   هذه  القديمة عن  التقليدية  األمثال  أحد  ويعّبر  بكثير.  هذا  من  أغنى  الُمقدس  الكتاب  فمعنى  لقّرائهم. 
والق واليدين  العقل  مستويات  على  يتواصل  الُمقدس  الكتاب  بتعابير  بالقول:  المثل  هذا  ولصياغة  لب. 

ال هذا  في  استخدمناها  والسلوكيات  درسومصطلحات  المفاهيم  إطار  في  يتواصل  الُمقدَّس  الكتاب  نقول:   ،
الُمقدَّس كتبه وأسفاره بطريقٍة تجتذب انتباه القّراء لمفاهيمهم وسلوكياتهم   ُكّتاب الكتاب  والعواطف. فقد صاغ 

مف إلى  باإلضافة  هذا  يقتصر وعواطفهم،  ال  ولكن  كتبهم.  في  المذكورين  اآلخرين  وعواطف  وسلوكيات  اهيم 
وع وسلوكياتهم  القّراء  مفاهيم  على  التأثير  إلى  تهدف  إنَّها  إذ  هذا،  على  الكتابية  النصوص  واطفهم  هدف 

 :17-16: 3تيموثاوس  2 وتغييرها. فنقرأ في
 

ى ِبِه ِمَن هللِا،   ، َوَناِفٌع ِللتَّْعِليِم َوالتَّْوِبيِخ، ِللتَّْقِويِم َوالتَّ ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموح   ْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ
ب ا ِلُكلِّ َعَمل َصاِلح    (.17-16: 3تيموثاوس  2) ِلَكْي َيُكوَن ِإْنَساُن هللِا َكاِمال ، ُمَتَأهِّ

 
ز كلَّ هذه األمور   وأكثر في حياة المؤمنين. ولذا،  قصد الروح القدس من الكتاب الُمقدَّس هو أن ُينج 

فإننا حين نقول إن استكشافنا وبحثنا يتعلَّق باكتشاف المعنى األصلي فنحُن نقصد أننا ال نحاول أن نقصر  
الّض  الفكري  بالمعنى  والُجَمل  الكلمات  ما عنته  البحث على  في  للكلمةعملنا  التأثير    .يق  نبحث عن  ولكننا 
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 اة قّرائهم األوائل.  الكامل لما قصده الُكّتاب على حي
أن المعنى األصلي، مفيد   لمفهوم  نواٍح رئيسية:    وفي دراستنا  الكتابية التنفّكر بثالث  نقوم  الوثيقة  ي 

الذين قصد    القّراء الكاتب البشري الذي أوحى الروح القدس له بأن يكتب الوثيقة، و باستكشافها والبحث بها، و 
ل من يتلّقى  وثيقته المكتوبة.   الكاتب البشري أن يكونوا أوَّ

لت إلى القّراء األوائل. والكاتب البشري مهمٌّ ألّنه   الوثيقة نفسها مهّمة ألنها كلمة هللا الفعلية التي ُأرس 
من خالل عملية الوحي العضوي، تعكس الوثيقة أفكار الكاتب ونّياته وعواطفه ومهاراته األدبية، وغيرها من  

أيض القّراء األوائل  أن  كما  بحيث  األمور.  الوثيقة  البشري صاغا  والكاتب  القدس  الروح  ألن  مهم،  ا  عنصر 
تكون موّجهة لهم وتكّلمهم في سياقهم وظروفهم. هذا يعني أنَّ كلَّ نّص كتابي قد صيغ ليتناسب مع ظرف  

 في التاريخ ووضٍع حياتي كان القّراء األصليون للنّص يمّرون به ويعيشونه.  
البشرّيين   الُكّتاب  أن  نحُن  صحيح   االستكشاف،  عملية  في  ولكّن  يقصدوها،  لم  بطرٍق  بقّرائهم  أّثروا 

ُكّتاب الكتاب الُمقدَّس أن يؤّثروا بها على القّراء األصليين من خالل   تّمون بالوصول إلى الكيفية التي قصدمه
الك النص  استكشاف  يشتمل على  معّين  كتابي  لمقطع  األصلي  المعنى  استكشاف  فإن  ولذا،  كتبوه.  تابي  ما 

ضمن الظروف التاريخية الخاّصة بالكاتب وقّرائه األوائل األصليين. وهذا النوع من االستكشاف يتطلَّب الكثير  
رين والحريَصين. وبكلماٍت أخرى، هو يتطلَّب الكثير من الُجْهد البشري ألّن  من البحث والتفكير والتخيُّل الحذ 

 ي سياقاتها األصلية.  الوثائق الكتابية التي لدينا لم تُعد موجودة ف
بعد الوصول إلى هذا الفهم للمعنى األصلي، لننظر إلى األساس الالهوتي للتشديد عليه في عملية  

 استكشاف الكتاب الُمقدَّس.  
 

 الالهوتي  األساس
 

ثمة أساس الهوتي سليم للتشديد على ثالث نواح في المعنى األصلي في عملية استكشافنا للكتاب  
القّراء األصلّيين.  . وثانيا ، سننظر إلى  الكاتببالُمقدَّس. سنتكّلم أوال  عن األساس الالهوتي لضرورة االهتمام  

 الهتمام بـالكاتب البشري.  وثالثا ، سننظر إلى عمل الوثيقة نفسها. ولنبدأ باألساس الالهوتي ل
 

 الكاتب
 

س قد أوحى هللا به وحيا  عضويا . فقد اختار   أن    الروح القدس ذكرنا في درٍس سابق أن الكتاب الُمقدّ 
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ل كلمته من خالل شخصيات ُكتّاب الكتاب الُمقدس البشريين وتجاربهم وعواطفهم وأنماط تفكيرهم. وثمة   يوص 
فمثال ، استمع إلى ما قاله  مقاطع كثيرة في الكتاب الُمقدَّس ُيشار فيها بوضوح إلى أهمية الُكّتاب البشريين.  

 : 45-41: 22 يسوع في إنجيل مّتى
 

َيُسوُع َقائال :"َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمْن ُهَو؟" َقاُلوا َلُه:"اْبُن َداُوَد". َقاَل َلُهْم:  َسَأَلُهْم  
وِح َربًّا؟ َقاِئال : "َفَكْيَف َيْدُعوُه َداوُ  َداَءَك  َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي: اْجِلْس َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع َأعْ ُد ِبالرُّ

ا ِلقَ   (. 45-41:  22)متى  َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟"  َدَمْيَك.َمْوِطئ 
 

إلى كتابة داود للمزمور   المقطع  للمزمور بشكٍل خاّص  110أشار يسوع في هذا  تفسيره  ، وقد ربط 
 بحقيقة أّن كاتَبه البشريَّ كان داود.  

ذ  إ  .أن المسيح لم يكن ابَن داود فقط  يح "رّبا "، فهذا يعنيأشار يسوع إلى أّنه لكون داود دعا المس 
بّد أّنه أعظم من داود. وفي الحقيقة، ال يكون لكالم يسوع معنى إال إن انتبهنا لحقيقة أن داود هو من كتب ال 

 هذا المزمور. وكما فعل يسوع هنا، فإن كل تفسير مسؤول ُيق ّر بأهمية الُكّتاب البشرّيين للُكُتب الُمقدَّسة.  
       

