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 ١٩٩٨ عام   ٣٢٤حيث تنامى عدد المشاركين فيها من       ،  "[Ý]‚¤]æ<h^f×Ö<íéËé’Ö]<l^‰…çÓÖ>>> "نشكر اهللا من أجل خدمة    
 . ٢٠٠٠ عام ١٩٨٠إلى 

 :  كورس وهى١٥أيضاً الكورسات، وأضيف إليها الجديد هذا العام فأصبحت كما ازدادت 
 

 . آبائيات-٣ . عهد قديم-٢ . كتاب مقدس-١
 . لغة قبطية وألحان-٦ . تاريخ كنيسة-٥ . طقوس-٤
 . قيادة وإدارة-٩ . تربية أسرية-٨ . تربية وعلم نفس-٧
ــة -١١ . مكافحة إدمان وإيدز-١٠  تنميـــ

 .المجتمع
 .اركة وطنية مش-١٢

ــة -١٤ . تنمية ثقافية-١٣  تنميـــ
 .إقتصادية

 . خدمة المكتبات-١٥

 
 . ولديك فرصة أن تشترك فى واحد أو أكثر منها حسب ظروفك

 .١٦/٩/٢٠٠١ وسوف يتم حفل توزيع شهادات التقدير يوم األحد ٢٩/٦/٢٠٠١وقد تم اإلفتتاح يوم الجمعة 
 

  :وقد صدر من هذه الكورسات كمادة مطبوعة
 

  كيف ندرس نصوص الكتاب المقدس؟-١
 . مدخل إلى اآلبائيات-٣  . مدخل إلى تاريخ الكنيسة-٢
 . مكافحة اإلدمان واإليدز-٥  . مدخل إلى التربية األسرية-٤
 . مدخل إلى خدمة المكتبات-٦
 

 . وإن شاء اهللا يصدر المزيد، ليكون مرجعاً بين يدى القارئ الحبيب
 وأحبار الكنيسة األجالء، ، oÖ^nÖ]<åçß<^e^fÖ]<í‰]‚Î لوات راعينا الحبيبالرب يبارك كل الجهود بص

 

Hğ̂Ãé¶<^ß×Ûi<h†Ö]<íÛÃÞæ<
<

 

<Øéñ^Ê]…<^fÞù]<<<î‰çÚ<^fÞù]<

<Ý^ÃÖ]<ÌÏ‰ù]<<<<h^fÖ]<ÌÏ‰_<

 



٤ 

 

 
 
 
 
 

<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]V<
 

.. أيضاً قصـة اهللا واإلنسـان     هو رسالة حب وهو     .. هو نور الطريق، دستور الحياة، طريق النقاوة، شبع الروح        
يبدأ بالجنة المفقودة بسبب التعدى والخطيـة وينتهـى بـالملكوت المسـتعاد             .. قصة السقوط وقصة القيام للبشرية    

يحكى لنا قصة الفداء العظيم ومحبة اهللا اآلب وعمل الرب يسوع الكفـارى             .. وأورشليم السماوية النازلة من السماء    
 .روح القدس فى الكنيسة عروس المسيحوسكن ال.. فينا نحن المؤمنين

 

ÔÖ„ÖJJJ<
 

 .كان على كل مسيحى مؤمن يسعى لخالص نفسه أن يقرأ ويدرس الكتاب المقدس بعهديه ويتخذه دستوراً للحياة
 

å„{â<á_<ğ]‚e_<ÜÂˆÞ<÷æ>>>>>> (وهنا فى هذه الصفحات القليلة القادمة نقدم لكم واحدة من طرق الدراسة المتعددة والمتنوعة             

<†ŞÖ]<îâ<<<<<í{‰]…‚×Ö<ì‚è†ËÖ]<æ_<ì‚éuçÖ]<íÏè (    بل هناك طرق متعددة وأساليب عديدة ومدارس مختلفة للتفسير، والحقيقة أن
تأخذ بمـنهج علمـى مرتـب،       ..  ولكن نقدم لكم هذه الطريقة لكونها طريقة عملية        -كلها موضع اإلحترام واإلعجاب     

و كلمة أو حرف تستحق الوقوف أمامها وتأملها، ثم         وبخطوات محددة للدراسة حتى ال تفوتنا فكرة فى النص أو آية أ           
 .ندخل بعد ذلك لعمق النص روحياً لالستفادة منه فى حياتنا وهكذا نبدأ الدراسة علمياً وننتهى روحياً

 

تسمى هذه الطريقة فى الدراسة بإسم الطريقة االستقرائية لكونها تعتمد أساسا على النص الكتـابى األصـلى دون                  
الذى يليه بعد ذلك فى الترتيـب أى كتـب          ..  كذلك البدء واإلنتهاء من خالل النص الكتابى األصلى        ..حذف أو إضافة  

وهذه كلها طبعاً ال غنى عنها إطالقاً لكل دارس كتاب يريـد أن             .. تأمالت روحية .. تفاسير آبائية .. خرائط.. مساعدة
 .يعيش الحق الكتابى فى حياته

 

 . ونعمة فى حياة كل الدارسين للكتاب المقدسالرب يجعل من هذه الدراسة سبب بركة

 مجموعة القديس تيموثاوس لدراسة الكتاب
 

  :واآلن إلى بعض النقاط التى يجب أن توضع فى اإلعتبار عند البدء فى الدراسة   ✟✟✟
 

١- Ý^Ûjâý]:  
 

✟ <<<<<í{ÛÃßÖ]<g{Þ^q<±c<^ã¢]  :  ولم يعتمدوا على فهـم يجب أن يجاهد الدارس مع الكلمة كما جاهد األباء األولون 
 .سطحى للكتاب



٥ 

✟ <ì‚Â^Š¹]<l]æù] :    أطلس الكتاب    - قاموس الكتاب المقدس     - فهرس الكتاب المقدس     -الترجمات المختلفة - 
 .اإلكتشافات العلمية الحديثة

 .اإلهتمام يعطى فرصة للكتاب أن يشرح نفسه ✟
 . اإلهتمام يعطى فرصة لروح اهللا أن يشرح الكتاب✟

 

٢- ×ÓÚ“ßÖ]<Øèæ`i<í:  
 

 . وهى جعل النص يقول ما أريد أن أقوله أنا وليس حقيقة النص✟
 

Ù^nÚ  :محاولة استخراج حقائق فى موضوع محدد من كل النصوص المدروسة. 
كذلك استحضار آية من أى نص لتخدم فكرة معينة أثناء الحوار دون النظر إلى من هو كاتـب أو قائـل هـذه                ✟

 فى أى ظروف؟ وفى داخل أى محتوى كتابى؟العبارة؟ ولمن وجهت؟ و
ولكنها تنتهى بموت البطل البار أو إعدامه أو فقـده          . فى كثير من األحيان نريد أن تنتهى القصة نهاية سعيدة          ✟

 .ألمواله أو صحته
 

٣- ívév’Ö]<ìð]†ÏÖ] : 
 

 . قراءة صحيحةكيف يمكن أن نفهم النص وأن ندرسه ونخرج منه بتطبيقات عملية مفيدة إن لم نقرأه  ✟
 

٤- “ß×Ö<ÐfŠ¹]<t^jßj‰ý]<í×ÓÚ:  
 

كثيراً ما ندرس نصاً وفى داخلنا أننا نعرف هذا النص جيداً ولسنا محتاجين أن ندرسه مرة أخرى، وهذا خطـأ                     ✟
كبير ألن النص ال نهاية ألبعاده ألنه نص إلهى غير منتهى الفائدة، كذلك أنت فى حالة تغيـر مسـتمر فـى حالتـك                        

 . والنفسيةالروحية
 

 : المحتوى الكتابى -٥
 

 . يجب أن ندرس النص من داخل محتواه الكتابى ألن ذلك يسهل علينا الفهم ويعطى بعدا للحدث✟
 . كما أنه يعطى األحداث منطقية فى التسلسل✟

 

٦- íé’~<íÖ^‰…<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]:  
 

اته إنما تتقابل معك فى نقاط وتختلف        يجب أن تشعر أن الكتاب المقدس هو موجه لك أنت شخصياً، وكل شخصي             ✟
 .معك فى نقاط أخرى

 . كذلك تعامالت اهللا هى موجهه لك وتعاليمه هى لتهدى أقدامك لطريق الخالص لمجد إسمه✟
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 ٣ ..............................................................................................................تقديم

 ٤ ................................................................................................................تمهيد

 ٧ ............................................. كيف تدرس الكتاب المقدس؟-١

 ٢٤ <<.................................................................... النص القصصى-٢

 ٢٩ .......................................................................... النص التعليمى-٣

 ٣٢ ........................................................................... النص الشعرى-٤

 ٣٦ ............................................................................ النص النبوى-٥
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"<<<<<<å‚é{{‰<à{{Ú<Ø{{–Ê_<‚{{fÃÖ]<÷æ<Ü{{×Ã¹]<à{{Ú<Ø{{–Ê_<„{{éÛ×jÖ]<‹é{{Ö<J<<<<å‚é{{ŠÒ<‚{{fÃÖ]æ<ä{{Û×ÃÛÒ<áç{{Óè<á_<„{{éÛ×jÖ]<î{{ËÓè "<

E<kÚNPVMLHNQD. 
 

بارة، فليس علينا فى خدمتنا، وحياتنا بصفة عامة، إال أن نضع لنـا             إن كان السيد المسيح له المجد قد قال هذه الع         
 .مثالً أعلى وقدوة فريدة أال وهى السيد المسيح وحياته وتعاليمه

 

لقد كانت طريقة السيد المسيح فى التعليم فريدة من حيث أنه لم يتبع أسلوب الوعظ المباشر إال قليالً، صـحيح أن                     
م المواعظ التى ألقيت، إن لم تكن أعظمها على اإلطالق، ولكن السيد المسيح كـان               الموعظة على الجبل تعد من أعظ     

فقد كلمهم عن الزراعة والتجـارة والمـال والعملـة    . يكلم الناس من خالل واقع حياتهم اليومية وإهتمامات عصرهم        
لوب المعايشة والحـوار    إلخ، لقد استخدم له المجد أس     .. وخطط الحروب والطبيعة مثل طيور السماء وزنابق الحقل و        

لنقل تعاليمه وأيضاً إستخدمها لتقديم تحدى لفكر أو سلوك إجتماعى أو دينى معين وحـث التالميـذ علـى التفكيـر                     
كما أنه ال يخفى على أحد أن اهللا استخدم هذا األسلوب كثيراً فى العهد القـديم مـن                . والسؤال حتى سموا بالحواريين   

الحوار أكثر من النبوة المباشرة، فكثير من أنبياء العهد القديم كانت حياتهم وأحداثها             خالل األنبياء عن طريق الرمز و     
لذلك فإن تناولنا وتعاملنا مع كلمة      ): ÜâÆæ<^éÚ…cæ<Äçâ<ØnÚ>>>(رمزاً لرسالتهم النبوية التى يريد اهللا أن ينقلها للشعب          
 نضع أمامنا دائماً هذه القاعدة ول-اهللا بهذه الطريقة يجعلها أكثر فاعلية وتأثيراً فى حياتنا 

 

ــيئاً، ــمع ش ــدما أس عن
 

 

فـــــــإننى أنســـــــى 
 

وعنــدما أرى شــيئاً، 
 

 

فـــــــإننى أتـــــــذكر 
 

ــل، ــدما أفع ــى عن لكنن
 

 

ــم  أفهــــــــــــــ
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 .لذلك فإن دراستنا للكتاب المقدس أثناء هذا المنهج سوف تكون من خالل تفاعل شخصى مع كلمة اهللا
 

 .د على أساسين هامين لبناء دراسة كتاب فعالةوعلينا عندما ندرس الكتاب أن نعتم
 

Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]<Œ…_<
 
 

ìø‘<|æ†e<àè†•^u<àâƒæ<†ÓËe<
  

.أبـــدأ دائمـــاً بالصـــالة   ✟
 

ــك  ✟ ــاب بنفس ــف الكت [íÖ^{{‰…<h^{{jÓÖ> (اكتش
 

 

اعتمد على معونة الروح القـدس       ✟
 .الساكن فيك

استمر بروح الصالة ليكشف لـك       ✟
 .E<ˆÚMTVMMUD اهللا عن عجائب من شريعته

 .ضع كل ما خرجت به فى صالتك ✟

]<ÄÚ<íé×Â^Ëi.( 
 .استخدم عقلك وإمكانياتك ✟
[ð]ˆ{qù>> (تعامل مع النص بطريقـة منظمـة       ✟

<ìÇ’Ö]<Øé‘^ËjÖ]<Üm<ìfÓÖ]وl^q^jßj‰÷]<±c<^ãßÚ.( 
اعتمد علـى مسـاعدة أخوتـك ومناقشـتهم          ✟

 .والتشارك فى األفكار
 .ى الكتاب المقدسابحث عن الوجود اإللهى ف ✟

 

 :وبناء على هذين األساسين توجد ثالثة طرق لقراءة الكتاب المقدس 
 

١- <<<í×Ú^{Ö]<ì†{¿ßÖ] )ويتم من خاللها التعرف على الكتاب المقدس من خالل قراءة سريعة لمعرفـة             ) : العامة
 .فكرة أو أفكار كل نص

٢- í‰]…‚Ö]  :عانى التى فى العباراتوفيها يتم تحليل النص للوصول إلى المضمون والم. 
٣- ØÚ`jÖ] : من خاللها أستطيع التركيز على فكرة واحدة من النص لمعرفة رسالة اهللا الشخصية لى. 