س هو الوصول إلى معرفة أعمق لُكتَّاب  أحد األمور الممتعة في قراءة ودراسة الكتاب ال ُمقدَّ
الُمقدس وفهما  أعمق   الكتاب  إنارة في فهم  الُمقدَّس. كثيرا  ما تعطي هذه المعرفة  الكتاب 
له. وثّمة أمثلة كثيرة على هذا. فّكروا مثال  بخدمة إرميا، الّنبي الباكي. مفيد أن نفهم ما  

عب هللا في أورشليم، ومن ثّم عاش هو شخصيا  مّر به: فقد تنبَّأ بالدينونة اآلتية على ش 
هذا يعطينا فهما   التي حّلت بها. إن فهم  الكارثة  الّدينونة على مدينته، ورثا  مجيء تلك 

إرميا.   كتاب  لكامل  وأغنى  فائدة  أعمق  وبمدى  بولس  الرسول  نعرفه عن  ما  بكلِّ  فّكر  أو 
سياق   في  رسائله  في    القصصقراءة  خدمته  عن  نقرأها  يعّزز    .الرسل  أعمال  فرسالتي 

س معناه بمساعدتنا في فهم حياة واختبارات وتجارب ُكّتاب الكتاب الُمقدَّس،   الكتاب الُمقدَّ
  .وهذا يعطينا أن نرى تعليمهم في سياقه الصحيح فنفهمه بشكل  أفضل

 الدكتور فيليب رايكن —
 

ومالمح سمات  من  الكثير  فهم  في  البشري  الكاتب  على  التركيز  وكمثاٍل    يساعدنا  الكتابي.  النّص 
قّصة ُمْلك   خبار األيامأ 1صموئيل و 2توضيحي على هذا، انظر إلى الطريقَتين المختلفَتين اللتين يروي بهما 
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صموئيل تسعة فصول للحديث عن خطية داود مع بثشبع وتمرُّد أبشالوم الذي تال خطية    2داود. يخّصص  
أخبار األيام ال يخب رنا بأيّ  شيٍء عن هذه األمور، بل إّنه ال يذكر اسمي بثشبع وأبشالوم، إال   1داود. ولكّن  

بداوُ  المتعّلقة  األنساب  سالسل  هذه  في  األخبار  كاتب  يذكر  لم  فلماذا  وأوالده.  في حياة  د  الرئيسية  األحداث 
أخبار األيام. كان   1و صموئيل    2داود؟ يتعّلق الجواب بالظروف التاريخية ومقاصد الُكّتاب البشرّيين لكتاب  

د هو اختيار هللا ليكون للساللة الملكية في إسرائيل، بالرغم من مهتما  بإظهار أن نسل داوُ   صموئيل  2كاتب  
داوُ  قّص عيوب  فإن رواية  ولذا،  بالنسبة  د.  بالغ األهمية  أمرا   كانت  معها  الحقا   تعاُمله  وكيفية  خطية داود  ة 

إسرائيل   شعب  عن  ومختصرة  مرّكزة  تاريخية  قّصة  يكتب  فكان  األخبار  كتاب  كاتب  أّما  الكاتب.  لقصد 
السبي.   يتناقض  للعائدين من  أورده    كاتب سفرلم  إال    سفر  كاتباألخبار مع ما  يدّون  لم  صموئيل، ولكّنه 

حداث حياة داود التي كانت تنسجم مع مقاصده في الرواية، والتي كانت تعليم القادة العائدين عن الطريقة  أ
 بها الملوك الداوديون شعب إسرائيل.   حكميجب أن يالتي  

 
الكتاب   ُكّتاب  الكثير من المعلومات عن السياق األصلي الذي فيه كتب  اليوم  تتوّفر لدينا 

فيالُمقدَّس،   لتلك  وذلك  ويمكن  وأسفارهم.  لكتبهم  األصليين  والقّراء  بالكاتب  يتعّلق  ما 
الكتابي   النّص  وتطبيق  فهم  في  وتساعدنا  واألهمية،  الفائدة  بالغة  تكون  أن  المعلومات 

وأكثر   القّراء  بحكمة  يفهمه  الكاتب األصلي أو لم  اّتزانا  ويقينا ، فال نقول شيئا  لم يقصده 
بخلفية   األصليون. وفي الوقت نفسه، أعتقد أن   المختّصة  المعلومات،  من  النوع  ذلك 

فيمكن    .الكاتب والقّراء األصليين، هي ما أحب وصفه بأنه "خادم ممتاز، ولكْن سّيٌد رديء" 
الطريق الوحيد    هاولكْن إن جعلنا اعدنا في تفسير الكتاب الُمقدَّس،  لهذه المعلومات أن تس

لفهم ما يقوله الكتاب الُمقدَّس، فأظنُّ أّنها ستحدُّ فهمنا، وقد تقوده في طريق  خاطئ في  
بعض األحيان. وبهذا نرى أن هذه المعلومات مفيدة، ولكْن ال تجعلها هدفك الرئيسي في  

 دراستك الكتاب الُمقدَّس.  
 تون جنينپ الدكتور جوناثان —
 
الُمقدَّس. ولكّن    الكتاب  ُمعيَّن في  الكاتب األصلي لفهم جزء   ا معرفة سياق  من المهم جد 

ما نعرفه عن خلفية  ما هو مكتوب، وليس فييجب اإلنتباه: فسلطة الكتاب الفعلية هي في
الُمقدس صحيح   الكتاب  الكاتب.  حّتى إن لم نفهم تمام   االكاتب. ولذا، يبقى كالم  ا  خلفية 

لكن إن توصلنا إلى فهم  أفضل لسياق الكاتب وشخصيته، فهذا يساعدنا في تخيُّل بعض 
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ثّم   ومن  السجن،  في  وهو  بولس  نتخيَّل  أن  يمكننا  فمثال ،  بالسياق.  المتعّلقة  أن األمور 
في ذلك الوض المتوقَّعة  بعض األمور الطبيعية  الُمقدس  نتخّيل  الكتاب  ع. وهذا يجعل من 

 وحيوي ا.  ثالثي األبعاد
 كر ايتر و پالدكتور —

 

الكاتب   هللا،  على  ال  نرّكز  أن  أهمية  مدى  الُمقدَّس  الكتاب  ر  ُيظه  ذكرناها،  التي  مثل  مقاطع  في 
األسمى للكتاب الُمقدس، فحسب، بل وعلى الُكّتاب البشريين الذين أوحى إليهم أيضا . وهذا يعني أن علينا أن  

بعد أن نظرنا  هاراتهم ومقاصدهم. نعرف أكبر قدٍر ممكن عن أوضاع هؤالء الُكّتاب وشخصياتهم وتجاربهم وم
على  إ للتشديد  الالهوتي  األساس  في  لى  مهمة  أخرى  ناحيٍة  إلى  لننتقل  ما،  كتابية  لوثيقة  البشري  الكاتب 

 .  استكشافنا للمعنى األصلي، وهي القّراء أو الُمتلّقون األوائل لتلك الوثيقة
 

 القّراء 
 

م التاريخية؟  ه  تناسبت مع ظروف    بطرق    لشعبه    هُ تَ التاريخ الكتابي، أعطى كلمَ   عبرَ   هل الحظَت أن هللاَ 
  العهدَ  ة للوصايا العشر. أو لو أن هللا أعطى أسفارَ إلكترونيّ  إسرائيل القديم نسخة   لو أن هللا أعطى شعبَ  تخّيلَ 

منطقية، ألن القّراء األصليين   يرَ غ التصوراتهذه  تعتبرُ فرنسية أو صينية حديثة؟  األولى بلغةٍ  الجديد للكنيسة  
  على اإلطالق. فقد كتبَ   لهم. وبالطبع، ليس هذا ما فعله هللاُ   ما قاله هللاُ   للكتاب الُمقدس لن يتمكنوا من فهم  

على  اليونانية. في الواقع،    باللغة    المسيح وأنبياَءه للكتابة    رسلَ   من الحجارة. وقادَ   الوصايا العشر على لوحين  
هللاُ   مرّ   كان  الكتابي،  يُ   التاريخ  بأخرى،  أو  بدرجٍة  يتناسبُ إعالنَ   كيّ فَ دائما ،  بما  حّتى    ه  األصلّيين  القّراء  مع 

   يتمّكنوا من الفهم. 
   :اإللهي  ُيقَصد بـالتكييف

 . حيث ُيفَهم من القّراء األصلّيينصّمم إعالنه بأن هللا 
 
ات التي استخدمها وأوردها في الكتاب الُمقدس كلمات تتناسب مع ثقافة القّراء األوائل  فاألفكار والكلم 

 وما لديهم من تكنولوجيا وهيكليات، بل واختبارات دينية حّتى يتمّكنوا من فهم ما يقوله. 
د  مفيد  أن نتصوَّر التكييف اإللهي بأّنه طيف يمتّد من التكييف العاّم إلى التكييف الخاص. فعلى أح
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يف نرى أن كل مقاطع وأجزاء الكتاب الُمقدَّس قد ُكت بت لتتناسب مع الحالة البشرية الكونية. ونقصد  طرفي الطَ 
بهذا أّنه في كّل مرة أعلن هللا نفسه للبشر كان يعمل هذا بحيث ُيفهم ذلك اإلعالن بطريقة أو بأخرى عند كل  

 إنسان عبر التاريخ في كل العالم.  
ف بها جون كالفن الاستمع إلى   أساسيات الديانة  نواحي العاّمة للتكييف في كتابه  الطريقة التي يص 

 :  1، القسم 13، الفصل 1(، الكتاب Institutes of the Christian Religion) المسيحية
 

فيميل هللا ألن "يلثغ" )إن   –من ... ال يفهم ذلك، يعمل هللا كما تعمل الُمرّبية مع الرضيع  
بير( في كالمه معنا؟ ... هذه األشكال في الكالم ... تكيِّف معرفته بحدود قدرتنا جاز التع

 الضعيفة.  
 

الُمربية   تكّلم  كما  يكّلمنا  فهو  ولذا  ُيقاس،  ال  بما  عقولنا  من  أسمى  هللا  عقل  فإن  كالفن،  أشار  كما 
 ن من فهمه.  رضيعا . فألن هللا أعظم مّنا بما يفوق القياس، كان عليه أن ينحني وينزل لنتمكّ 

الُمقدَّس.   الكتاب  كل  في  الكوني  التكييف  من  النوع  هذا  في  نرى  مثير  بشكٍل  التكييف  هذا  يظهر 
ره وكأنه إنسان. فيتكّلم  األنسنة ، أي حين يصف الكتاب الُمقدس هللا وهو يتكّلم أو يعمل أو يظهر بطرٍق ُتظه 

هذ أسئلة.  ويطرح  نّياته،  ويغّير  ويحزن،  بشرية،  لغة   في هللا  تظهر  التي  الكثير،  الكثير  وغيرها  المالمح  ه 
 اإلعالن اإللهي، تهدف ألن تتكّلم بما يتناسب مع المحدوديات البشرية العاّمة.  

والمفاهيم   التوقُّعات  مع  تتناسب  بطريقة  إعالنه  يقّدم  هللا  نرى  اإللهي،  التكييف  طيف  منتصف  قرب 
قديم. وفي هذا السياق الثقافي، أقام عهودا  تشابه المعاهدات  الثقافية. فمثال ، أعلن نفسه في الشرق األدنى ال

ُتع كانت  التي  وفيالدولية  القديم.  األدنى  الشرق  في  لغات  َقد  خالل  من  نفسه  هللا  أعلن  فقد  باللغة،  يتعّلق  ما 
نفسه   وأعلن  القديم،  العهد  في  واآلرامية  العبرية  باللغتين  إسرائيل  لشعب  نفسه  فأعلن  األوائل،  لكنيسة  القّراء 

الظروف   أخذ في اعتباره هذه  الُمقدَّس  الكتاب  اإللهي في  باللغة اليونانية. فاإلعالن  الجديد في العالم  العهد 
، كمثاٍل على التكييف بما يتناسب  8:  19  استمع إلى مّتىالثقافية العامة للقّراء األصلّيين للكتاب الُمقدَّس.  

 مع الوضع الثقافي والتوقُّعات والمفاهيم الثقافية:  
 

ِء َلْم  َقاَل َلُهْم: "ِإنَّ ُموَسى ِمْن َأْجِل َقَساَوِة ُقُلوِبُكْم َأِذَن َلُكْم َأْن ُتَطلُِّقوا ِنَساَءُكْم. َولِكْن ِمَن اْلَبدْ 
 . (8: 19)متى  " َيُكْن هَكَذا 
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إن هللا رسم الزواج حين خلق اإلنسان، ولم يُكن الّطالق جزءا  من   مسيح في اآليات السابقة لقد قال ال
فقط بسبب أن أذهان شعب    4-1:  24  ثم وّضح أّن موسى سمح بالطالق في التثنية  الوضع المثالي للزواج. 

 إسرائيل كانت غليظة، أي غير قادرة على فهم مقياس أكثر نضجا.  
موسى تشريعا  يتطّلب إعطاء شهادة طالق للمرأة الُمطلَّقة. وقد استخدم بعُض    ، أعطى 24  تثنية الففي  

الطالق. ولكن   بذلك  أُعطيت شهادة  الّطالق ألي سبب، طالما  لتبرير  الفّريسّيين في زمن يسوع هذا المقطع 
 هللا أعطى هذا  الحظوا كيف أشار يسوع إلى تكييف هللا إلعالنه بما يتناسب مع قّرائه األصلّيين. فقد قال إنَّ 

وعلى أساس هذه الحقيقة، أظهر يسوع أن موسى "سمح" بالطالق كنوٍع من    .التشريع "من أجل قساوة قلوبكم" 
أمرا  مقبوال .   يُكن  لم  الحقيقة  الطالق وضعا  نموذجيا ، وفي  لم يكن  القّراء األوائل، أّمة إسرائيل.  التكييف مع 

المعاندة و  بإعطاء شهادات طالق  ولكن في ضوء روح شعب إسرائيل  الناضجة، أمَر هللا  الغافرة وغير  غير 
 يمكن أن تتسّبب به خطيتهم.    الذيكطريقٍة تقلّ ُل الضَرر 

يدلُّ هذا المَثل على أهمية استكشاف القّراء األصلّيين للمقطع الكتابي. كان هذا التصويب الذي أجراه  
 يسوع يعتمد على حقيقة التكييف اإللهي في ناموس موسى بما يتناسب مع القّراء األصلّيين للكتاب الُمقدَّس.  

بم إعالنه  كيَّف  قد  هللا  نرى  التكييف،  طيف  من  اآلخر  الطرف  خاّص  على  وضع  مع  يتناسب  ا 
من   ُمعينة  مجموعات  وهزائم  وإنجازات  ونقاط ضعف  قوة  نقاط  اعتباره  في  فوضع  كّلمها.  خاّصة  ومجموعة 

 الناس، وفي بعض األحيان أفراٍد مُعيَّنين. 
هة  موجَّ األحيان  بعض  وفي  ُمعّينة،  كنائس  إلى  ُموّجهة  كثيرة  الجديد رسائل  العهد  في  لدينا  فمثال ، 

مُ  كولوسيألشخاٍص  مثل  مقاطع  في  الرسائل،  هذه  وفي  صغيرة  3  عيَّنين.  لمجموعاٍت  معطاة  تعاليم  نجد   ،
رسائل   مثل  ألفراد،  ُوّجهت  بولس  رسائل  وبعض  والّسادة.  والعبيد  واألوالد  اآلباء  مثل  الكنائس،  تلك  ضمن 

تابية بطرٍق تفي  تيموثاوس وتيطس. شّكل وصاغ الروح القدس هذه اإلعالنات الك  2تيموثاوس و  1فليمون و
بحاجات القّراء األصلّيين. ولذا، فإّنه لفهم اإلعالنات اإللهية بشكٍل صحيح علينا أن نعرف أكبر قدٍر ممكن 

 عن القّراء األصليين.  
 

كتبهم   الُمقدَّس  الكتاب  ُكّتاب  إليهم  وّجه  الذين  األوائل  القّراء  سياق  نفهم  أن  لنا  مهمٌّ 
ة. فمثال ، لننظر إلى رسالة العبرانيين، ونحُن ال نعرف كاتب  وأسفارهم. هذا أمٌر بالغ األهمي

كانوا    ،هذه الرسالة، ولكننا نراه يكتب لمجموعة  ُمضطَهدة من المسيحيين من أصل يهودي
ظل   في  الحماية  بعض  ينالون  ألّنهم  اليهودية  إلى  للعودة  تدفعهم  كثيرة  تجارب  يواجهون 

مُ  مواجهة  في  كانوا  حين  ولذا،  إيمانهم  اليهودية.  يتركوا  ألن  معرَّضين  كانوا  ضطِهديهم، 
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لقّراء رسالته، ويحاول أن  التاريخي  الكاتب يفهم السياق  هو أن  وما نراه هنا  المسيحي. 
ق يسوع المسيح وسمّوه على كل رجال العهد القديم وأنظمته   يشّجعهم من خالل إظهار تفوُّ

 ومؤّسساته.
 ن أوم يڤ الدكتور ستي—
 

نفسه من خالل ما كتبه كتَّاب الكتاب المقدس لمجموعة  من الناس موجودة في  أعلن هللا  
مكان ُمعين وفي زمان ُمعّين. هذا أحد األمور الُممّيزة والالفتة بشأن الكتاب الُمقدَّس. فهو 

م مجّرد  فوق ليس  من  المعطاة  الوصفات  من  من    .جموعة  ُمعّينة   مجموعة   يكّلم  هللا  بل 
ن. ولذا، حين نعرف كيف فهم هؤالء ما سمعوه عن هللا، وما تلّقوه الناس في سياق ُمعيّ 

س بطريقة    من هللا، فإن هذا يساعدنا في معرفة حدود فهمنا. فإْن كنُت أفهم الكتاب الُمقدَّ
ن، فإّن ثمة خطأ  في فهمي. ليس من شّك في أن  وتختلف جدا  عّما فهمه القّراء األصلي

ول فهمي،  في  يؤّثر  الخاّص  وعندئذ  سياقي  سياقهم،  ضوء  في  سياقي  فهم  ينبغي  كن 
 سأعرف الحدود المحتملة والممكنة للتفسير.  