 

واآلن نستطيع أن نبدأ فى الطريقة التى من خاللها سوف نتعامل مع الكتاب المقدس فى هذا المنهج وهى الطريقة                   
وتـتلخص  ...) æ_<l^{éË×}<æ_<íÏfŠÚ<…^ÓÊ_<ï_<áæ‚e<ï>>>>>>>> أ Ò<îe^jÓÖ]<“ßÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<îâ<<<<<ì†Ú<Ùæù<å]†Þ<^ßÞ_<çÖ<^Û>>>>> (االستقرائية

 .هذه الطريقة فى ثالثة خطوات رئيسية هى المالحظة والفهم والتطبيق وقد استمد اسم هذه الطريقة من خطواتها
 التطبيق الفهم المالحظة: طريقة

 

المقدس، وهى تصلح للدراسة المنفردة والدراسة فى        لدراسة الكتاب    - منظمة فى خطوات     -هى طريقة أكاديمية    
مجموعات صغيرة، كما أنها تمزج بين الدراسة المدققة والشبع الروحى، لذا فإنها تقود إلى فهم صحيح وحّى للكتاب                  

 .المقدس
 

í¿uø¹] : هى مرحلة فحص وتجميع كل ما يقوله النص. 
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"<<<<<<<<]<]ç×fÏÊ<îÓéÞçÖ^Ši<îÊ<àè„Ö]<àÚ<Í†_<ð÷öâ<á^Òæ<<<<<<<<<<]„Óâ<…çÚù]<å„â<Øâ<Ýçè<ØÒ<gjÓÖ]<°’u^Ê<½^Þ<ØÓe<íÛ×ÓÖ "
E<Å_MMVMSD. 

 

✟ <Ü{ãËÖ]  :               وهى مرحلة فهم النقاط التى يدور حولها النص والتى سبق فحصها وتجميعها فى الخطوة السـابقة 
"ó<ØÒ<îÊ<^ÛãÊ<h†Ö]<ÔŞÃé×Ê<ÙçÎ_<^Ú<ÜãÊ_ "EN<îiSVND. 

✟ <Ð{éfŞjÖ] :      ؟  أمامنا هذا السؤال كيف نعيش ذلك اآلن  هى الهدف من الدراسة وفيها نضع"<Ð¬<^ÛÒ<]çéÂ<¼ÏÊ

xéŠ¹]<Øé¨ý "E<îÊNSVMD. 
 

 .وسوف نبدأ اآلن بخطوة المالحظة
 

MIí¿uø¹]<<
 

هى عملية فحص وتجميع كل المالحظات والمعلومات الممكنة عن النص موضوع الدراسة وبدون التطـرق إلـى                 
ه المرحلة هى أهم المراحل حيث يعتمد عليها كل من الفهم والتطبيق السـليم،         ويمكننا أن نقول أن هذ    . خطوة التفسير 

 .لذلك علينا أن نضع أمام أعيننا هذه القاعدة
 . المالحظة الجيدة تؤدى إلى فهم جيد وتطبيق عملى معاش❦

 

 وتنقسم المالحظة بدورها إلى جزأين أساسيين وهما
 
 

“ßÖ]<ÙçÏè<]ƒ^Ú<“ßÖ]<îÊ<íÖ^‰†Ö]<…çŞi<

 . ركز على وسائل اإلقناع-١ .نوع النص -١
 . ركز على أسلوب الكتابة-٢ . النظرة العامة-٢

 األسئلة السبعة األساسـية للبحـث       -٣ . تتبع استخدام الكاتب لقواعد اللغة-٣
 . ابحث عن أدوات الوصل بين الجمل-٤ .عن الحقائق

 .تتبع فكر الكاتب وتطوره -٥ 
 . استخدم خيالك بحكمة-٦ 
 . استمر فى التساؤل-٧ 

 

MI<“ßÖ]<ÙçÏè<]ƒ^Ú<V<
 

 :يوجد ثالثة مراحل فى هذه الخطوة 
 

١- “ßÖ]<ÅçÞ  :قبل البدء فى دراسة النص حدد نوعه:  
 

 . شعرى-ب . قصصى-أ
 . تعليمى-د . نبوى-ج

 



١٠ 

 .الحظ أن كل نوع من هذه األنواع يعبر عن الحقيقة بطريقة مختلفة
  

ا تصل إلينا الرسالة عن طريق أحداث وحوارات بين أشخاص فى مكان وزمـان              وفيه:  >[íé{’’ÏÖ]<”ç{’ßÖ>>>>>-أ
: من هذا النوع من النصـوص     .  تعامل الناس معاً   - تعامل الناس مع اهللا      -محددين، نرى فيها تعامل اهللا مع الناس        

 .القصص، األمثال، المعجزات
 

 وعرفه عن اهللا، وبمعنى آخر نحن نرى        فى هذه النوعية من النصوص ما رآه النبى وسمعه         : >[ïç{fßÖ]<“ß{Ö>>>>-ب
وأن كل األشياء حاضرة عنده، فالنبى عنـدما يوجـد فـى            ) {^…àÚˆÖ]<àÂ<t>>(وألن اهللا ال زمنى     . ونسمع اهللا من خالله   

 .حضرة اهللا يستطيع أن يخبرنا بالمستقبل أو يوضح لنا الماضى
 

Ù^nÚ :  
 

"îßec<lçÂ<†’Ú<àÚæ<äjffu_<ğ̂ÚøÆ<Øéñ]†‰c<á^Ò<^¹ "E<çâMVMMD. 
 

اهللا استخدم النبوات ليثبت ويذكر شعبه بالعهد بينه وبينهم مستخدماً البركات واللعنات لتحفيز اإلنسان على عهـده                 
 ).[èõ†Ö]<†Ë‰æ<…^Ç’Ö]æ<…^fÓÖ]<ð^éfÞù^ (ومن هذا النوع من النصوص، كل أسفار النبوات فى العهد القديم. مع اهللا

 

دانى عن حالة الكاتب، كتبت فى لغتها األصلية شعراً، لذا فإن األسلوب            وهى تعبير وج  : >[íè†Ã{Ö]<”ç{’ßÖ>>>>>>>-ج
وألن روح اهللا هـو الـذى       . المستخدم ليس أسلوب تتابع األحداث وال التسلسل المنطقى لألفكار لكنه أسلوب وجدانى           

 كمـا أن هـذه      .E<<<<<ˆ{Ú<†{¿Þ_NND يقود الكاتب، فإننا نجده يرسم لنا صوراً عن اهللا والعالقة معه من خـالل مشـاعره               
ومن هذا النوع من    .  فى كل حاالته النفسية    -النصوص تخاطب مشاعر اإلنسان وتعلمه كيف يتعامل وجدانياً مع اهللا           

النصوص، أسفار نشيد األنشاد، األمثال، المزامير، الجامعة، أيوب، صالة يونان، صالة حنة، وصلوات أخرى كثيرة،               
 .عن حدث أو تعليل منطقى بل عن مشاعر قلبفمثالً فى دراستك لمزمور ال تبحث أوالً 

فنحن مـثالً   . إن كانت القصة مثال توضيحى لمبدأ معين، فالنص التعليمى هو المبدأ ذاته           :  >[î{Ûé×ÃjÖ]<“ß{Ö>>>>>-د
 .فى سفر القضاة نتتبع أحداث جبابرة اإليمان، وفى الرسالة إلى العبرانيين نفهم معنى اإليمان وكيف عاشه هؤالء

 

 : من النصوص ومن هذا النوع
 

١- <<<<<‚{è‚¢]<‚{ãÃÖ]<Øñ^{‰…  :    معظم رسائل العهد الجديد كتبت باألسلوب التعليمى، الذى يشـرح المبـدأ وكيفيـة
 .تطبيقه؟
٢- <<<Ø{éq^Þù]<àÚ<ð]ˆq_  :  وهى المختصة بتعاليم السيد المسيح للجموع والتالميذ، مثل الموعظة على الجبل E<<k{Ú

QISD. 
٣- <<<<<<<Üè‚{ÏÖ]<‚{ãÃÖ]<à{Ú<ð]ˆ{q_  :ًفى سفر التثنية حيث كان اهللا يعلم الشعب طريق الحياة معه وهى النصوص              مثال 

 .التشريعية
 

الحظ أنه من الممكن أن يحتوى الجزء الواحد على أكثر من نوع، فمثالً فى يونان يوجـد الـنص القصصـى                      ❦
 .والشعرى

 



١١ 

ÐéfŞj×Ö<í×nÚ_  :حدد نوع النص فى األجزاء اآلتية :E<kÚNP<çâ<HMM<HN<Ü‘MMØÊ<H<_<Hçè<HPL<HN<îiND. 
 

NI<íÚ^ÃÖ]<ì†¿ßÖ]<V<
 

 ما هو إنطباعك األول؟:  >_ßÖ]<_†Î“-أ
 .ثم قسمه إلى أجزاء رئيسية وأجزاء فرعية وضع عنوان لكل جزء : _ßÖ]<_†Î“ -ب
 .ثم حدد األجزاء التى بها تغير فى المكان، الزمان، األشخاص، األحداث : _ßÖ]<_†Î“ -ج
.. هذا النص أمامك وتريد أن تستفسر منه عن أجزاء صعبة، كلمات غيـر مفهومـة       تخيل كاتب    : _ß{Ö]<_†{Î“>>> -د

 .الخ، ما هى أسئلتك؟ اكتب هذه األسئلة لتفتح الدراسة أمامك ولكن ال تُْجب عليها اآلن
 

<í¾çv×ÚV<
 

✦ <…„u]V  
 

شباع التى بـدورها    أن تجيب على أسئلتك اآلن، ألنه عند إجابتك عليها تكون قد أحدثت فى نفسك حالة من اإل                 -١
 .قد توقف دراستك عند هذا الحد المبدئى كما أنها ال تجعلك تستمر فى حالة الشغف والبحث فى النص

 .التخمين -٢
 .األسئلة التى ليس لها مدلول -٣

 

✦ <Õ†i_V 
 

 . أسئلة التطبيق اآلن-١
 

ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ  :E<†ÚOQVMIOUD .طبق خطوات النظرة العامة 
 

OIíÃfŠÖ]<í×ò‰ù]<<“ßÖ]<Ðñ^Ïu<àÂ<ovf×Ö<íé‰^‰ù]<V<
 

معنى اإلسم، صفات كل منهم، وظائفهم، جنسياتهم، عالقاتهم        : ؟ الشخصيات الموجودة فى النص من حيث       à{Ú> -أ
Ø{ÛÂ>> (معتقداتهم، دوافعهم الشخصية ونواياهم، أسباب تواجـدهم      ،  )Ä{q]†¹]<æ_<Œ‚{Ï¹]<h^jÓÖ]<àÚ>>>>>> (باآلخرين، خلفياتهم 

<<<<<à{ÓÚ_<ác<Üãß{ée<íÞ…^ÏÚ( .                 ًالحظ أنه ليس هناك نص قصصى بدون أشخاص، ولكن يمكن أن يكون نص شـعرى مـثال
 .عبارة عن مناجاة مع اهللا

، )í{éßè<Híé{‰^é‰<Hí{éÊ]†Çq<Hí{é−…^i>>>>>>> (معنى اإلسم، الخلفيـات   : األماكن الموجودة فى النص من حيث      ؟   _à{è> -ب
نه ال يوجد بدون مكان ولكنه توجد مثالً رؤيـة أو           الحظ أ ). l‚qæ<ác> (وعالقة ذلك بالحدث، مدلوالت األماكن المتعددة     

 .نبوة بدون تحديد مكانها
الزمن العام للقصة أو الحدث، األزمنة المتغيرة لألفعال، زمن الحدث من حيث عالقته بما قبلـه ومـا                   ؟   î{jÚ> -ج

رفة تاريخ القصة   الحظ أن كل النصوص القصصية تقريباً تحدثنا من خالل زمن ومنها نستطيع مع            .. بعده، مدة الحدث  
 .وتزامنها مع أحداث تاريخية أخرى



١٢ 

 : يجعلك تركز على ؟ ƒ^Ú[ -د
 

 .الحدث الرئيسى فى القصة واألحداث الفرعية إن وجدت ✟
 .المعلومة أو الفكرة الرئيسية فى النص التعليمى ✟
 .الشعور الغالب فى النص الشعرى ✟
 .الرؤية أو الرسالة الموجهة من خالل النص النبوى ✟
 ...حيرة، فرح، حزن، غضب، تذمر: الجو العام للنص ✟
 .النظر إلى وجوههم ، سماع أصواتهم، متابعة تصرفاتهم: رد فعل األشخاص من خالل ✟
 . خلفيات النص إن وجدت✟

 

طريقة اهللا  . طريقة األشخاص فى عمل شئ ما أو فى التعامل مع اهللا أو مع بعضهم البعض              : تصف   ؟   Ì{éÒ> -هـ
 .أو فى التعامل مع األشخاصفى عمل شئ ما 

 :الوصول إلى هدف أو مغزى أو أسباب تساعد على ؟ ƒ^¹[ -و
 

 .تصرف الناس على هذا النحو وليس سواه ✟
 .تصرف اهللا على هذا النحو ✟

 

x•çi : هدف القصة) ^ßÖ<ífŠßÖ^eæ<p‚£]<îÊ<àèçqç¹]<”^~úÖ<ífŠßÖ^e.( 
 

Ø×Ãi  :أسباب تطورات الحدث على هذا النحو. 
 .أسباب عدم ذكر بعض التفاصيل أو التطورات أو نهاية القصة

 

 :تستخرج ؟ ÔÖ„Ö -ز
 

 .اإلستنتاج المباشر من خالل النص
 ).[îÏéfŞjÖ (اإلستنتاج الخاص

 .الرسالة الموجهة من خالل النص
 

ÐéfŞj×Ö<í×nÚ_  :E<çÖMVMUIML<†Ú<HNMVMINT<†Ú<HMVOIRD. 
  