 الدكتور جون أوزولت  —
 

والقّراء األصلّيين، من خالل حديثنا عن األساس الالهوتي   الكاتببعد أن نظرنا إلى أهمية استكشاف 
صر  الُمقدَّس،  للكتاب  األصلي  المعنى  استكشافنا  على  يشّجع  على  الذي  للتركيز  مستعّدين  اآلن    الوثيقة نا 

 الكتابية نفسها.  
 

 الوثيقة 
 

يكونَ  أن  أن نعرفَ   ينبغي  أردنا  إذا  أنه  لمقطعٍ   واضحا  لنا  معّين، علينا أن    كتابيٍ   المعنى األصلي 
مّنا، أّن نقرأ الترجمات الحديثة للكتاب الُمقدَّس. ليست    إلى الكثير    هذا يعني بالنسبة  و ه.  نفسَ   إلى المقطع    ننظرَ 

منا حريصين  دُ  إحدى أهم خدمات التعليم في الكنيسة. وما من الخطأ، لكّنها تمّثلُ  الحديثة معصومة   الترجماتُ 
  نتعلمَ   نا أنأو أخرى، يمكنُ   مختلفة في ترجمةٍ   أو عبارة ُمعّينة، قد تكونُ   كثيرا  على كلمة  االعتماد    على عدم  

المعنى    كل ما بوسعنا لفهم    نبذلُ هذا الدرس، علينا أن    كما يؤكدُ   ،ها. لكنالتي نستخدمُ   الكثير من الترجمات  
للمقاطع   أُ   –الكتابية    األصلي  الذين  والُكّتاب  القدس  الروح  قصده  ما  اغتنام  أي  ولهذا، علينا  لهم.    ةَ أيّ   وحى 
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العبرية واآلرامية في  أي  بشكٍل أفضل على اللغات األصلية للكتاب الُمقدَّس:    هللا لنتعرَّفَ   ها لنافرصة يعطي
  غير أنفي هذه اللغات،    خبراء  يصبُح  مّنا فقط    القليل    وفي حين  أن العهد القديم، واليونانية في العهد الجديد.  

 صلي لألسفار الُمقدَّسة. المعنى األ   على فهم   نا بها، نكون أكثَر قدرة  كّلما ازدادت معرفت  
الكتابية ضمن عملية االست الوثائق  للتشديد على  الالهوتي  األساس  في عقيدتين  يمكن رؤية  كشاف 

. ولننظر اآلن إلى هاَتين العقيدَتين وما تقّدمانه بشأن  مهّمتين: عقيدة الوحي العضوي، وعقيدة التكييف اإللهي
 حي العضوي.أهمية الوثائق الكتابية، ولنبدأ بعقيدة الو 

 
 العضوي  الوحي

 
ولكّنها ال   .بشريين ليكتبوا الكتاب الُمقدَّس تعّلم عقيدة الوحي العضوي أن الروح القدس أوحى للُكّتاب ال

تقول إنَّ كلَّ نسخة سيتّم إعدادها الحقا  لتلك الوثيقة ستكون كاملة ، أو أن كلَّ ترجمة ستتّم لتلك الوثيقة ستكون 
يقول الكتاب المقدس نفسه أنه يمكن لنسخ الوثائق الكتابية أن    8:  8في الواقع، في أماكن مثل إرميا    كاملة.

 ما بينها بشكٍل كبير.  قدَّس يمكن أن تختلف فيأّن ترجمات الكتاب المُ وقد رأينا جميعنا  تحتوي على أخطاء. 
لكون عقيدة الوحي العضوي تخّص النصوص األصلية للكتاب الُمقدَّس فقط، فإن تلك الوثائق فقط  

فالتغييرات التي حدثت في هذه النصوص حين تم نسخها عبر العصور هي التي لها سلطة هللا نفسه الكاملة.  
بوحي هللا،    ليست  المعنى األصلي من  إلى  بالوصول  ثقتنا  لزيادة  ولذا،  أيضا .  الترجمات  ينطبق على  وهذا 

 للكتاب الُمقدَّس، علينا أن نبذل كّل جهٍد ممكن للوصول إلى النّص األصلي الذي أوحى به هللا فعال  ودراسته.  
للك الوثائق األصلية  امتالك  أّيامنا هذه ال نحظى بفرصة  تُعد  طبعا  نحُن في  لم  الُمقدَّس، ألّنها  تاب 

متوّفرة. فهي غير موجودة في مزاٍر ديني ما أو في متحف، وليس لدينا سوى نصوٍص منسوخة وترجمات.  
وسلطة هذه النَُّسخ والترجمات تعتمد دائما  على مدى جودة تمثيلها للوثائق األصلية التي كتبها ُكّتاب الكتاب  

 الُمقدَّس بوحي الروح القدس.   
دة  ما يثير أعداُء اإليمان المسيحي هذه الحقيقة كسبٍب لرفض سلطة الكتاب الُمقدَّس رفضا  مطلقا .  عا

إننا ال نستطيع معرفة ما قالته النصوص األصلية للكتاب الُمقدَّس، ولذا ال نستطيع أن نتبع    العلمانيون ويقول  
 كامل، ولذا فهم يثقون بالقرآن أكثر من الكتاب  ما قالته. وكثيرا  ما يقول المسلمون إن القرآن حفظه هللا بشكلٍ 

م بعض الشرح.    الُمقدَّس. كثيرا  ما ُتثار هذه القضايا، حّتى إّنه علينا أن نتوقَّف قليال  لنقدّ 
أوال ، أحد األمور التي ينبغي أن يتذكَّرها تالميذ المسيح وأتباعه هو أن الوثائق األصلية للعهد القديم  

ى في زمن يسوع المسيح. ففي تلك الفترة، كان يوجد ُنَسخ عبرية مختلفة للعهد القديم، كما  لم تُكن موجودة حتّ 
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دت ُنَسخ مختلفة في اآلرامية،   .  اليونانية للعهد القديم  سبعينية، وهي الترجمةباإلضافة إلى عدة ترجمات  ُوج 
أيديهم يستحقُّ الوثوق به، وهو كاٍف ومع هذا، فقد آمن يسوع ورسُله بأن الكتاب الُمقدَّس بشكله المتوّفر بين  

ومؤهَّل لقيادة شعب هللا. وهذا يشابه وضع الكنيسة األولى أيضا ، التي كانت تستخدم ُنسخا  عديدة لكتب العهد  
 عليها وكافية تماما  إلرشاد شعب هللا وتوجيهه.   ُُ الجديد، ألّنهم كانوا يؤمنون أّنها ُنَسخ يمكن االعتماد

ثانيا ، يحظى المسيحيون اليوم بامتياز التمتُّع بنتائج عقوٍد كثيرة من البحوث العلمية التي ُخّصصت  
أن   على  األخرى  تلو  مرة   البحوث  هذه  أّكدت  وقد  بينها.  والمقارنة  الُمقدَّس  للكتاب  القديمة  النَُّسخ  لدراسة 

لدينا   المتوّفرة  الُمقدَّس  للكتاب  واليونانية  العبرية  لمعظم  النصوص  المتوفّ رة  النصوص  من  موثوقية  أكثر  هي 
الكتابات القديمة األخرى. فاهلل في عنايته حفظ الكتاب الُمقدس بطرٍق فريدة. ولهذا، فإن النَُّسخ المتوّفرة بين  

 تزال كافية  تماما  في قيادة كنيسة المسيح إن فّسرناها بكلّ  حرٍص وانتباه.   ال أيدينا للكتاب الُمقدَّس 
 

نقل الكتب في القديم يتم من خالل نسخها باليد، وحين يحدث هذا، قد تتسّلل أخطاء  كان  
. ال بد منهاطبيعية تتعّلق بالنسخ: أخطاء إمالئية، سقوط كلمات، وغيرها. هذه التغيُّرات  

التأثير   التغيُّرات عظيمة  ما كان  إلى درجة تجعلنا نتساءل إن  ولكن السؤال هو: هل هذه 
ا   نستطيع أن ننظر إلى    من ذلك  نتأكد  ولكي.  لكلمات األصلية للكتاب المقدساهو  لدينا حق 

المتوفّ  المخطوطات  فيُكلِّ  ونقارن  الُمقدَّس،  للكتاب  الذي  رة  التغيير  مقدار  فنرى  بينها،  ما 
م الُمقدَّس  للكتاب  أّن  هو  ساّر  خبر  وثّمة  الزمن.  عبر  نستطيع  حدث  كثيرة  خطوطات 

يف تطّورت تلك المخطوطات عبر الزمن. ويمكننا أن نرى من  ما بينها، فنرى كالمقارنة في
اخ بعض صلي عليه في الحقيقةخالل ذلك ما كان النص األ . وهكذا نقول: نعم أدخَل الُنسَّ

من  تمّكننا  عدم  لحدِّ  تصل  ال  التغييرات  هذه  ولكنَّ  آلخر،  وقت   من  النّص  في  التغييرات 
 ة جدا .  استعادة النّص األصلي بطريقة ممتازة وأمين

 جر مايكل كرو الدكتور —
 

. في عام   س باليد قرنا  بعد قرن  اخترع غوتنبرغ آلة الطباعة،   1454ُنِسخ الكتاب الُمقدِّ
وحّتى ذلك التاريخ، ُكّل ُنسخة للكتاب الُمقدس كانت تتّم بالنسخ اليدوي. ولذا، فإن إجابتنا 
على إن كان نّص الكتاب الُمقدَّس قد تعرَّض للتغيير عبر الزمن هي: بالتأكيد حدث ذلك.  

تغيَّر؟   ما  مقدار  وما  التغييرات،  لهذه  تعرَّض  كيف  فيأحُد  ولكن  جدا   المدهشة  ما  األمور 
أّنه ليس من عقيدة رئيسية تتأّثر بهذه االختالفات في   الُمقدس هو  الكتاب  يتعلَّق بنسخ 
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ال بّد أن شخصا  ما وراء الكواليس يحفظ النّص لنا. ولكن أكّرر  ويمكننا أن نقول:    النص.
تقد رئيسي أو عقيدة مسيحية  ثانية  بأّن هذه التغيُّرات واالختالفات النّصّية ال تؤثِّر بأيِّ مع

 أساسية. 
 الدكتور دانيال واالس —
 

حسبما   لتحسينها  منفتحين  نكون  أن  علينا  فإن  كاملة،  غير  الحديثة  الترجمات  ولكون  هذا،  وبرغم 
تعتمد أكثر م مَّا يجب على   الُمقدَّس بأن  للكتاب  لتفسيراتنا  أال نسمح  أن علينا  الحديثة. كما  البحوث  دنا  ترش 

م ترجمات  عبارٍة  في  أو  القديمة  المخطوطات  في بعض  إال  يظهر  ال  بسيط  أمٍر  أو  ما،  لكلمة  اختياٍر  أو  ا 
ُمعّينة للكتاب الُمقدَّس. علينا أن نعمل جاهدين للتأكُّد من تفسيراتنا للنصوص بمقارنتها بأجزاء ومقاطع أخرى  

 في الكتاب الُمقدس.  
العضوي، ننتقل اآلن إلى األساس الالهوتي الثاني للتشديد على  بعد هذه النظرة وهذا الشرح للوحي  

 ف اإللهي.  لتكييا افنا الكتاب الُمقدس، وهو عقيدة الوثائق الكتابية في استكش
 

 اإللهي   فييالتك
 

تشير عقيدة التكيُّف أو التكييف إلى أن كل ما في الكتاب الُمقدس من كلمات وقواعد لغوية وأسلوب  
االنتباه   فإن  وهكذا،  والثقافية.  اللغوية  الناحية  من  الفترة  تلك  في  مستخدما   كان  ما  على  يعتمد  إنما  أدبي 

 يرها تفسيرا  صحيحا .  الحريص للكيفية التي تظهر بها هذه األمور سيساعدنا في الغالب في تفس 
 : 16: 20 وكمثاٍل على هذا، استمع إلى رواية الحدث التالي الواردة في إنجيل يوحنا 

 
)يوحنا    « الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ !« َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلُه: »َربُّوِنيَل َلَها َيُسوُع: »َيا َمْرَيمُ َقا 

20 :16) . 
 

انتبه جيدا  إلى الكلمة "رّبوني". نص هذا اإلنجيل مكتوب في اليونانية، ولكن حين اقتبس يوحنا ما  
 قالته مريم، لم يستخدم الكلمة اليونانية لـ"معلم"، ولكنَّه استخدم الكلمة اآلرامية، ثم أعطى ترجمة  لها.  

"رّبوني"  اآلرامي  التعبير  باستخدام  مريم  قالته  ما  إلى  يوحنا  التي  أشار  األصلية  الكلمة  كان  الذي   ،
يعرفون   يكونوا  لم  األوائل  قّرائه  من  كبيرا   عددا   أن  يعرف  كان  يوحنا  أن  واضح   ولكن  ليسوع.  مريم  قالتها 
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بإعطائه ترجمة يمكنهم لهم  النّص  اليونانية    اآلرامية. ولذا، كيَّف هذا  ، أي  ديداسكالوسفهمها، فأورد الكلمة 
الُمصط  باستخدام  التأثيري  "معّلم".  الدراماتيكي  المستوى  رفعت  د  التردُّ من  لحظة   يوحنا  أدخل  "ربوني"  لح 

ا ساعدهم على  ت الفعلي لصرخة مريم المبتهجة، مالستجابة مريم. وقد قاد نّص يوحنا هذا قّراءه لتخيُّل الصو 
 فهم مدى فرحتها بالُمخلّ ص المقام.  

ا األساليب  أهمية  هذه  ر  ُتظه  شابهها  وما  الُمقدَّس،    كييفاتتالألدبية  للكتاب  األصلية  الوثائق  في 
 وتشّجعنا على التركيز على قضايا شبيهة في استكشافنا للمعنى األصلي.  

 
قّرائهم   لمساعدة  يستطيعون  ما  عملوا  الُكّتاب  أن  لك  يتَّضح  س  الُمقدَّ الكتاب  تقرأ  حين 

األ  ُكّتاب  ُيترِجم  قد  فمثال ،  النّص.  يقوله  ما  فهم  على  أو  األصليين  عبرية  كلمات   ناجيل 
اإلشارة   مع  األماكن  بعض  إلى  ُيشار  األحيان،  بعض  وفي  األوائل.  القّراء  ليفهمها  آرامية 
وثّمة  األماكن.  تلك  جغرافية  فهم  على  القّراء  لمساعدة  وذلك  أخرى،  بأماكن  ارتباطها  إلى 

يحتاج  األصليين  القّراء  أن  يعتقدون  كانوا  الُكّتاب  أن  ُتظِهر  أخرى  في ُطُرٌق  لمساعدة   ون 
النّص  بشكل    ،فهم  فهمه  على  تساعدهم  التي  األدوات  بعض  أيديهم  بين  يضعون  فكانوا 

 صحيح. 
   يبرتاڤن يم االدكتور س—
 

أو   بشرية  لغة  دون  من  البشر  تخاطب  أن  يمكنك  فال  الثقافي.  سياقه  بشري  شيء  لكلِّ 
يوِصلها بطرق يمكننا فهمها. وحين ثقافة بشرية. وهكذا، حين يوِصل هللا رسالته لنا، فإّنه  

س، فإنها تكون بلغة  ُمحّددة. كما أنَّها تصلنا  تكون هذه الرسالة بكلمات، مثل الكتاب الُمقدَّ
في أشكال  ثقافية ملموسة، هي األشكال واألنماط التي تم إيصال الرسالة بها وفي إطارها. 