PI<“ßÖ]<îÊ<íÖ^‰†Ö]<…çŞi<V<
 

 .تفاصيل فى النص تعلن عن رسالة الكاتبأبحث عن 
 

  :…Å^ßÎý]<Øñ^‰æ<î×Â<ˆÒ -أ
 

وهى أساليب البشر لتوصيل فكره أو قضيته إلى المتلقى، وبحث وتصنيف وسائل اإلقناع مفيد جداً بصفة خاصـة                  
  :وتتمثل هذه الوسائل فى. فى النص التعليمى

 
 

 . الحث-ب . النصيحة-أ



١٣ 

 .ير التحذ-د .األمر أو الوصية-ج
 . األسئلة-و . الوعد-هـ

ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ : EM<¼eMNVPIMUD. 
 

 ادرس هذا النص من خالل الوسائل السابقة؟ 
 ماذا عرفت عن هدف الكاتب من خالل استخدامه لهذه الوسائل؟ 

 

  :…ØnÚ<íe^jÓÖ]<hç×‰_<î×Â<ˆÒ -ب
 

 . المقارنة-ب . التكرار-أ
 ).îf×‰ ،îe^«c ( التصاعد-د . التضاد-ج
 .إيضاحات أخرى -و .صور أو تشبيهات -هـ

 

  :íÇ×Ö]<‚Â]çÏÖ<gi^ÓÖ]<Ý]‚~j‰]<Äfji -ج
 

 ).ØfÏjŠÚ<HÅ…^–Ú<Hî•^Ú (زمن األفعال -أ
 ).ÙçãrÛ×Ö<îßfÚ<HÝç×ÃÛ×Ö<îßfÚ (صيغة الكالم -ب
 )._ð^q…<Hg×<H^…c<†Ú (لهجة الكالم -ج

 

 . بالمرسل إليهمويتضح منها، مثالً فى النص التعليمى، حالة الكاتب وعالقته
 

  :[ØÛ¢]<°e<Ø‘çÖ]<l]æ_<àÂ<o -د
 

 ).îÛé×Ãi<“Þ ( وهى تدل على تطور الفكر
 ).î’’Î<“Þ (ترسم زمن األحداث 
 ).ï†Ã<“Þ (تعطى إنطباع عن حالة الكاتب النفسية 
 ).ïçfÞ<“Þ (تظهر طبيعة الرسالة المنقولة 

 

 ) :ã×Ò<kŠéÖ^ (ومنها
 

 . و✟ . مع أن✟ . لكن✟
 . لكى✟ . لـ✟ .أسلوب الشرط ✟

 

 . كما✟ . مثل✟ . أو✟
 . فـ✟ . حينما✟ . بينما✟
 . بعد✟ . ألجل✟ . لذلك✟

 

ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ : EM<¼eMNVPIMUD. 
 

 .ابحث عن قواعد اللغة وأدوات الوصل فى هذه القطعة التى تدل على إتجاه الفكرة وتطورها ❍
 

  :å…çŞiæ<gi^ÓÖ]<†ÓÊ<Äfji -هـ
 



١٤ 

 . تطور األفكار واألحداث-٢ .المنطقية العالقة -١
 . اإلستنتاجات-٤ . األسباب والنتائج-٣
 المفهــوم العــام أو المبــدأ -٥
 .العام

 

 

ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ  :E<çÖMQD. 
 

 .اقرأ النص، ادرسه من خالل الخطوات السابقة
 .ناقشه مع مجموعاتك الصغيرة

 

  :[‰îÊ<íÛÓ<ÔÖ^é}<Ý‚~j -و
 

 ".÷>¡àÛ "أساس من النص نفسهإعادة بناء الحدث على 
 

١- î’’ÏÖ]<“ßÖ]<îÊ  : اشعر- اسمع -انظر . 
 

 .أنظر إلى األحداث وأنت فوقها وكأنك طائر يطير فوق القصة ✟
 

حـاول أن تمثـل هـذه التعبيـرات         ). ÜãÞçéÂ<l]†¿Þæ<Üãè‚è_<l^Ò†u>>> (الحظ وجوه األشخاص وتعبيراتهم الجسدية    
 .لآلخرين

 

 :بالحدث اسمع األصوات المحيطة  ✟
 .صوت سيف فى المعركة

 .صوت ريح فى وسط الصحراء
 .صوت المركبات والفرسان

 .صوت خرير المياه أو هدير البحر
 .أصوات أبطال القصة وهمساتهم وتعليقاتهم التى لم تكتب، حاول أن تستشعرها بين السطور

 

 ...).æ<|†ËÖ]æ<Íç[¤ ( أشعر بما يشعر به أبطال الحدث، تقمص شخصياتهم، شاركهم أحاسيسهم✟
 

٢- îÛé×ÃjÖ]<“ßÖ]<îÊ:  
 

 .تخيل المستمعين أو القراء وردود أفعالهم لكالم الكاتب وكيفية تقبلهم لهذه األفكار والحجج ✟
 .تخيل الكاتب ومشاعره أثناء تعرضه للمشاكل التى يرد عليها من خالل الرسالة ✟

 

٣- ï†ÃÖ]<“ßÖ]<îÊ:  
 

 .عور الكاتب فى هذا النص وشارك اآلخرين فى احساسهم بهذا الشعورتفاعل بحماس وإحساس مرهف مع ش ✟
 .أعد قراءة النص الشعرى كما لو كان كاتبه هو الذى يقرأه ✟
 .تالمس مع نغمة الحزن التى فى المراثى واستشعر رعشة صوت المرنم فرحاً ✟

 



١٥ 

٤- ïçfßÖ]<“ßÖ]<îÊ:  
 

 .حاول أن تستكشف النبوة والرؤيا فى كالم اهللا ✟
 .تخيل نفسك مكان النبى أو الرائى وتعايش مع مشاعره وأحاسيسه وصراعاته ✟

 

ÐéfŞj×Ö<í×nÚ_ : 
 

 .E<ØÆOVMIQDاستشعر اهتمام بولس الرسول بأهل غالطية فى  

 .E<õ…MNVMIMRD تخيل الشخص الموصوف فى 

 .E<†ÚOQVPIPMD عش فى الحدث فى 
 

  :[‰Ùõ^ŠjÖ]<îÊ<†Ûj -ز
 

١- Í†Ãi<á_<ğ̂ÊçÇ<àÒ : 
 
 

 .األسئلة هى أفضل األدوات للبحث والتنقيب فى النص 
 .ال ترضى باإلجابات السريعة السطحية التى تقفز إلى الذهن بل أقبل واسمع كل اإلجابات وكل اآلراء 

 

٢- gi^ÓÖ]<ÄÚ<†ÓËÖ]<îÊ<Ø}]‚iæ<ØÂ^Ëi )تستخدم بوضوح فى النص التعليمى.( 
 

  اسأل ما هى العالقة بين هذا وذاك؟
 أضيف هنا؟ماذا 

 إذا كان هذا صحيحاً فلما ال يكون ذاك أيضاً؟
 .قد يكون ما فهمناه عكس ما قصده الكاتب

 ما هى الحالة الوجدانية والنفسية لألشخاص المختلفين؟
 كيف يتفاعلون معاً؟ مع المواقف؟

 ماذا أضيف لك عن الطبيعة البشرية؟
 ماذا رأيت من تعامالت اهللا؟

٣- ŠÞý]<l^é×}]<†Ãj‰]á^:  
 

  ما هى الحاالت المتنوعة؟ النوايا؟ الدوافع؟ الصفات المميزة للشخصيات؟
  كيف تتداخل كل هذه سوياً؟

 

٤- “ßÖ]<l^é’~<ï‚Ö<á^µý]<îÊ<çÛßÖ]<gÎ]…:  
 

 . كن واعياً لآلمال واإلشتياقات والصراعات التى يحملها البشر
 . راقب النمو فى الفهم ومقاومة الناس للحقيقة

 ف كان تصرف الناس يرسم صورة عن إيمانهم أو عدم إيمانهم؟ كي
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ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ  :E<†ÚOQVPIPMD. 
 

  ما هى أسئلتك على هذا النص؟
  ماذا عرفت أكثر عن اهللا؟ وعن الناس؟

 

  :واآلن فإننا نضع أمامك بعض النقاط الهامة التى يجب مراعاتها أثناء المالحظة
 

طلب للنعمة لكى يكشف لك اهللا عن مفاتيح مالحظة النص بشكل سليم فالقديس              مارس المالحظة بروح صالة و     -١
>،<Ä{^¤]<Ø{‰çjÖ^e<‹é{Öæ<î{×ÏÃÖ]<Õ]…ý]<ìçÏe<í‰‚Ï¹]<…^Ë‰ù>>>>>>>>>>>>ا>îÞ^ÃÚ<ÜãÊ<±c<kéÃ‰<ğ̂e^<kßÒ>>>>>>>>لما: "أغسطينوس يقول 

]<±c<Ø‘ç¹]<h^fÖ]<îñ^èÒæ<î§^je<îŠËÞ<Ý^Ú_<kÏ×Æ`Ê." 
لنص عدداً قليالً من المرات بل اقرأه مرات عديدة، ففى كل مرة سوف يكشف لك اهللا شـيئاً                   ال تكتفى بقراءة ا    -٢

 .جديداً لم تكن قد الحظته فى القراءات السابقة
 .E<†¿Þ_NîiOVOHP<Þ<HMLVQD أقرأ النص بلغة سليمة مالحظاً تشكيل كل كلمة -٣
لم يذكر   E<<<k{ÚNNVMUD فمثالً فى .  أنت وهو لم يقله    كن محايدا فى بحثك فال تجعل الكتاب المقدس يقول ما تريده           -٤

لم يذكر لنا الكتاب ماذا كان السيد المسيح         E<<<ç{èQVTITD أيضاً فى . لنا اإلنجيل مصير هذا الشاب صاحب األموال الكثيرة       
 .يكتب على األرض، لذلك فعلينا أن نتعلم من صمت الكتاب كما نتعلم من كالمه

 .سير ما قبل أن تعطى الوقت الكافى للمالحظة األمينة أمنع نفسك من اإلكتفاء بتف-٥
 حاول أن تجمع كل المعلومات التى تستطيع أن تجمعها عن المكان والزمان واألشخاص والثقافات والحكومات                -٦
مستعيناً ببعض الكتب المساعدة مثل فهرس الكتاب المقدس وقاموس الكتاب واألطلس وقـراءات أخـرى، كمـا                 .. و

 .نة بترجمات أخرى  إن أمكنيفضل اإلستعا
 راجع ما يذكره التقليد عن نفس الموضوع، فالكتاب المقدس لم يذكر لنا أى من اللصين آمن بالسيد المسـيح                    -٧

 .وال إسمه كما لم يذكر لنا فى أى جنب طعن السيد المسيح
فـى الوقـت    ) [í{µ‚Â<^{ãÞ_<k{×é¡<æ_<í{ÛéÏÖ>>>>>>>> ( ال تخشى من أن تسجل أى نقطة تكون قد الحظتها ولم تفهمهـا             -٨

 .الحاضر، فمن الممكن أن تكشف لك شيئاً مفيداً فى الخطوات التالية
 

فإنك إذا تساءلت عن مدلوالت هذه المالحظات       . واآلن بعد التدريب على المالحظة الجيدة من خالل بعض النصوص         
ى البعض حجماً أكبر مما يعطيها      المختلفة وعالقتها ببعضها البعض وكيفية ربطها سوياً، بحيث ال تهمل أحدها أو تعط            

 .الكاتب، فإنك بهذا تقوم بالخطوة التالية للمالحظة، وهى خطوة الفهم، التى سنشرحها فى الجزء التالى
 

كذلك أيضاً فإننا نستطيع أن نعرف الفهم بأنه عملية ملء ما بين السطور فى الكتاب المقدس حتى تتجسم أمامنـا                    
. ه وتحدياته، التى يضعها أمام أهل ذلك العصر وكيفية تعاملهم مع هذه التحديات            صورة النص، بكل شخصياته وأفكار    

 :ونستطيع أن نقول أيضاً أن الفهم هو إجابة عن السؤال اآلتى
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<NIÜãËÖ]<<
<

[<ÜãËè<á_<ô…^Ï×Ö<gi^ÓÖ]<]…_<]ƒ^Ú<
 

  :وتنقسم خطوة الفهم لثالثة أجزاء رئيسية
 

 .حدد غرض الكاتب: أوالً
 .ثم ارجع للمراجع... ل كل ما بوسعكأفع: ثانياً
 .أفهم أسلوب الكتابة والصور والتركيبات اللغوية: ثالثاً
ğ÷æ_<V<gi^ÓÖ]<š†Æ<‚uV<

 

ابحث عن خط يربط بين الحقائق واألفكار التى الحظتها من قبل فى النص بحيث يكون لها معنى عام واضـح                     ✟
)”ç’ßÖ]<Å]çÞ_<Äé¶<îÊ.( 

د الكاتب أن ينقلها إلى قرائه وأن يفهموها؟ مع مالحظة أن هذه الرسالة يجب ان تكون                ما هى الرسالة التى أرا     ✟
 ).ç’ßÖ]<Å]çÞ_<Äé¶<îÊ” (مرتبطة بمحتوى النص، ما سبقه وما لحقه

✟ î’’ÏÖ]<“ßÖ]<îÊ  :ما هو المفهوم الذى أبرزته القصة. 
✟ îÛé×ÃjÖ]<“ßÖ]<îÊ : لقراءما هى الرسالة أو التعليم الذى نقله الكاتب ل. 
✟ ïçfßÖ]<“ßÖ]<îÊ : كيف وصلت نبوة النبى للشعب وكيف فهموها. 
✟ ï†ÃÖ]<“ßÖ]<îÊ : ماذا كانت قضية الشاعر الشاغلة والتى دفعت بمشاعره فى هذا اإلتجاه. 