ال تزِن" هي الوصية ذاتها في كلِّ بعض األمور تنطبق على كّل الثقافات. فمثال  الوصية: " 
الُمقدس، مثل بناء سور  على السقف حّتى ال    ...  الثقافات. الكتاب  ولكن ثّمة أمور في 

لن نقع من على السطح فيقع   حياتنايقع جارك من عليه فيقع عليك ذنب موته نحُن في  
يصع وال  مستوية،  ليست  منازلنا  سطوح  منطقتنا  ففي  يقع.  من  موت  ذنب  الناس علينا  د 

ولكن منطقتنا.  في  مهمة  غير  قضية  السقف  حول  السور  فإن  ولذا  السطوح،    هذا   إلى 
المبدأ ينطبق على كلِّ الثقافات، وهذا المبدأ هو وجوب أن نهتم بسالمة جارنا. عليك أن  
الُمقدس  الكتاب  ووصايا  مقاطع  كّل  ليس  عليها.  وتحرص  أختك  أو  أخيك  سالمة  تحرس 
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الكت الُمقدَّس لكل زمان، ولكنها ليس لكّل الظروف. وعلينا أن  لكل الظروف. نصوص  اب 
نحّدد ظروفنا، ونعرف الطريقة التي بها نطّبق تعاليم الكتاب الُمقدس بشكل  سليم في كلِّ  

 .  لظروفا
 كينِر  جيَ  لدكتور كرا—

 

تقّدم األسفارُ  للفت    كما رأينا،  الكاتب    الُمقدَّسة نفسها أساسا  الهوتيا  قويا     وقّراء    الوثيقة  و ،  االنتباه إلى 
الثالثة إلى المعنى األصلي عمال  شاقا . ولكن    إلى هذه األدلة    االنتباه    لفتُ   كتابي. وبالطبع، يتطلبُ   مقطعٍ   كلّ  

قدرة  على استكشاف   قطع كتابيٍّ معّين، نكون أكثرَ والقّراء األصليين لم ،الوثيقةو كلَّما ازدادت معرفتنا بالكاتب، 
نا  الكتاب الُمقدَّس على حيات    قدرة  على تطبيق    نا للمعنى األصلي، نكون أكثرَ فهمُ   األصلي. وكّلما ازدادَ   معناهُ 
 اليوم. 

األساس الالهوتي الذي يدفعنا للبحث عنه،  واستكشفنا    المعنى األصليبعد أن نظرنا إلى المقصود بـ
 لننظر إلى أهمية التأكيد على المعنى األصلي في استكشافنا للكتاب الُمقدَّس.  

 
 األهمية

 
هذه   أهمية  إلى  أوال   سننظر  صحيحة.  استكشاف  بعملية  القيام  أهمية  ران  ُتظه  طريقَتين  إلى  سننظر 

التحدّيات  نتي. وثانيا ، سننظر إلى بعض  ا اإلصالح البروتست  العملية عبر تاريخ الكنيسة، خاّصة  خالل فترة
تاريخ   إلى  سريعة  بنظرٍة  ولنبدأ  األصلي.  المعنى  استكشاف  أهمية  من  قّللت  التي  المعاصرة  الكنيسة  في 

 الكنيسة.  
 

 الكنيسة يخار ت
 

وحديثا  في التفسير الكتابي. صحيح أّن تاريخ    ا  يّ دصول إلى المعنى األصلي تشديدا  جليس السعي للو 
الكنيسة المسيحية شهد أوقاتا  نادت فيها الكنيسة بأنظمة تفسيرية ُمحَكمة كان اهتمامها بالمعنى األصلي أقلَّ  
من اهتمامنا به اليوم. لكْن مع هذا، حّث الالهوتيون القياديون عبر تاريخ المسيحية على السعي للوصول إلى  

 صلي باعتباره جزءا  أساسيا  من تفسير الكتاب الُمقدَّس.  المعنى األ 
في   الُمقدَّس  للكتاب  األصلي  المعنى  الحفاظ على  هو  األولى  الكنيسة  تهم  كانت  التي  األمور  أحد 
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مواجهة التحّدّيات المتزايدة التي أثارتها الجماعات الهرطوقية التي حّرفت معناه ليتالءم مع مقاصدها وأهدافها.  
سع للكتاب  وقد  األصلي  المعنى  على  والحفاظ  للتشديد  الكنيسة  تاريخ  في  األوائل  الُكّتاب  من  كثيرون  ى 

   .األصليةالسلطة الوحيدة الحقيقية هي للرسالة فالُمقدَّس، 
العام   بين  وقد عاش  األولى،  الكنيسة  آباء  أحد  وهو  إيريناوس،  أدان  ،  م   202والعام    130فمثال ، 

. استمع  1، القسم  7، الفصل  3، الكتاب  ضد الهرطقاتت الرسول بولس في كتابه  التفسيرات الخاطئة لكتابا
 إلى ما قاله بهذا الشأن:  

 
افي رسالته  في  بوضوح  قال  بولس  إن  بقولهم  يتعّلق  "الذين  ما  كورنثوس،  أهل  إلى  لثانية 

، إّن هناك إلها  لهذا العالم، وإله آخر  " فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين 
يُ  بداية وكل سلطة ... فهم  وكل  أّنهم ال يعرفون  يفوق كل الرياسات والسالطين  ظِهرون 

 ون كتابات بولس.  أكيف يقر 
 

المعّلمون الغنوسيون يؤمنون به، حيث كانوا يعّلمون أن    كان إيريناوس بكالمه هذا يدحض ما كان
، 4:  4كورنثوس    2يسوع أتى من إله أسمى من إله العهد القديم. وهؤالء الُمعّلمون الكذبة كانوا يؤمنون أن  

"يفوق  تعّلم أن العهد القديم "إله هذا العالم" قد أعمى الناس كي ال يروا وجود إله العهد الجديد األسمى، الذي  
وقد كرَّس إيريناوس هذا الفصل في كتابه إلظهار أن هؤالء   .كل الرياسات والسالطين وكل بداية وكل سلطة" 

الغ الُمفسّ   يقر رين  يكونوا يعرفون كيف  لم  المعنى األصلي ون كتابات بولسأنوسيين  يفهمون  يكونوا  ، ألنهم لم 
 الذي قصده بولس.  

دْت  ُوج  أوروبا،  في  الوسطى  العصور  الُمقدَّس  خالل  الكتاب  إلى  نظروا  متطّرفين  أناٍس  أمثلة على   
  وهو ما ه قويٌّ إلعطاء المعنى األصلي  بشكٍل رئيسي ضمن سياق تقليد الكنيسة. ولكْن كان هناك أيضا  توجُّ 

 . sensus literalis – سينسوس ليتيراليسكان في كثيٍر من األحيان ُيدعى 
ر الالهوتي الشهير توما ا ، 1، المسألة  1، المجلَّد  الخالصة الالهوتيةإلكويني في كتابه  فمثال ، يظه 

 : هو أساس كل المعاني األخرى التي يمكن أن ُترى في النّص  السينسوس ليتيراليس، أن 10الفصل 
 

وهكذا، ال ينتج أيُّ نوع  من التشويش في الكتابات الُمقّدسة، ألن كل المعانى مبنية على 
معنى واحد، هو المعنى الحرفي، وهو المعنى الوحيد الذي باالعتماد عليه يمكن الوصول  
المجازي   الفهم  على  باالعتماد  حجة  أي  إلى  الوصول  يمكن  فال  تعليم.  أو  حجة  أي  إلى 
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 للنص. 
 