 
 
 
 

 وهناك ثالثة مبادئ أو مستويات للفهم وهى
 
 

 الفهم البسيط
)îÃéfŞÖ]<Œ^Šuý]( 

 الفهم التاريخى
)ù]<Œ^Šuý]î×‘( 

 الفهم المتناغم
)Ý^ÃÖ]<Œ^Šuý]( 

 

١- <<<<<¼é{ŠfÖ]<Ü{ãËÖ])<<<î{ÃéfŞÖ]<Œ^{Šuý] : (          وهو الفهم البسيط لجوانب النص، ماذا وجدت وكيف أرى الحدث
 .أو التعليم أو النبوة فى صورته البسيطة والمباشرة

٢- <<<î−…^{jÖ]<Ü{ãËÖ]) <<<î×{‘ù]<Œ^{Šuý] : (       من خطـة الخـالص      وهو تحديد موقع الحدث أو النبوة أو التعليم 
 .وأثره على فهمنا للنص، وإن كان قد أضاف بعداً جديداً لفهمنا

 

 .فمثالً هل هناك تشريع مسبق أو وصية مكتوبة تمنع الناس من التصرف بهذه الطريقة أم ال ✟
 .أين يقع الحدث من السبى أو من الخروج من مصر كمرحلة تاريخية ✟
 . من تجسد السيد المسيح وحياتهأين يقع التعليم أو الحدث أو النبوة ✟

 



١٨ 

٣- <<Ý^{ÃÖ]<Œ^Šuý]) <<<ÜÆ^{ßj¹]<Ü{ãËÖ] ( :      وهو ذاك النوع من الفهم الذى نجد فيه رنيناً فى موقع آخر أو نوع
 .آخر من النصوص

 

يتحدث عن العمل الذى سـيعمله الـروح        ) ٢٦:١٤يو  (وكمثال على هذا النوع من الفهم، نجد السيد المسيح فى           
" Ü{ÓÖ<ä{j×Î<^Ú<ØÓe<ÜÒ†Ò„è>>>>> و _æ<<<<<<<<<<<ó<ØÒ<ÜÓÛ×Ãè<çãÊ<î^e<hû]<ä×‰‰<ï„Ö]<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<ïˆÃ¹]<^Ú "القدس متى جاء  

الحظ أنهم يتكلمون بألسنة مختلفـة      . E<<<<Å_<Ä{q]…QVMIMMD ثم نجد تحقق هذا العمل عند حلول الروح القدس على التالميذ          
 .وينطقون بعظائم اهللا

 

 .E<<Äq]…M<çèNSVNDالروح القدس فى المؤمنينكما نجد أيضاً القديس يوحنا يتحدث عن عمل 
 

وهذا النوع من الفهم يتم بناؤه تدريجياً من خالل نمو العالقة مع الكتاب المقدس ومن فوائده أنه يبـرز بوضـوح                     
 .وحدة الكتاب المقدس وتكامل موضوعاته

ğ̂éÞ^m<VÔÃ‰çe<^Ú<ØÒ<ØÃÊ_<JJJ<Äq]†Û×Ö<Äq…]<ÜmV<
 

ل كل ما فى استطاعتك وال تلجأ سريعا للطرق السهلة بل كّون رأيك الخاص ثـم     يجب عليك فى هذه الخطوة أن تبذ      
 . ناقش بعد ذلك اآلراء المطروحة فى كتب التفاسير فى ضوء ما وصلت إليه

 
  :نستعرض بعض النقاط اإلرشادية فى هذه الخطوة

 

 ...مات لألسفاراستعمل قواميس، فهرس الكتاب المقدس، أطلس الكتاب، ترجمات مختلفة للنص، مقد ✟
راجع التعبيرات المتخصصة، وهى التعبيرات التى يستخدمها الكاتب فى أسلوبه ومن الممكن أن تحمل أكثر من                 ✟

 :معنى بحسب المحتوى المذكورة فيه مثل
 

á^µý] : E<gÂMSVMMHOM<Äè<HNMVNHNQD. 
‚Š¢] : EM<çÒNSVU<Í_<HNUVQ<æ…<HMVTHOHQ<HM<çÒMUVRD. 

 

الحظ أن لكل كاتب طريقته فى إستعمال هذه األلفاظ وصياغتها للوصول إلـى             ... العالم،  األعمال: راجع أيضاً كلت  
 .المعنى الذى يقصده، وإذا لم ندرك استعماله لمثل هذه التعبيرات قد نصل إلى فهم خاطئ

 

عة راجع العادات والتقاليد فى هذا الزمن وذلك عن طريق ربط ما خرجت بـه مـن إجابـات األسـئلة السـب                      ✟
نستطيع أن نفهم لمـاذا تصـرف       " àÚ "فمثالً من خلفيات الشخصيات التى حصلنا عليها عن طريق سؤال         . ومدلوالتها

 .الشخص على هذا النحو وهكذا
راجع األحداث التاريخية المواكبة لزمن النص الذى تدرسه وأثرها على األفكار أو الرسائل المطروحة من خالل                ✟
 .النص
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فاسير إال بعد أن تكون قد بذلت أفضل ما عندك للوصول إلى فهم جيد، وعندئذ حاول قـراءة         ال تستعمل كتب الت    ✟
عدة تفاسير كنسية مختلفة لتحصل على وجهات نظر متعددة، ولكن ال تدع أفكار هذه الكتب تلغى النتائج التى وصلت                   

 .لمفيدإليها فى بحثك بل ناقشها قد تصحح لك ما تخيلته صوابه أو نضيف إليك الجديد ا
 

ğ̂nÖ^m<V<íèçÇ×Ö]<l^féÒÖ]æ<…ç’Ö]æ<íe^jÓÖ]<hç×‰_<ÜãÊ_V<
 

من خالل هذه الخطوة نركز على مدلوالت ما خرجنا به من مالحظات على أسلوب الكتابـة وكيـف نضـع هـذه                      
 :المالحظات فى خدمة الفهم ونستخدمها فى إعادة بناء النص، ومن هذه النقاط

 

ن وصلت إلى معانى الكلمات الصعبة من خالل خطوة المالحظة هـل كـان              بعد أ : ífÃ{’Ö]<l^{Û×ÓÖ]<îÞ^{ÃÚ>>>>>>> -أ
 .لمعانى هذه الكلمات دالالت معينة أضافت بعداً جديداً لفهمك للنص

 .كيف استخدم الكاتب الضمائر المختلفة إلظهار فكرته وتوضيحها : [íÚ‚~jŠ¹]<†ñ^Û–Ö -ب
̂>>>>> -ج {ãjßÚ‡_æ<íÚ‚~j{Š¹]<Ù^{ÃÊù] :    ة المختلفة لألفعال ولماذا استخدم الكاتب هذه األزمنة        ما هى دالالت األزمن
 .بالذات
حاول أن تستوعب اإلستخدامات المختلفة ألدوات الوصـل         : [‰}í{èçÇ×Ö]<l^{féÒÖ]æ<Ø{‘çÖ]<l]æ_<Ý‚~j>>>>>>>> -د

 .حاول أيضاً أن تفهم التركيبات اللغوية لتصل إلى غرض الكاتب من وراء استخدامه لها. وأساليب الشرط
الحظ أن كل ثقافة تستعمل صور لغوية لتوصيل األفكـار، فاألشـخاص يتـذكرون       : ÜãÊ_<íèçÇ×Ö]<…ç’Ö>[> -هـ

أفضل حينما ترتبط األفكار بأشياء حية أو بأشخاص أو بممارسات يومية وإليك بعض الصور اللغوية المستخدمة فـى            
 :الكتاب المقدس

 

✟ äéfjÖ] : مقارنة بين شيئين باستخدام أدوات التشبيه. 
ğønÚ ...: كشاه تساق إلى الذبح، كنعجة صامته E<_RVQOD... 
✟ Èé×fÖ]<äéfjÖ] : مقارنة بين شيئين بدون استخدام أدوات التشبيه. 
 ğønÚ ...: هوذا حمل اهللا E<çèNUVMD... 

 ...E<çèOQVRD أنا هو خبز الحياة... 
 

✟ íÇÖ^f¹] : مبالغة مقصودة من الكاتب لتوصيل إحساس معين للقارئ. 
Úğøn ...: أعوم فى كل ليلة سريرى، بدموعى أذوب فراشى E<ˆÚRVRD... 
✟ …^Óßj‰÷] : يستخدم الكاتب كلمات لها معنى بسيط ومعنى آخر استنكارى. 

ğønÚ : إنكم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضاً معكم EM<çÒTVPD... 
✟ “é~jÖ] : صفات شخصيات حية تنفعل وتتحركإعطاء أشياء غير حية . 

ğønÚ : أبصرتك ففرغت الجبال سبل المياه كما أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العالء E<guMVOD... 
 

 .إسقاط صفات إنسانية على اهللا ✟
ğønÚ : ولكن إن كنت بإصبع اهللا أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا E<çÖNLVMMD... 
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✟ Ù^nÚ_ :  قصيرة بها أحداث وأشخاص عاديين وتحتوى على فكرة واحدة رئيسيةقصة. 
ğønÚ : EN<Ü‘MVMNIML<†Ú<HMVPINLD. 

 

 :قواعد لفهم الصور اللغوية 
 

 .أفهم الكالم حرفياً أوالً ✟
 إذا كان الفهم الحرفى يسبب مشكلة، اسأل نفسك هل يستعمل الكاتب صوراً لغوية؟ ✟
  أى نوع من األنواع السابقة هى؟إذا كانت هناك صورة لغوية حدد ✟
 .حاول أن تفهم الموقف من خالل فهمك للصور اللغوية ✟

 

ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚ : E<cMVPLIMSD. 
 

 .حاول أن تعرف كم نوع من أنواع الصور اللغوية استعمل فى هذا النص
 

<<<<<OI<ÐéfŞjÖ]<<
 

وتكمن . ا إلى هدف وغاية دراستنا، وهو التطبيق      واآلن بعد أن بدأنا بالمالحظة ومررنا بالفهم فإننا نكون قد وصلن          
í{Û×Ò<áù>>> "أهمية التطبيق فى أنه المعيار الحقيقى الوحيد لمدى عمل كلمة اهللا فينا وخضوعنا للتغيير الذى تحدثه فينا                

<‹ËßÖ]<Ñ†ËÚ<±c<íÎ…^}æ<àè‚u<ïƒ<Ìé‰<ØÒ<àÚ<î–Ú_æ<íÖ^ÃÊæ<íéu<]وÏÖ]<…^ÓÊ_<ìˆéºæ<^~¹]æ<Ø‘^Ë¹]æ<|æ†Ö]<g×

äi^éÞæ "E<gÂMNVPD. 
 

كما أن هذه الخطوة تحقق هدف الروح القدس فينا بتحول الكلمة المكتوبة إلى حياة مسيحية إنجيلية معاشة تشهد                  
 لذلك فإنها إجابة على سؤال كيف نعيش ما درسناه؟. هللا وعمله فينا

 

يف نعيش التطبيق ولكنهـا ثالثـة       ونستطيع أن نضع لهذه الخطوة ثالثة أبعاد توضيحية، ليس هدفها أن تعلمنا ك            
[í{¿uø¹>> (عالمات نستطيع بمساعدتها أن نصل إلى تطبيق نابع من النص ومرتبط به وناتج عن الخطوتين السابقتين               

ÜãËÖ]æ( ،وهذه العالمات هى:  
 

 . التطبيق امتداد للفهم-١
 ".[ÝçéÖ]<ÐéfŞjÖ " كيف نضع الفهم فى حيز-٢
 .مقدس افحص حياتك فى ضوء الكتاب ال-٣
 

<
<
<
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MI<ÜãË×Ö<]‚jÚ]<ÐéfŞjÖ]<V<
 

لفهم الكتاب المقدس يجب أن نفرق بين ما يقوله الكتاب فعال وما نقوله نحن وهذه أمثلة على نوعيـات الحـديث                     
 .داخل مجموعة درس كتاب مقدس

 

<ÙçÏè<“~ :إن ما يقوله النص صراحة هو كذا وكذا) íée^jÒ<íÏéÏu.( 
 

ÙçÏè<†}a : المعلومة من مصادر أخرىإنى قد استخرجت هذه ) íÚ^Â<l^Úç×ÃÚ.( 
 ).îßÛ•<îßÃÚ (هذا المعنى أخذ فى اإلعتبار ولم يكتب صراحة فى النص: 
 ).Þ<íãqæ¿† (إنى أقترح أن ما حدث هو نتيجة: 
 ).¡çè…^ßé‰( ،)Øé (إنى أتصور الموقف هكذا: 
 .)ŠËi (إن ما أراه من خالل الحقائق الكتابية والمعانى الضمنية هو: 
 ).ÛÏi“ (إنى أرى نفسى فى شخصية من شخصيات النص: 
 ).ÐéfŞi (إنى أجد هذا الموقف قابالً للتطبيق فى حياتنا اليوم: 
 ).á^â†e<áæ‚e<íè†¿Þ(أحب أن أشرح الموقف ولكن ليس لدى دليل من النص : 
 ).ì‚éÃe<løÚ`i(أحب أن أنتقل من الحقائق الصلبة إلى التأمالت البعيدة : 

 

  :على تحديد هذه األنواع السابقة، حدد نوع الحديث فى المواقف اآلتيةوكتدريب 
 

 كان السيد المسيح وتالميذه منهمكين بعد يوم طويل من تعليم الجموع وكانوا يريدون مناقشة هذا التعليم على                  -١
 .إنفراد
 . عرف السيد المسيح أهمية الراحة بعد العمل الشاق-٢
 .بعد العمل نحن نتعلم منه متى نستريح -٣
هى االهتمامات العالمية التى يجب أن نتركها خلفنا عندما نبحر مع المسيح فى بحـر               " ‚ÂOR>> " السفن األخرى  -٤
 .الحياة
 كانت الجبال المحيطة بالبحيرة تتسبب فى عواصف عنيفة ومفاجئة حتى أن الصيادين المحنكين مثل التالميـذ                 -٥