كثيرة للكتاب الُمقدَّس،    ذا االقتباس بوضوح أن توما اإلكويني كان يؤمن بأن هناك معانيَ ُيرى في ه
الحرفي"  المعاني مبنية على ... المعنى  "كل  أن  الحرفي هو    .ولكّنه أصّر على  المعنى  الذي  الوحيد  " وهذا 

 أو تفسير في الكنيسة.   " باالعتماد عليه يمكن الوصول إلى أي حّجةٍ 
في فترة النهضة األوروبية الممتدة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر، بدأت  في وقت الحق،  

الكنيسة تفقد سيطرتها على تفسير اآلداب والكتابات. ونتيجة لهذا، بدأ التشديد على التفسير المنسجم مع تقليد  
الفترة، صارت بعض    الكنيسة يضعف، وبدأ التشديد على المعنى األصلي للكتاب الُمقدس يزداد. وخالل هذه

النصوص الكالسيكية اليونانية والالتينية القديمة ُتَتداَول في أنحاء عّدة في أوروبا بلغاتها األصلية. والعلماء  
بنوا   فقد  ذلك،  على  وعالوة   التاريخية.  وسياقاتها  األصلية  لغاتها  على  رّكزوا  النصوص  هذه  درسوا  الذين 

 صلي ال على سلطة الكنيسة وتقليدها.  تفاسيرهم لهذه النصوص على المعنى األ 
في   اإلصالح  فترة  خالل  التفسير  علم  في  حدثت  كثيرة  ألموٍر  أساس  وضع  إلى  التغيير  هذا  أّدى 

علماء   كرَّس  وقد  عشر.  والسادس  عشر  الخامس  أنُفَسهم  عديدون القرنين  كالفن،  وجون  لوثر  مارتن  مثل   ،
وس األصلية  لغاته  في  الُمقدَّس  الكتاب  المعنى  الستكشاف  معرفة  أن  يؤمنون  هؤالء  كان  التاريخية.  ياقاته 

السلطة الُمطَلقة والفائقة، حتى   الكتاب الُمقدس في مركز  الحفاظ على  للكتاب الُمقدس يمّكنهم من  األصلي 
 على الهوت كنيسة روما.  

اللغوي   "النهج  باسم  الُمقدَّس ُيعَرف  الكتاب  تفسير  االّتجاه في  اإلنجيليين، صار هذا  العلماء  ووسط 
التاريخي". يظهر هذا النهج في الكتاب الُمقدس، وقد كان بالغ األهمية طيلة فترة تاريخ الكنيسة، وهو النهج  

 السائد في دراسة الكتاب الُمقدَّس منذ زمن اإلصالح.  
 

الوسطى، كان الكتاب الُمقدس كتاب كلِّ المجتمع. فكان كلُّ الُمثّقفين يقضون    في العصور
، وقد لعب دورا  عظيما  في المجتمع، وفي الكنيسة طبعا . وفي  همعظم وقتهم وهم يدرسون

رّكَزْت    تهدراستهم للكتاب الُمقدَّس، طّوروا خالل العصور الوسطى طريقة محَكمة في قراء
كث مختلفة  طبقات  للكتاب  على  األصلي  المعنى  إلى  الوصول  كان  وقد  النّص.  في  يرة 

الُمقدس، إن ُكّنا نقصد بهذا التعبير القصد التاريخي الذي كان في فكر الكاتب، جزءا  مهما   
األمر   هذا  إلى  ُينَظر  كان  ولكْن  الوسطى.  العصور  في  التفسير  في  الُمّتبع  النهج  من 

التوجُّ  خالف  فعلى  أعظم.  هدف  إلى  قصد  كوسيلة  إلى  ُينَظر  كان  التفسير،  في  الالحق  ه 
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الكاتب أو المعنى األصلي بصفته أساَس القراءة الجيدة، ولكْن كان هناك أموٌر ُينَظر إليها  
التركيز على    ووهو التركيز الكريستولوجي، أ  –باعتبارها أكثر أهمية من المعنى األصلي  

ال أو  األخيرية،  األمور  على  التركيز  وكذلك  قراءة  المسيح،  في  األخيرية،  كريستولوجيا 
الكتاب الُمقدَّس. وبهذا، نرى أن قصد الكاتب كان مهما ، ولكْن لم يُكن ُينَظر إليه بصفته  

 الهدف، بل كوسيلة لتحقيق هدف.  
 تون جنينپ  الدكتور جوناثان—
 

أمٌر  سة في العصور الوسطى  يإن طرح سؤال  حول العالقة بين المعنى األصلي وتقليد الكن
العصور  في  الُمفّسرين  ألّن  باستغراب،  إليك  ينظر  الوسطى  العصور  ُمفّسر  يجعل  قد 

مهت كانوا  بقوةالوسطى  الُمقدَّس  الكتاب  بمعنى  الكتاب   .مين  إلى  يأتون  كانوا  ولكّنهم 
سهٌل  س.  الُمقدَّ الكتاب  تعليم  هو  الكنيسة  تقليد  أن  هي  أساسية  قناعة  ولديهم  الُمقدس 

البرو  الفكرة، ولكّننا  اتستعلينا نحُن  نت في القرن الحادي والعشرين أن نضحك على هذه 
ن تعليم جون  عبنا نسمعهم يقولون: "أنَت تعلم إلسنا معصومين أمام هذا. فكثيرون من ش

أو ربما ينسبون هذا إلى جون وسلي أو مارتن لوثر أو   ،كالفن هو تعليم الكتاب الُمقدَّس" 
آخر.   شخص   يحدثإذن  أّي  كان  ين  فما  كانوا  أنهم  هو  الوسطى  العصور  تهجون  في 

على   مبنية  تفسيرية  العصور  منهجية  رو  ُمفسِّ يطرحه  كان  الذي  السؤال  اإليمان.  قاعدة 
الوسطى هو: "كيف يظهر اإليمان الذي سّلمه لنا الرسل عبر الجزئيات التي نراها في هذا  

 المقطع؟" 
 نت انز ري ڤيك الدكتور—
 

أّن   رأينا  أن  الكتابعد  للنصوص  األصلي  المعنى  عبر  استكشاف  األهمية  بالغ  أمرا   كان  تاريخ  بية 
 .  المعاصرة   الكنيسة ، لننظر إلى بعض التحّديات لهذه الفكرة، والتي برزت فيالكنيسة

 
 

 المعاصرة  الكنيسة
 

في   كثيرة    زمنٍ نعيش  بطرٍق  التشكيك  فيه  نّصٍ في  يتّم  ألّي  األصلي  المعنى  وليس  أهمية    الكتابُ ، 
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ألّنهم آمنوا   ،لكلّ  نّصٍ كتابي معاٍن عديدة. وكما رأينا، تكّلم ُمفّسرون كثيرون في الماضي عن فحسبالُمقّدس 
الكتابَ  يتجاوز عقلُ   أن  الذي  هللا  من  أتى  قدرتُ الُمقدس  في عالم  ه  ولكن    تم ،  المعاصرنا  نا على االستيعاب. 
الُمق  قيمة  في  التشكيك   للكتاب  األصلي  بسبب    ،دَّسالمعنى  لكن  هللا،  هذا بسبب  ليس  أدبية،  قطعة  ألي  أو 

   طبيعة التواصل البشري.
ثت   في بدايات القرن العشرين، بدَأْت مدارس النقد األدبي الحديثة بإهمال المعنى األصلي. وقد تحدَّ

للكتاب   األصليين  والقّراء  الُمقدس  الكتاب  ُكّتاب  كون  المدارس عن  هذه  بشكٍل أقدم  معروفين  ليسوا  الُمقدس 
يقيني. وشّدد علماء األنثروبولوجيا على أننا  إذ قال المؤّرخون إّنه ال يمكن تحديد الُكّتاب والقراء بشكٍل    .عام

ال نستطيع تطبيق استنباطاٍت نابعة من الثقافات المعاصرة على ثقافاٍت قديمة. واقترح علماء النفس أن القّراء  
أن يمّيزوا مقاصد الُكّتاب األصليين بطريقٍة يمكن االعتماد عليها والتيقُّن بشأنها.    ون المعاصرين ال يستطيع

وجادل الفالسفة قائلين إن كل معرفة بشرية هي معرفة ذاتية ال موضوعية، ولذا ال يمكننا في الحقيقة معرفة  
 ما كان هؤالء الّكتاب يفّكرون به.  