 .يتعرضون للخطر فيها
 .ب خلفهم وغيوم ثقيلة تظللهم ثم فجأة هبت عليهم رياح عنيفة وأمواج عالية كانت الشمس تغر-٦
 . نام السيد المسيح ألنه عمل أكثر من التالميذ فكان متعباً أكثر منهم-٧
 . لم ينم السيد المسيح فعالً وإنما تظاهر بذلك وكان يحفظ عينه نصف مغلقة لكى يراقب الموقف-٨
 .هى محبة اهللا التى يرتاح عليه السيد المسيح" ٣٨عدد " كانت الوسادة -٩
 . ربما كان التالميذ غاضبون ألنها كانت فكرة السيد المسيح أن يعبروا البحر ولكنه اآلن غير مبال بأزمتهم-١٠
 . من األفضل أن نكون أمناء فى مشاعرنا الغاضبة بدل من التظاهر بعدم وجود أى مشكلة-١١
 . أنا أيضاً كنت سأغضب من السيد المسيح فى هذا الموقف-١٢
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 تطورات مشاعر التالميذ عبر القصة من الخوف من العاصفة إلى الضيق من السيد المسيح ثم إلى تبجيلـه                   -١٣
 .عند كشف قوته لهم

 .خالق قبل هذا الموقف كان التالميذ يقدرون السيد المسيح كمعلم وشافى ولكنهم لم يؤمنوا بعد بأنه -١٤
 . تبرهن هذه المعجزة على أن السيد المسيح هو ابن اهللا-١٥
 . نحن نرتعب من الضيقات ولكن عند اهللا ليس هناك مفاجئات وهو يسيطر ويهدأ من مخاوفنا وأزماتنا-١٦

 

NI[<ÝçéÖ]<ÐéfŞjÖ]<ˆéu<îÊ<ÜãËÖ]<Ä–Þ<ÌéÒ<<
 

هم الكتاب المقدس همـا اللـذان يحضـرا         إن عمل الروح القدس ومحاولة استخدامنا لمواهبنا فى مالحظة وف          ✟
 .فعلينا اآلن أن نعيش ما أرشدنا اهللا إلى فهمه. الكتاب المقدس فى الحياة

كان الناموسيون يحاولون مناقشة يسوع فى معرفته بالعهد القديم ولكنه كان دائماً يظهـر لهـم أن التحـدى                    ✟
 .évjÊ<]„â<ØÃÊ_ "..EçÖ<NTVMUD^ "الحقيقى هو أن يعيشوا هذه المعرفة

 .فيجب علينا أن نطيع كل ما نتعلمه منه: اهللا أعطانا الكتاب الذى يجب أن نحيا به ✟
 :ابحث عن نطاق تالقى مع الحياة اآلن ✟
 
 . كيف نشبه نحن األشخاص الموصوفين أو المخاطبين فى النص-١
  كيف تشبه مشاكلهم مشاكلنا؟-٢
 . هل يعنى تعامل اهللا معهم شيئا لنا-٣
 .ؤثر رد فعلهم اإليجابى أو السلبى تجاه اهللا فينا كيف ي-٤

 

 :لكن تذآر 
 

½æ†<ÐéfŞj×Ö : 
 

١- ğ̂ée^jÒ : ًمبنى على أساس واضح من مالحظة وفهم النص جيدا. 
٢- ğ̂éÃÎ]æ  :مناسباً للتعامل مع الواقع الحالى. 
٣- ğ]‚¦ : بتفاصيل تطبيقية مناسبة فال نضع معانى واسعة. 
٤- ğ̂éuæ… :  حرفياً ألن التطبيق الحرفى يشوه النصوليس. 

 

 :أيضا تذآر 
 

l^èçjŠÚ<ímøm<ÐéfŞj×Ö:  
 

١- ‹é‰^u_ : ردود األفعال الداخلية لكلمة اهللا. 
٢- …^ÓÊ_ : كيف يضيف الكتاب إلى فهمنا لبعض التعليم. 
٣- Ù^ÛÂ_ : هى المظهر الخارجى لعمل كلمة اهللا فى حياتى. 
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لتطبيق الثالثة، بمعنى أنه إن كان التطبيق على مستوى األحاسيس فإنه يجـب أن        الحظ الترابط بين مستويات ا     ✟
 .يخلق تغير على مستوى األفكار ينتج عنه تغير على مستوى األفعال

 

"ì†Š¹]<Øq_<àÚ<]ç×ÛÃi<á_æ<]æ‚è†i<á_<ÜÓéÊ<ØÚ^ÃÖ]<çâ<]<áù<ì‚Â…æ<Íç<ÜÓ‘ø}<]çÛ³ "E<îÊMNVNIMOD. 
OI×Ö<ðç•<îÊ<Ôi^éu<“vÊ]<<Œ‚Ï¹]<h^jÓV<

 

✟ îÊ<†ÓÊ  :التطبيق العام فى الكنيسة. 
 .التطبيق الخاص بمجموعتك الصغيرة

 .التطبيق الخاص بك شخصياً
 

 ماذا ترى من حقائق إلهية تغير فى حياتك؟ ✟
 :ماذا عرفت عن البشرية وكان له أثر فى حياتك ✟
 
 . خطية للتوبة واالعتراف بها-ب . مثل يشجعك أو يحذرك-أ
 . خطوات إيجابية للتنفيذ-د . تجدد وإيمان تقوى أمل-ج

 

<ÐéfŞjÖ]<ìçŞ}<î×Â<íÚ^â<l^¿uøÚV<
 

فمثالً علينا  . فإننا نحتاج إلى إتضاع حقيقى ومخافة أصيلة      ،  )ßÖ]<Ùø}<àÚ“>> (لكى ما نصل إلى ما يريده لنا اهللا        -١
عض الذين أراد اهللا أن يكشف لنـا عـن          أال نستعين بجهاد قديسى الكتاب المقدس كأنه أمر سهل وأيضاً أال نحتقر الب            

 .ضعفاتهم
 إذا اكتفينا بخطوة الفهم وتوقفنا عندها، فإننا نصبح أساتذة ومعلمين نفحص الكتاب المقدس ولـيس تالميـذ                  -٢

 .يفحصهم الكتاب وتغيرهم كلمة اهللا
 . يجب علينا أال نأخذ هذه الخطوة بسطحية أو تسرع حتى ال نصل إلى تطبيق مشوه وخاطئ-٣
فى صالتنا اليومية طالبين من اهللا أن يمنحنا اإلرادة      ) ßi^ÏéfŞi}̂> (تظل هذه الخطوة ناقصة حتى نضع ما تعلمناه        -٤

 .المقدسة حتى نستطيع أن نحيا، بمعونة الروح القدس، ما تعلمناه من كلمة اهللا
 
 
 
 
 
 

 



٢٤ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ثة أنواع وهى المعجزات واألمثـال وقصـص العهـد         يمكننا تقسيم النصوص القصصية فى الكتاب المقدس إلى ثال        

كما يمكن أن نضيف إلى هذه األنواع نوعين آخرين وهما قصص العهد الجديد وسفر أعمـال الرسـل الـذى                    . القديم
 .يصنفه البعض على أنه نوع مستقل من أنواع النصوص القصصية فى الكتاب المقدس

 

MI<ìˆrÃ¹]<V<
 

وبالطبع تشهد هذه   ". معجزة"حادثة تدل على قدرة اهللا الفائقة والتى يطلق عليها           ٣٥تحتوى األناجيل األربعة على     
 .المعجزات عن طبيعة السيد المسيح كما أنها جزء هام من خدمته وحياته

 

<ìˆrÃ¹]<Í‚âV<
 

ولكنها توضح مدى تالمس اهللا مع األشخاص ومدى        ... إن قيمة المعجزة ال تكمن فقط فى أنها عمل خارق للطبيعة          
 :فاعله مع حياتهم الشخصية واحتياجاتهم فهىت

 ).٤١:١مر ( تشهد على محبة اهللا للبشر -١
 تحقق نبوات ووعود العهد القديم عن زمن مجىء المخلص الـذى سيشـفى أمـراض اإلنسـانية الجسـدية                    -٢

 .E<_MTVNUIMU<HQVOQIR<HMLVRMD والروحية
 .E<†ÚNOVU<çÖ<HMRVSD..  تقود الناس إلى اإليمان باهللا وتمجيد اسمه-٣

 

محققـا بـذلك    .. لذلك يمكننا أن نرى أن المعجزة هى تدخل اهللا فى عالم اإلنسان من خالل شخص يسوع المسيح                
 .وعود العهد القديم ومؤكداً على دور اإليمان والثقة باهللا إذ أنه هو الوحيد القادر على أن يحمل عنا أتعابنا وأثقالنا

 

<ìˆrÃ¹]<í‰]…<l]çŞ}V<
 

  :ربع محاور رئيسية للمعجزة تتم من خاللها الدراسةهناك أ
 

١- íŞé]<Íæ†¿Ö] : 
 

ìˆrÃ¹]<pæ‚u<á^ÓÚ  :ظروفه التاريخية والجغرافية وداللته الخاصة بالمعجزة. 
ìˆrÃ¹]<pæ‚u<kÎæ : وعالقته بما قبله وما بعده. 

 



٢٥ 

٢- îÃéfŞÖ]<t^éjuý] / îuæ†Ö]:  
أبحث عن تأثير هذه المشـكلة      .  أو األشخاص الذين تمت لهم المعجزة      ضرورة معرفة اإلحتياج أو مشكلة الشخص     

 ..).ğ̂éuæ…<Hğ̂è^’jÎc<Hğ̂éÛ×Â<Hğ̂éŠËÞ<Hğ̂éÂ^Ûjqc(م على كل محاور حياته
 ؟أين ترى نفس هذه المشكلة ونفس هذا االحتياج فى حياتنا اآلن

٣- ]<Ø}‚i:  
 

 كيف تدخل اهللا لحل المشكلة وسد اإلحتياج؟
 ات التى تمت إلتمام هذا العمل؟ما هى الخطو

 كيف حاول البشر حل هذه المشكلة؟
 هل توقع الناس أن يحل اهللا المشكلة بطريقة معينة وهل استخدمها الرب أم ال؟

 

٤- Œ^ßÖ]<ØÃÊ<…:  
 

  :ابحث عن رد فعل الناس بعد المعجزة من خالل
 

 .التطور فى إيمانهم
 .اختالف تصرفاتهم

 .تالفها بعد المعجزةنظرتهم للسيد المسيح وإخ
 

٥- ìˆrÃÛ×Ö<îuæ†Ö]<‚ÃfÖ] :  
 

 .كيف كانت نظرة األشخاص هللا قبل وبعد المعجزة
 .ماذا أضافت المعجزة لألشخاص عن معرفتهم هللا وعالقتهم به

 

٦- ì^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]:  
 

 ما هى الدروس التى يمكن تطبيقها اليوم فى حياتنا؟
  من خالل دراستنا لهذه المعجزة؟ما هى األشياء التى اكتشفناها عن اهللا

 

<ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚV<
 

 .E<kÚNTVTIOP<†Ú<HQVMINL<çÖ<HNRVTIOUD معجزة إخراج الشياطين من مجنون كورة الجدريين

NI<Øn¹]<V 
 

األمثال هى أسلوب مستخدم فى الكتاب المقدس لتوصيل مفهوم معين لجمهور المستمعين يحاول ضاربه توضـيح                
ياتية، وهذا األسلوب يفترض تجاوب أو رد فعل من المستمع األصلى وكل من يسـتمع لـه               المفهوم من خالل قصة ح    

 .عبر كل األجيال
 

  :النقاط الواجب مالحظاتها عند دراسة المثل
 



٢٦ 

يجب أن نهتم بمحتوى المثل الكتابى إذ أن هذا المحتوى يحمل الهدف من وراء المثل بـل يمكننـا القـول أن                       ✟
 .فهمه يتوقف بدرجة كبيرة على فهم المحتوىنجاحنا فى دراسة المثل و

 . يجب أال نحمل النص أكثر مما ينبغى✟
يجب أال تحاول إيجاد تطابق كامل بين حياتك وحياة من هم حولك من شخصيات مع شخصيات المثل بل حاول                    ✟

 ).>éÖæ<ÐéfŞiÐe^Şi› (.أن تفهم ما يريد المثل أن يقوله وبعد ذلك تستطيع أن تخرج بتطبيق معاش لحياتك
أن ندرك أن األمثال لم تكشف كل خباياها وأسـرارها فينبغـى        ) Ø{n¹]<‹{ËÞ<í‰]…<…†ÓÞ<à©æ<í‘^}>>>>>>> (يجب علينا  ✟

 علينا أن ندرسها بروح المنتظر الذى يريد أن يفهم شئ جديد عن اهللا
 .حاول أن ترجع ألكبر عدد من الترجمات عند دراستك للمثل ✟

 

<í‰]…‚Ö]<l]çŞ}V<
 

 . أكبر عدد ممكن من المراتأقرأ النص -١
 ...).éÚøi<H°éŠè†Ê<HífjÒ„ (مع من كان يسوع يتكلم؟: حدد جمهور المستمعين  -٢
 . حدد البيئة والمكان-٣
 ).[£‚íéÂ†ËÖ]<p]‚uù]æ<î‰^‰ù]<p (حاول تحديد مستويات األحداث -٤
 . حاول أن تستوعب الخلفيات الحضارية-٥
 الخطوات الخمس السابقة فى إستخراج ما أدركه المسـتمعون األصـليون             حاول استخدام ما حصلت عليه فى      -٦