ال من  اإلحباط  قاد  العشرين،  القرن  منتصف  وقرائهمفي  القدماء  الُكتّاب  تحديد  عن  ُمفّسرين    ،عجز 
كا بشكٍل  النّص  على  التركيز  وإلى  تماما   األمرين  هذين  لتجاهل  يقر كثيرين  أن  جُدد  نّقاد   حاول  وقد  وا  أمل. 

( البنيوي  االتجاه  أصحاب  ووجد  االعتبار.  في  تاريخي  سياق  أي  أخذ  دون  من  ( structuralistsالنصوص 
الك  خيارات  في  امعنى  بحسب  األخرى  الممكنة  الخيارات  بكل  عالقتها  في  ما  وثيقة  في  الواردة  لنظام  لمات 

 عن المعنى في استجابات القراء المعاصرين نحو النّص.  اللغوي. وبحث ُنّقاُد نهج استجابة القارئ 
ه ال  وفي العقود األخيرة من القرن العشرين، غالى علماء النقد األدبي حّتى قالوا إن معنى النّص نفس

معرفته،   البنيوي يمكن  بعد  االتجاه  أصحاب  وبعض  شّرير.  معنى  إّنه  رفضوا post-structuralists)  بل   )
السماح للُكّتاب القدامى بأن يفرضوا أفكارهم على القّراء الحديثين. ولذا شّجعوا قّراءهم على "تفكيك" النصوص 

ير الواضحة بهدف جعل النصوص تبدو  القديمة من خالل التركيز على التناقضات الواضحة والنصوص غ
غير ممكنة االستيعاب. وقد رفض كثيرون من العلماء النقديين مقاصد الُكّتاب، وشّجعوا قّراءهم المعاصرين  

 على أن يحّرفوا كلمات الكتاب الُمقدس لتتناسب مع مقاصدهم. 
الذين    علماء  النقدالمفيدة من    من األفكار    على الكثير    الحصولَ   رغم أنه يبدو غريبا ، يمكن في الواقع  

 دروَس  أن نتذكَّرَ  العموم، من الحكمة  وجه المعنى األصلي لألسفار الُمقدَّسة. لكْن على   اكتشاف   قيمةَ  يتحّدونَ 
رينَ االستبداد التفسيري، أي طغيان    لتجنُّب   الوحيدةَ   اإلصالح. إن الطريقةَ   حركة   هي بالنظر    من البشر،  الُمفسّ 

  لتأمين  إلى المقاطع الكتابية في سياقها التاريخي الذي فيه أوحى الروح القدس بها. هذه هي الطريقة الوحيدة  
ضدَّ   سلطة   الُمقدَّس  بشكٍل    ،الكنائسو الثقافية،    والنزعاتاألفراد،    الكتاب  الُمقدَّس  الكتاب  استخدموا  وآخرين 
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 اآلخرين.   ، وذلك ليفرضوا سلطتهم على حياة  لهمالُمقدس   الكتابَ  واّدعوا دعمَ  ،م الخاّصةألهدافه   متكّررٍ 
ة تمارسه  رأى الُمصل حون أن الطريقة الوحيدة لتجّنب الطغيان التفسيري الذي كانت السلطات الكنسيّ 

الوحيدة   فالطريقة  به.  القدس  الروح  أوحى  فيه  الذي  التاريخي  سياقه  في  الُمقدَّس  الكتاب  إلى  بالنظر  هي 
والحركات  لالستن المعاصرون  يمارسه  الذي  التفسيري  الطغيان  مواجهة  في  الُمقدَّس  الكتاب  سلطة  على  اد 

 السياسية والكنائس والقوى األخرى هي بالسعي للوصول إلى المعنى األصلي للكتاب الُمقدَّس. 
 

 خاتمة ال
 

الُمقدَّس الكتاب  استكشاف  الدرس،  هذا  األصليفي  المعنى  عّرْفنا  بكونه    ،  الُمقدس  هدف  للكتاب 
األساس الالهوتي الذي يدفعنا للتركيز على المعنى األصلي. كما نظرنا إلى  عملية االستكشاف. وقد شرحنا  

 االنتباه الجيد والحريص للمعنى األصلي واالهتمام بالوصول إليه.    أهمية
تشبهُ  الدرس،  هذا  في  رأينا  القيامَ   عدةُ   كما  الكتابي  للتفسير  فنحُن    بأعمال    نواحي  األثرية.  الحفر 

سياقات    الكتابَ   نستكشفُ  في  لنفهمَ الُمقدس  القديمة  التاريخية  يهدفُ   معناهُ   ه  التي  الطرق  أي  من    األصلي، 
الروحُ  وُكّتابُ   خاللها  الُموحى  القدس  مفاهيم،    إليهمه  في  قّرائ    ،سلوكياتو حتى يؤثروا    هم األصليين. وعواطف 

في التفسير، ألن المعنى األصلي    هام  لفهم المعنى األصلي لكّل نّصٍ كتابي أمر     جهدناوُيعتبر بذُل أقصى  
نا  فهم    مستعدين دائما  لتحسين    عبر التاريخ. ولهذا السبب، علينا أن نكونَ   ه لكّل شعبه  نفسُ   هللا    طانَ سل   يحملُ 

ذو  إليه مع معناه األصلي    نصلُ   معاصرٍ   كل تطبيقٍ   اتّفاقَ   كتابي، حتى نضمنُ   للمعنى األصلي لكلّ  مقطعٍ 
 . السلطان

__________________ ________________________________________________ 
هو مؤسس ورئيس خدمات األلفّية الثالثة. خدم كأستاذ العهد القديم بكلّية الالهوت الُمصلح    د. ريتشارد برات

ا لقسم  20ألكثر من   ا.    سنة وكان رئيس  دراسات العهد القديم. كراٍع مرتسم، يجوب د. برات العالم كارز ا ومعلم 
حصل على درجة الماجستر في الالهوت الرعوي من كلية يونيون لالهوت، كما حصل على درجة الدكتوراة  
في الفلسفة من جامعة هارفارد. د. برات هو رئيس تحرير الكتاب المقدس الدراسي "روح اإلصالح" ومترجم  

بينها الصالة    New Livingترجمة  ل المقاالت والكتب، ممن  ا ضخمة من  أعداد  المقدس. كما كتب  للكتاب 
ا، نفسير سفري أخبار األيام، وتفسير   بأعيٍن مفتوحة، مستأسرين كل فكر، مصممون للمجد، أعطانا هللا قصص 

 رسالتي كورنثوس. 
___________________________________ _______________________________ 
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 . بوري لالهوتآز هو رئيس قسم الدراسات الكتابّية بكلية كريج كينر . د
 

هو رئيس كلّية الالهوت الُمصلح وأستاذ العهد الجديد في فرع شارلوت بوالية نورث   د. مايكل كروجر
 كاروالينا. 

 
 . هو أستاذ متمّيز زائر للعهد القديم في كلّية أزبوري لالهوتد. جون أوزوالت 

 
بينينغتون  جوناثان  ومدير    د.  الجديد  العهد  لتفسير  مساعد  أستاذ  الالهو هو  كلّية  في  الدكتوراه  ت أبحاث 

 المعمدانّية الجنوبّية. 
 

 هو مدير جامعة ويتون.د. فيليب رايكن 
 
 . هو الراعي الرئيسي لكنيسة سيتي اليف المشيخّية في بوسطن ستيفن أوم. د
 

المتحدة، ويشغل حالي ا  د. سايمن فايبرت   بالمملكة  لوقا، ويمبلدون بارك،  لكنيسة القديس  السابق  الراعي  هو 
 . ويكليف هوول، بأكسفورد، ومدير كلية الوعظمنصب نائب مدير 

 
 هو أستاذ مساعد في الالهوت النظامي في كلّية وسلي الكتابّية لالهوت.  د. كاري فينزانت،

 
هو أستاذ الدراسات الكتابّية بكلّية ترينتي للخدمة )عمل سابق ا استاذ ا للدراسات الكتابّية وكنائب    د. بيتر واكر

 وول، جامعة أوكسفورد. مدير مشارك في ويكليف ه
 

 هو أستاذ العهد الجديد بكلّية داالس لالهوت. د. دانيال واالس
 
 