 .بالبديهة
 ).àÓÚ_<ác ( حاول أن تحدد رد فعل واستجابة الجمهور المستمع-٧
 . حاول أن تبرز الفكرة األساسية فى المثل-٨
 . صل من أجل نقل التعليم المستخرج من المثل إلى حيز حياتك اليومية-٩

 

<ÐéfŞj×Ö<Ù^nÚV<
 

 .E<çÖORVSIQLD مثل كان لدائن مدينان
 

OI<Üè‚ÏÖ]<‚ãÃÖ]<“’Î<V<
 

 :فى دراستنا لقصص العهد القديم يجب أن نالحظ أنه يوجد ثالثة مستويات للقصة فى العهد القديم 
 

بداية الخليقة ، سقوط اإلنسان     : أى المستوى المتعلق بخطة اهللا للعالم كله فى خليقته مثل         :  [Ý^{ÃÖ]<ïçj{Š¹>>> -أ
 .اجة إلى الخالص، تجسد السيد المسيح، صلب وقيامة السيد المسيح،الح
أى المستوى الذى يتناول خطط اهللا وقصده من إسرائيل كعينة من خليقته ومفـاتيح     :[çj¹]<ïçjŠ¹‰¼> -ب

دعوة إبراهيم، اآلباء البطاركة، عبودية إسرائيل وخروجهم من أرض مصر، الدخول إلـى أرض              : هذا المستوى هى  
 .، تكوين المملكة إنقسام المملكة، سبى مملكتى يهوذا وإسرائيل، العودة من السبىكنعان



٢٧ 

وفى هذا المستوى المئات من القصص المنفردة والتى تكون المستويين السابقين مثـل       :  [ïçjŠ¹>[¤}^”>> -ج
 .الخ... قصة بيع يوسف وقصة اشتهاء داود بتشبع

 

<Üè‚ÏÖ]<‚ãÃÖ]<“’Î<ÜãËÖ<ô^fÚV<
 

 .هد القديم ال تقدم تعليماً مباشراً أو مفهوماً إنما التعليم فيها يكون ضمنياً قصص الع-١
 . قصص العهد القديم تشرح المفهوم أو المبدأ المذكور صراحة فى أجزاء أخرى-٢
 . القصص تسجل ما حدث وليس ما كان من المفروض أن يحدث-٣
 .ثاالً جيداً لنا بل من الممكن أن يكون العكس تصرف الناس فى القصص على هذا النحو ال يكون بالضرورة م-٤
 . معظم شخصيات العهد القديم بعيدة عن الكمال وكذلك سلوكها-٥
 ليس من الضرورى أن يقال فى نهاية القصة أن ما حدث كان جيداً أو سيئاً بل من المتوقع منا أن تكون عندنا                       -٦

 .أعلنها اهللا مباشرة فى بقية الكتاب المقدسالقدرة على الحكم على هذه القصة من خالل المبادئ التى 
 . القصص ليست مكتوبة لتجاوب على كل أسئلتنا الالهوتية وعلينا أن نتعلم أن نكتفى بهذا القدر من المعرفة-٧
 القصص من الممكن أن تعلمنا بطريقة مباشرة بحيث تقول لنا شيئاً معيناً أو من الممكـن أن يكـون التعلـيم                      -٨

 .شرة بدون أن تذكر المفهوم صراحةبطريقة غير مبا
 . اهللا هو البطل الحقيقى فى كل قصص الكتاب المقدس-٩

 

  :بعض األخطاء التى نقع فيها عند دراستنا لقصص الكتاب المقدس
 

بدالً من التركيز على معنى واضح نحاول أن نضع للقصة معنى آخر غيـر واضـح فـى       : [á…^{Ï¹]<äéfjÖ>> -أ
وال يوجد شئ فى قصص الكتاب المقدس رمزى بل هـى            E<<<ˆ{uNOD  قصة أهولة وأهوليبة فى    مثل) _íèˆÚ†Ö]<ï> (النص

 .أحداث حقيقية وقصص بسيطة لها أهداف ومعانى بسيطة
عدم األخذ فى االعتبار للمحتوى الذى جاءت فيه القصـة فنهمـل الخلفيـة التاريخيـة     :  [îe^{jÓÖ]<ïç{j>>> -ب

صغيرة فال نرى القصد العام للقصة من خالل المستويات كلها كما ذكرنا            والحضارية واالجتماعية ونركز على وحدات      
 .فى البداية وهى المستوى المتوسط والمستوى العام

بحيث أننا نأخذ جزء مقطوع من النص كوحدة متكاملة أى نأخذ كلمات معينة أو جمـل معينـة                  :  [÷í{è…^éj}> -ج
 .ازن بين أجزاء القصة ككلونركز عليها مهملين باقى األجزاء وغير مدركين التو

 معين بحيث نصـل إلـى تجميعـه         أحيانا نخلط ما بين عناصر من هنا ومن هناك من نص          :  [¤×}¼>[¤}^ó>>> -د
لذلك أنه من الممكن أن نستنتج أن أعداء اإلنسان من داخل الكنيسة وليس من خارجها ألن داود يقول                   ومثال. معينة
 .  تجاه أعداءه إذا أعداءه داخل بيت اهللا وليس خارجه أن اهللا سيعد له مائدة ٢٣المزمور : فى

ندما يكون المعنى الواضح للنص ال يجيب على أسئلتنا أو يتركنا دون فائدة روحية أو               ع:  Ì{è†ÃjÖ]<ì^{Âc>>> -هـ
تغيير مباشر نريد سماعه، فنحاول إعادة صياغة الكالم بطريقة أخرى مغايرة لما جاء فى النص بطريقة نفهمها نحن                  



٢٨ 

الكتـاب  " ÙçÏÞ"ما نريد أن نقوله نحن وليس ما يريد أن يقوله الكتاب لنا وبمعنى آخر إننا                 بذلك نصل إلى  . يبة لنا وقر
 .ما نريده

 .ستخدم بعض الكتب األقوال المأثورة للتأثير بالفكر على أحداث القصةا : ‰×íéq…^}<íŞ -و
 

أن اهللا يتوقع منك أن تفعل مثلمـا فعـل أشـخاص            فى النهاية ال توجد قصة كتبت خصيصا عنك وال تفترض أبدأ            
فعليك أن تستخرج من القصة المبدأ لتطبيقه أنت على حياتـك الخاصـة             . القصة أو ينبغى أن يحدث لك ما حدث لهم        

مراعياً ظروفك التى قد تختلف من شخص آلخر ومن جيل لجيـل ومـن مكـان           
 .آلخر

 

<í‰]…‚Ö]<íéËéÒV<
 

 .الزمان، الشخصيات المحوريةالمكان، : أبحث فى القصة عن -١
إجتماعية، تاريخية، روحيـة، سياسـية،      :  أبحث فى القصة عن خلفيات     -٢

 .حضارية
 . استخدم خيالك وتتبع األشخاص وتعبيراتهم الجسدية وردود أفعالهم-٣
 . الحظ مدى تغير الشخصية ونموها-٤
 .كيفية وصفه، أسبابه، تدرجه، نتيجته:  حجم المشكلة أو الحدث-٥
 . الحظ تعامل اهللا مع األشخاص-٦
 . ما مدى التحدى الموجود فى النص-٧
 . ردود فعل اآلخرين-٨
 . من المهم أن تربط بين الحدث وحدث آخر قبله أو بعده إذا كان له دور فى إيضاح الفكرة-٩
 . أبحث عن المحتوى الكتابى للنص-١٠
 . يقول لك النص بصفة شخصية هل يعنى تعامل اهللا معهم شيئاً لك أو بمعنى آخر ماذا-١١

 

 
 
 
 
 
 
 



٢٩ 

 
 
 
 
 
 
 

هو النص الذى يتناول مبدأ أو فكرة عامة أو قضية معينة، ويشرحها الكاتب بأدلة وبراهين وأمثلة، وكذلك كيفيـة                   
 :تطبيقها فى الحياة العملية ومن أمثلة هذه النصوص 

 

 . معظم رسائل العهد الجديد-١
 .EØnÚ<kÚ<HØf¢]<î×Â<í¿Âç¹]<QISD  أجزاء من األناجيل-٢
 ).النصوص التشريعية مثل التثنية( أجزاء من العهد القديم -٣
 . أى أجزاء تقدم تعليم فى الكتاب المقدس-٤

 

  :ويمكن تقسيم هذه الرسائل إلى نوعين وسوف نتناول فى دراستنا رسائل العهد الجديد،
 

١- l^e^Ş¤]  :  وعادة ما تجيـب هـذه   . ألشخاص أو كنيسة معينةوهى الموجهة إلى شخص أو مجموعة من ا
الخطابات على أسئلة المرسل إليهم الرسالة، أو تكون لتصحيح خطأ ما عندهم ولهذا النوع من الرسائل سمات خاصة                  

 :منها احتوائها على
 . اسم المرسل إليه-ب    . اسم الكاتب-أ
 . صالة شكر وطلبة-د    . تحيات-ج
 .ختامية تحيات -و   . الموضوع-هـ

 

وكل رسائل بـولس الرسـول ويوحنـا        . ، فهو إما يوجد أو ال يوجد أو يتحول إلى تسبيح هللا           )د(قد يتغير العنصر    
 .الثانية والثالثة من هذا النوع

 

٢- <Øñ^{‰†Ö] :               ،وهى موجهة للكنيسة عامة والهدف منها التعليم العام وليس المختص بوضع معين لهذه النوعية
 .يوحنا األولى وبطرس الثانيةرسالة يعقوب ورسالة 

 

<îÛé×ÃjÖ]<“ßÖ]<î×Â<íÚ^Â<l^¿uøÚV<
 

الحظ أن الرسالة ليست عرضاً للفكر الالهوتى لكاتبها، ولكنها تظهر هذا الفكر مـن خـالل معالجـة الكاتـب                -١
حيـاة  فالالهوت المطروح من خالل الرسالة ليس الهوتاً لهـدف الالهـوت، بـل ل             . للقضية التى يتناولها فى رسالته    

 .وخالص اإلنسان



٣٠ 

 من المهم أن نضع أمام أعيننا أنه من الممكن أن تظل بعض األجزاء غير مفهومة لنا، ألنها قد تكون مرتبطة                     -٢
، )[î{ßÚˆÖ]<Ñ…^{ËÖ]<gf{Še<^{ãé×Â<Í†{ÃjÞ<á_<ÄŞj{ŠÞ<÷<‚{Î<î{jÖ>>>>>>>>>>>>>>>>> (إرتباطاً وثيقاً بخلفيات المستمعين األصليين أن مشكالتهم      

 .ودية معرفتناوعلينا أن نكون قانعين بمحد
 .النص التعليمى ال يرد على تساؤالتنا نحن ولكنه يرد على تساؤالت المستمعين األصليين ومشكالتهم -٣

<îÛé×ÃjÖ]<“ßÖ]<í‰]…<l]çŞ}V<
 

 . التطبيق-٣   . الفهم-٢   . النظرة العامة-١
 

MI<íÚ^ÃÖ]<ì†¿ßÖ]<V<
 

مـا هـو    ). ju<<<<<<<<<<<íÖ^{‰†Ö]<à{Ú<ğ]ðˆ{q<¼{ÏÊ<Œ…‚j‰<kßÒ<ácæ<î ( أقرأ الرسالة كلها حتى تستطيع أن تشعر الجو العام         -أ
 .إنطباعك األولى

 ).ß×Ö<ğ̂Þ]çßÂ<Ä•æ“ ( أقرأ النص وتتبع األفكار والحظ ما هى الفكرة األساسية فى هذا الجزء-ب
 . أقرأ النص وابحث عن معانى الكلمات الصعبة المذكورة فى النص-ج
ضـع  .  وتستفسر منه عن أجزاء صعبة، كلمات غير مفهومة         أقرأ النص وتخيل الكاتب أمامك وتريد أن تسأله        -د

 .أسئلتك أمامك وال تجيب عليها اآلن
 

NI<ÜãËÖ]<V<
 

 :عند دراسة الرسائل علينا أن نحاول فهم النقاط التالية ووضعها فى اإلعتبار -أ
 

 ).àÓÚ_<ác<“ßÖ]<Ùø}<àÚ (الكاتب، حياته وظروفه أثناء كتابة الرسالة ✟
وكيـف تـؤثر   ) ¾†kÎçÖ]<ÔÖƒ<îÊ<Üâ‚éÖ^Ïi<HÜãi]^Â<HíÚ^ÃÖ]<Üãi^éu<HÜãiøÓÚ<H<ÜãÊæ (إليهماألشخاص المرسل    ✟
 .عليهم
 .أسباب كتابة الرسالة، وكيف علم بها الكاتب ✟
 . ما هو رد فعلهم على الرسالة. ما هو رد فعل الكاتب وحالته عندما سمع عن أخبارهم ✟
 
  ء الحديث، وكيف اسـتخدمها للـدخول إلـى موضـوع الرسـالة             ما هى المقدمة التى استخدمها الكاتب لبد       -ب

)ØÓÒ<íÖ^‰†Ö]<í‰]…<íÖ^u<îÊ.( 
îiû]<Ù]öŠÖ]<ÔŠËÞ<î×Â<|†_<V<<<í{ŞÏßÖ]<î{â<^Ú( وضع عنوانا لكل جزء) _íé‰^‰ù]<å…^ÓÊ( قسم النص إلى أجزاء  -ج

<<<<<<<<ðˆ¢]<]„â<îÊ<^ãv•çè<á_<gi^ÓÖ]<‚è†è<îjÖ]<íé‰^‰ù] (          ة ومـا قبلهـا ومـا بعـدها         ثم تتبـع العالقـة بـين كـل فقـر 
)…^ÓÊù]<ØŠ×Ši(. 



٣١ 

 استخدم الكاتب أساليب معينة لتكوين وتطوير األفكار للوصول إلى فكرته الرئيسية، لذلك يجب أن تتبعها لتصل                 -د
محدداً . إلى فكرة الكاتب وهذه األساليب مثل؛ العالقات المنطقية، األسباب والنتائج، استنتاجات، مفاهيم ومبادئ عامة             

 .اء ذلك أدوات الوصل التى استعملها الكاتب للربط بين األفكار وتطورها والحظ كيف تخدم هذه األدوات الفكرةأثن
 استخدم الكاتب أساليب خاصة إلبراز صحة وأهمية فكرته لإلقناع بها مثل؛ التضاد، المقارنـة، التصـاعدات                 -هـ

اسـتخرجها موضـحا لمـاذا      ... األمر، الرجاء، األسئلة  السلبية واإليجابية، الصور والتشبيهات، النصيحة، التحذير،       
 .استخدم هذا األسلوب بالذات

 . ما هى المفاهيم والمبادئ التى يعلنها الكاتب من خالل النص-و
 . تخيل الكاتب ومشاعره أثناء تعرضه للمشاكل التى يرد عليها من خالل الرسالة-ز
 يف تقبلوا الحجج واألفكار؟ تخيل المرسل إليهم، ماذا فهموا من الرسالة، وك-ى

 

 :ملحوظة 
 

 النقاط من أ إلى ى ليس الهدف منها مجرد الفهم اللغوى للنص أو تفريغ األدوات والكلمات، ولكن الوصول إلى                    -أ
 .التى يريد الكاتب إظهارها) íéuæ†Ö]<í‘^}æ (المعانى
 . النص المراد دراسته النقاط السابقة ليست خطوات متتابعة ولكنها نقاط يجب استخدامها لفهم-ب

 

OI<ÐéfŞjÖ]<V<
 

 .ما هى الرسالة المنقولة إليك شخصيا من خالل النص -أ
  كيف تعيش اآلن المبادئ والحقائق التى توصلت إليها من خالل الدراسة؟-ب
 . هل توجد أجزاء من النص تشعر أن كلماتها موجهه إليك أنت شخصياً؟ صلى كى يعطيك اهللا معونة لتنفيذها-ج
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وعـادة مـا كـان      . يعتبر الشعر عند بنى إسرائيل قديماً من أرفع وسائل التعبير، وقد كان الشعب معتـاداً عليـه                
أن النصوص الشعرية ) Ð{éfŞi<HÜ{ãÊ<Hí¿uøÚ>> (وكما سبق أن ذكرنا فى. يستخدمونه فى األشياء التى يريد أن يحفظها 

يرسم فيها، من خالل مشاعره، صورة عن اهللا وعالقته به وبذلك فهو يخاطـب              . تبهى تعبير وجدانى عن حالة الكا     
 .مشاعر اإلنسان ويعلمه كيف يتعامل وجدانياً مع اهللا

 

أو موجهة نحو إنسان آخر، لذلك فهى إمـا أنهـا          ومن الممكن أن نجد فى بعض النصوص الشعرية إنسانية ذاتية         
 .تية أن أنها تعبير عن مشاعر الكاتب من نحو أشخاص آخرينمخاطبة أو مناجاة هللا أو أنها مناجاة ذا

 

  :ومن أمثلة النصوص الشعرية فى الكتاب المقدس
 

سفر المزامير، وهو السفر األشهر فى هذه النوعية من النصوص، األمثال، نشيد األنشاد، الجامعة، الحكمة، أيوب،             
 هذه األسفار رسالة يقدمها لنا بطريقة شعرية تبرز         وبعض الصلوات الخاصة مثل صالة يونان وصالة حنه، ولكل من         

 .لنا الفكرة وتوضح الهدف من الكتابة
 

<ï†ÃÖ]<“ßÖ]<î×Â<íÚ^Â<l^¿uøÚV<
 

 إن النص الشعرى بطبيعته موّجه لمخاطبة المشاعر ولذلك احذر من أن تبحث عن معنى لكل كلمة أو توظيف                   -١
ـ             فـى : مـثالً ... اعر أن يكـرر أو يرسـم صـوراً شـعرية أو           منطقى للكلمة فى مكانها حيث أنه من الممكـن للش

E<<ˆÚMVMUD" <<<<<<äè‚è<ØÛÃe<−<Ô×ËÖ]æ<]<‚r²<p‚ <l]çÛŠÖ] ."   فهنا يمجد المرنم اهللا كخالق، إذ هو ظاهر مـن خـالل
 .نهاخليقته، ولكنه ال يقصد أن السموات تقوم بعمل والفلك يقوم بعمل آخر لكن الشطرين يعلنان حقيقة واحدة ويؤكدا

.  ال يمكن قراءة الشعر بالطريقة التى نقرأ بها رسالة أو قصة من الكتاب المقدس أو مقطـع مـن الشـريعة                     -٢
وهـو ال يعـد مصـدراً       . فالمقصود من الشعر هو أن يؤثر فى العواطف ويثير المشاعر، وال يمكن التفكير المنطقى             

فمـثالً فـى   . أو مادة للبحث أو الجدل الذهنى. دياً متكامالًللشرح العقائدى ومن الخطر أن نقرأه كأنه يقدم تعليماً عقائ   
E<<ˆÚQVQMD" <<<îÚ_<îe<k×fu<íéŞ¤^e "            فهو ال يعنى هنا أن الحبل خطية أو أن أمه كانت آثمـة، ولكنـه يصـور بقـوة

 .وحيوية أنه إنسان خاطئ
 

 .فانتبه إذن أال تستخلص نظريات لم تكن مستهدفة من قبل الشاعر على اإلطالق
 



٣٣ 

فمـثالً  .  المبالغات والمجازات هى مفردات شعرية مقصودة، لذلك علينا أن نبحث عن المقصود من ورائها               إن -٣
. يوجد فى المصطلحات الشعرية الكثير من التشبيهات فال نتمسك بالتشبيه وننسى الغرض من اإلستعارة أو التشـبيه                

 .وة المعجزات التى رافقت خروج الشعبفهو هنا يتحدث عن ق" E<ˆÚPVMMPD" ^fÓÖ^Ò<Ù^f¢]<ˆËÏi فمثالً فى
 يمتاز النص الشعرى بدقة الكلمات وتنسيق اإليقاع، واستخدام الصور البالغية الالزمة لجعله أكثر قرباً للذاكرة              -٤

 : ومن هذه األساليب. من النثر
 

Í]¹]<ï‡]çjÖ]  : فىE<Ý_PVSD" íe]†Î<]ƒ<ÜãËÖ]<Å_æ<Hîj}_<kÞ_<íÛÓv×Ö<ØÎ." 
Ö]<ï‡]çjÖ]îŠÓÃ :  فىE<Ý_MVMLD" á^Ûé×‰<Ù^nÚ_<VäÚ_<áˆu<Øâ^¢]<àeý]æ<Hå^e_<†Šè<ÜéÓ£]<àeý]." 

<<ï‚{ÃÖ]<gÎ^ÃjÖ] :   فىE<<Ý_OLVNMINOD" <<š…ù]<h†{–i<ímøm<k و<<<̂{^Ûjuc<ÄéŞj{Ši<÷<í{Ãe…_ ،<<<<Ô{×Ú<‚{fÂ<k{ 

ğ]ˆf}<Äf<]ƒc<Ð·_æ،^ãi‚é‰<km…æ<]ƒc<íÚ_æ<kqæˆi<]ƒc<íÃéß<k <." 
 

ساليب كثيرة استخدمها كتّاب النصوص الشعرية كوسائل توضح وتؤكد على المبتدئ العامة التـى              وهكذا، فهناك أ  
 .فلذلك ال يجب علينا أن نتعامل معها حرفياً حتى ال نحيد عن الهدف المقصود منها ونشوهه. أرادوا توصيلها

 

فهـو أكثـر    . ل المؤمنين وسوف نتحدث عن سفر المزامير كأحد أكبر وأشهر وأحب النصوص الشعرية إلى قلب ك             
وهى عبـارة عـن صـلوات       . سفر معروف ومحبوب فى العهد القديم وتستخدم كثيراً فى صلوات السواعى والترانيم           

وبجانب أن المزامير تتكلم إلى اهللا فهى فى نفس الوقت كـالم اهللا لنـا لـذلك                 . وأشعار موجهه هللا أو تعبير عن اهللا      
 :فالمزامير

 

 . تعرفنا طرقه-٢    تعبير عن أنفسنا هللا؟-١
 

بإسـتخدام  ... ولذا فهى تساعدنا لنتكلم عن أنفسنا وأحوالنا المختلفة من فرح وحزن ونجاح وفشل وأمال ويأس و        
وقـد  . كما أنها تساعدنا على التأمل فى طرق اهللا حيث نستطيع أن نأخذ معونـة منـه               . كلمات الكتاب المقدس نفسه   

 . كنتيجة١٥٠يث يكون المزمر األول كمقدمة والـ جمعت المزامير بعد الرجوع من السبى بح
 

<Ú]ˆ¹]<†ËŠe<í‘^}<l^¿uøÚV<
 

 .وقد كان اليهود يفرقون بينها) ‰ğ̂Ïu÷<^â†Ò„Þ<Íç (ليست المزامير نوعاً واحداً، بل هى لها أنواع مختلفة ✟
 .لكل مزمور هيكل يتفق فيه مع المزامير التى من نفس النوع ✟
 .له هدف ومغزى خاص فى حياة إسرائيلكل نوع من المزامير  ✟
ال يجب أخذ آية واحدة من المزمور بدون المحتوى العام له حيث أن كل مزمور هو وحدة أدبية ويقرأ كله وال                      ✟

يتحدث E<<ˆÚTQ<D ألنه ببساطة فى   E<<ˆÚMNVTQD والتى ال تتفق مع   . E<<ˆÚOPVMLQDنعتمد على آيات منه بدون المحتوى مثل        
يصف تعامل اهللا مع فرعون حتى  E<ˆÚMLQD أعطاها اهللا ألرض إسرائيل لبيان وفائه بعهوده، بينما فى      عن الفوائد التى    

 .يطلق شعبه إسرائيل



٣٤ 

✟ <Ú]ˆ¹]<h^jÒ  :   مزموراً وكتب موسى مزموراً واحداً، وسليمان أثنين، والبـاقى آلسـاف وبنـى           ٧٣كتب داود 
 .قورح وغيرهم
<Ú]ˆ¹]<Å]çÞ_  :  مير إلى سبع مجموعات، وهذا التقسيم ليس جامداً حيث أنـه مـن الممكـن أن                يمكننا تقسيم المزا

  :وهذه األنواع هى .يحدث تداخل، ولكنه يساعدنا على تصنيف المزمور أثناء دراسته
 

١- <ð^{m†Ö]  :   أكبر مجموعة من المزامير) <<<<ğ]…ç{ÚˆÚ<°j‰<àÚ<†nÒ_ (     وهى تعبر عن معاناة اإلنسان وكفاحه ويأسه هللا. 
  :ىوتنقسم إل

 

 .EOHNNHOMHOUHPNHQSHSMHMNLHMOUHMPND مثل:  …î’~<ð^m -أ
 .EMNHPPHTLHUPHMOSD مثل : …îÂ^¶<ð^m -ب

 

٢- †ÓÖ] : وهى للتعبير عن الشكر والفرح هللا سواء للظروف أو لألشخاص. 
 

 .EMTHOLHONHOPHPL<HRR<HUNHMMRHMMTHMOTD مثل : †Ë×Ö -أ
 .ERQ<HRSHSQHMLSHMNPHMORD مثل : íÂ^Ûr×Ö -ب

 

٣- ‚érÛjÖ] :      وكانـت تسـتخدم فـى العبـادة     . وهى تمجيد اهللا لذاته أو لعظمته وعطاياه لكل األرض أو لشعبه
 .الفردية أو الجماعية

 

 .ETHMU<HMLP<HMPTD مثل : ÐÖ^~Ò<]<‚ér³ -أ
 .ERR<HMLL<HMMM<HMMP<HMPUD مثل : Øéñ]†‰c<àÂ<ÄÊ]‚Úæ<îÚ^vÛÒ<]<‚ér³ -ب
 .EOO<HMLO<HMMO<HMMS<HMPQ<HMPR<HMPSD مثل : ŠÒ<]<‚ér³è…^jÖ]<î×Â<‚flé -ج

 

٤- <<<<<”ø{¤]<è…^{i<Ú]ˆ{Ú :                 وهى تركز على مراجعة أعمال اهللا فى التاريخ وخالصـه لشـعبه وخاصـته فـى
 .EST<HMLQ<HMLR<HMOQ<HMORD :خروجهم من مصر وكذلك إختياره لهم كأمة يأتى منها المخلص مثل

٥- l÷^Ëjuý]<Ú]ˆÚ:  
 

 .EQLHTMD وهى تدعو شعب اهللا إلى تجديد العهد الذى أعطاه لهم من قبل على جبل سيناء مثل : ãÃÖ]<‚è‚Ÿ‚ -أ
 .ETUHMOND وتركز على أهمية اختيار اهللا لكرسى داود الذى يأتى منه المسيح المنتظر مثل:  æ]<‚ãÂ -ب
 .رثاء ملكى) EMPPشكر ملكى و EMTDومنها  ENHMTHNLHNM<HPQHSNHMLMHMMLHMPPD مثل:  [íéÓ×¹]<Ú]ˆ¹ -ج
  :ويعتقد أن هـذه المراسـم كانـت تـتم سـنوياً وتقـرأ فيهـا هـذه المزاميـر مثـل                      : Ô{×¹]<sèç{ji<Ú]ˆÚ>>>> -د

ENPHNU<HPSHUOHUQHUUD. 
لما لها من مكانة حيث الهيكل وكرسى الملك والمدينـة المقدسـة مثـل               : Üé×{…æ_<í{ßè‚Ú<æ_<áçéã‘<Ú]ˆÚ>>>>>> -هـ

EPRHPTHSR<HTPHTSHMNND . 
 

٦- <<<<í{ÛÓ£]<Ú]ˆ{Ú  :     وهى المزامير التى تمجد الحكمة وهى EORHOSHPUHSOHMMNHMNSHMNTHMOOD .    ومن الملحـوظ أن
 .اإلصحاح الثامن من سفر األمثال هو أيضاً من هذه النوعية وهو أيضاً يمجد الحكمة



٣٥ 

٧- <<<í{ÏnÖ]<îÞ^{Æ_  :         ى فى األوقات العصيبة ورعايتـه لشـعبه،        وهدفها هو التركيز على أن اهللا هو محل ثقتنا حت
 .EMMHMRHNOHNSHRNHROHUMHMNMHMNQHMOMD ومن يؤمن به ويثق فى مشيئته لحياته وهى

 

<ï†ÃÖ]<“ßÖ]<í‰]…<íÏè†V<
 

 . أقرأ النص عدة مرات بقدر المستطاع حتى تصل إلى حفظ أجزاء منه-١
Åç{Þ<‚{ <á_<ÄéŞj{Ši<‚{Îæ>>>>> ( الكاتب فـى مشـاعره     أقرأ النص وحدد إنطباعك األولى، حتى تبدأ فى الدخول مع          -٢

ğ]…çÚˆÚ<Œæ…‚¹]<“ßÖ]<á^Ò<ác<H…çÚˆ¹].( 
فقد يساعدك ذلك علـى معرفـة أسـباب         . الظروف المحيطة بالكاتب، الخلفيات المختلفة    :  ابحث إن أمكن عن    -٣

 .الكتابة ودوافعها وهدفها
 عنها والخاصة بالنصوص الشعرية، تواصـل مـع          من خالل تتبعك ألساليب الكتابة والقواعد السابق التحدث        -٤

 :الكاتب فى الشعور، فابحث عن 
 

 .شكوى أو معاناة
 .طلب أو التماس من اهللا

 .الثقة حيث يعبر الكاتب عن ثقته باهللا
 .اإلتكال على اهللا

 .التذكر ألعمال اهللا أو وعوده
 . الشهادة كيف يشهد الكاتب هللا وصنيعه معه ويمجد عليه❀
 .حيث ينتظر الكاتب خالص اهللا أو يذكر أن اهللا قد خلصه بالفعل الخالص، ❀

 

١- íèçÇ×Ö]<l^féÒÖ]æ<…ç’×Ö<ÔÛãÊ<Ùø}<àÚ : 
 

 . ما هى مشاعر الكاتب التى يمر بها ولماذا❀
 .  هل حدث تطور فى هذه المشاعر، أين، وكيف❀

 

٢- äiøÓÚæ<gi^ÓÖ]<†Â^Ú<î×Â<ÔÊ†Ãi<‚Ãe) l‚qæ<ác: ( 
 

 وهل تغيرت مشاعرك اآلن؟. شعرت عندما مررت بمشاكل مماثلة كيف تصرفت أو ❀
  هل حدث تغير فى طبيعة مشاعرك من نحو اهللا واآلخرين بعد دراستك للنص؟❀
 كيف تستخدم التغير الذى حدث فى مشاعرك لتغير أفكارك وسلوكك؟ فعليك أن تضع فى اإلعتبـار أن التطبيـق             ❀

يكون على مستوى المشاعر، لكن من الواجب أن يكتمل هذا التطبيق فـى             الذى تخرج به من النص الشعرى غالباً ما         
 .صورة تغيير فى األفكار والسلوك، واضعا فى صالتك الشخصية طلبة من أجل هذا التغيير
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 ويرجـع ذلـك إلـى     . تعد األسفار النبوية واحدة من أكثر أجزاء الكتاب المقدس صعوبة من حيث الفهم والتفسير             
لذلك رأينا أن نبدأ دراستنا لهذه النوعية من النصوص بمقدمة          . إساءة فهم وظيفة تلك األسفار وكذلك وظيفة األنبياء       

 .بسيطة عن وظيفة النبوة واألنبياء
 

وعدد األنبيـاء الـذين   . فأسفار الكتاب المقدس التى تندرج تحت هذه النوعية يزيد عددها عن أسفار أى نوع آخر    
إشعياء وإرمياء وحزقيال ودانيال ويسموا األنبياء الكبار والباقون يسموا األنبيـاء  .  نبى١٦النبوية هو   كتبوا األسفار   

 .الصغار وهم إثنا عشر نبى
 

ومن المهم مالحظة أنم تصنيف األنبياء إلى صغار وكبار ليس بحسب أهمية النبوة ولكن بحسب حجم السفر الذى                  
 .م. ق٤٦٠ إلى ٧٦٠ار فى الفترة من وقد كتبت جميع هذه األسف. كتبه النبى

<ìçfßÖ]<íËé¾æV<
 

من المشاكل التى يواجهها معظم قراء الكتاب المقدس اليوم عند قراءة األسفار النبوية تنشأ من الفهم الغير دقيـق     
 . لكلمة نبوة

 

لمسـيح أو   حيث ترتبط كلمة نبوة عند معظم الناس بالتبوء أو التكهن بأمور قبل أن تحدث، مثل مجـىء السـيد ا                   
إال أن هذا الفهم الناقص لكلمة نبوة يحدها فـى التنبـؤ فقـط              . أشياء حدثت فى العهد الجديد أو لم تحدث حتى اآلن         

كما أنه يجعل من األنبياء والنبوات أشخاص وأقوال جاءت لتخـدم           . ويجعلها قاصرة عن تقديم المعنى الحقيقى للكلمة      
معوها، بل وتصور أن المعنى كان مبهما بالنسبة للمستمعين األصليين          عصر غير التى قيلت فيه وألناس غير الذين س        

 .لم يفهموا منه شيئاً ولم توصل لهم النبوة رسالة معينة
 

وهذا المعنى للنبوة يجعل منها رسالة واضحة للشعب فى         " ]<íòé{Ú<áø{Âc>>>> "إال أن المعنى الحقيقى لكلمة نبوة هو      
إال أننا ال نقدر أن ننكر تعدد األبعاد بالنسبة للنبوة بمعنـى أنـه يمكـن                . النبىذلك الوقت الذى قيلت فيه، عن طريق        

ä{jffu_<^{ÚøÆ<Øéñ]†‰c<á^Ò<^¹>>>>>>> "للنبوة أن تتحقق على أكثر من بعد أو مرحلة ومن األمثلة الواضحة لذلك نبوة هوشع              

<<<<î{ßec<lçÂ<†’Ú<àÚæ "E<<<ç{âMVMMD        فمن الممكن أن تكون هذه النبوة تتحدث عن الماضى 
كما أنها من الممكن أن تكون نبوة عن تواجد السيد المسيح فـى أرض مصـر عنـد                  

 .غير أن الشىء األكيد هو أن النبوات فهمت كرسالة للشعب الذى سمعها. الهروب
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<ð^éfÞù]<íËé¾æV<
 

فـى  وهذا موافق لقول اشعياء النبى      . بحسب تعريفنا للنبوة يكون النبى هو الشخص الذى يعلن قول اهللا ومشيئته           
إذن فالنبى هو الذى سمع قـول الـرب بأذنـه           " l]çÛŠÖ]<^ãjè_<îÃ]<JJJ<<<<Ü{×Ói<h†Ö]<ÜÊ<áù>> "اإلصحاح األول من نبوته   

Ýø{ÓÖ]<Ð{è†>>>>> (الروحية المفتوحة ويتكلم بما يسمع ليوصل مشيئة اهللا ورسالته لشعبه، سواء كانت مسموعة             <à{Â ( أو
íË×j§<|^–èc<Øñ^‰æ<Ðè† (مرئية <àÂ.( 

 

  : مراعاتها عند دراسة النص النبوىمالحظات يجب
 

 . أن النبوة هى إستعالن لمشيئة اهللا-١
 أن األنبياء هم وسطاء تطبيق العهد ولذلك فإن النبوات ليست رسائل خاصة بهم بل هى رسالة اهللا للشعب كله                    -٢

 .من خاللهم
 . أن النبوات كان لها معنى مفهوم وواضح بالنسبة للمستمعين األصليين-٣
   النبوات جاءت فى ظروف معينة لمجموعة معينة من الناس لهم ظروفهم الخاصة بهم وفى زمـان معـين                   أن -٤

)<<<<î−…^jÖ]<ïçj]<îÛŠè<^Ú<çâæ(                  قد نعيش نحن هذه الظروف أو قد تختلف ظروفنا عنهم كل اإلختالف، إال أنـه مـن ،
بإعتبارها كلمـة اهللا    ) íŠéßÒ<æ_<íÂçÛrÛÒ>>( وجماعية) ]†Ê`Ò (المؤكد أن النبوات تحمل لنا نحن أيضا رسالة شخصية        

 .التى تعلو فوق الزمان والمكان
ألنه فى بعض األحيان يكون السفر      .  الحظ أن بعض األسفار النبوية ال يمكن اعتبارها وقراءتها كرسالة واحدة           -٥

لفين أو قد يختلف    عبارة عن تجميع للنبوات التى قالها النبى على فترات متباعدة وفى ظروف متغيرة وألشخاص مخت              
 .وعلى ذلك فالسفر الواحد قد يحوى نبوات متشابهة جداً مختلفة كلياً أو جزئياً. األشخاص فقط دون إختالف الظروف

 : بعض النبوات كتبت فى شكل شعر ومن أنواع الشعر العبرى-٦
 

ـ                :  [ï‡]ç{j¹]<†Ã{Ö>>> -أ  طر األول مثـل    وفيه الشطر الثانى أو الجملـة الثانيـة تتكـرر أو تؤكـد معنـى الش
E<cNNVPPD. 

 .E<çâMPVSD وفيه الشطر الثانى يضاد فكرة الشطر األول مثل : [^–j¹]<†ÃÖ -ب
 .E<çÂNMD وفيه الشطر الثانى ينمو أو يطور فكرة الشطر األول مثل:  [çŞj¹]<†ÃÖ… -ج

 

نبوى عن مجىء السيد    أو على مستوى    /  تذكر أن النبوات قد تتحقق على مستوى زمنى قريب للمستمعين و             -٧
 .أو على مستوى نبوى عن انقضاء األيام والمجىء الثانى/ المسيح و 

 

<ïçfßÖ]<“ßÖ]<í‰]…<l]çŞ}V<
 

 . أقرأ النص أكثر من مرة-١
٢- àÚ  :       النبوة/ كاتب السفر، لمن كتب، األشخاص الرئيسيين فى السفر) <<<<<<<<<Häi^Ë{‘<îâ<^Ú<HgÃÖ]<]„â<íÃéf <îâ<^Ú

<íéuæ†Ö]<äjÖ^u<îâ<^Úæ<íè^’jÎý]æ.(... 



٣٨ 

٣- àè_  :مكان النبوة، أو المكان الذى تنبأ عليه النبى، خلفيات المكان التاريخية والجغرافية والسياسية و... 
٤- <î{jÚ  :                   زمن كتابة النبوة، قبل السبى أم بعده، فى عصر أى ملك من الملوك، طبيعة ذلك العصـر وإتجاهاتـه

 .العامة والحركات السياسية التى فيه
 .حاول فهم اآليات الصعبة منفصلة، مستخدمات ترجمات مختلفة أو كتب خلفيات، أو تفاسير مختلفة -٥
 : افهم األسلوب المستخدم فى النبوة ومن األمثلة األكثر شيوعاً -٦

 

 <<í{ÛÒ^]<ì…ç‘  :مثل E<<_MOVOINRD             وفيه يوضح التهمة الموجهة والدالئل عليه وكـذلك إعـالن الحكـم
 .نفسه

 l^ßÃ×Ö]løèçÖ]æ<:  مثل E<guND وتحتوى على الويالت وسببها ونبوات عن الخراب. 
 çÂçÖ]  : مثلE<^ÂMMVUIMQD وفيها يشير إلى المستقبل وما به من بركات وتغيير كلى فى األوضاع. 

 

 افهم المستوى الزمنى للنبوة كما سبق أن تكلمنا عن المستويات الزمنية المختلفة للنبـوة ويجـب علينـا أال                   -٧
 .نقتصر فى فهم النبوات على مستوى دون اآلخر

 ) :àÓÚ_<ác( افهم النبوة على المستويات الثالثة اآلتية -٨
 

 .النبوة فى محتواها الكتابى 
 ).‰ğ̂è†ÓÊ<æ_<ğ̂éßÚ‡<ð]ç (النبوة فى محتواها الكتابى بين النبوات األخرى المرتبطة بها 
 .النبوة فى محتواها الكتابى فى خطة اهللا للخالص 

 . ابحث عن نقاط التغير أو التحول فى النبوة-٩
 . حدد الهدف األساسى أو الرسالة األساسية من النبوة وكيفية تقبل المستمعين لها-١٠
 تخيل نفسك واحداً من المستمعين األصليين للنبوة، وتعيش كل ظروفهم، كيف سـيكون رد فعلـك وتقبلـك                   -١١
 للنبوة؟
نبوة واضعاً فى اإلعتبار أن النبوة هى رأى اهللا وحكمه على حالـة الشـعب              ماذا استفدت أنت شخصياً من ال      -١٢

 .بصورة مباشرة وهى تختلف فى ذلك عن أنواع النصوص األخرى
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