
هذا المقال الذى يعتبر أنه الثانى فى موضوع عن دراسة
ت عنالكتاب المقدس إال أنه مقدمة لسلسلة من الموضوعا

النهضة اآلبائية أى دراسة حياة وكتابات آباء الكنيسة األقدمين
 .هذه التى سبقنا فيها العالم كله. فى القرون األولى

 
 
 

 تصدرها
 جمعية الدراسات القبطية

  أمریكا-نيوجرزى 
http://home.ptd.net/~yanney/resalah.html 

 

 ٢٠٠٤ فبراير: الثانىالعدد   والعشرونالثالثةالسنة 
 

     

    
 دكتور رودلف ينى

 بأبناء إذا كنا نحلم بنهضة فى دراسة الكتاب المقدس تليق 
الكنيسة القبطية، فيجب أن تتبع هذه النهضة خطوات آباء 
مدرسة االسكندرية فى القرون األربعة األولى للمسيحية 
وعلى األخص القديس الكسندروس والعالمة أوريجانوس 

كان هؤالء . والبابا ديونيسيوس والقديس ديديموس الضرير
عوا هم أول من كتب دراسات وتفاسير للكتاب المقدس ووض

 .أسساً للدراسة أثرت فى العالم كله إلى يومنا هذا
وقد ورث آباء مدرسة االسكندرية طريقة الفيلسوف  

 فى ). م٥٠ -م .  ق٢٠( االسكندرى Philoاليهودى فيلو 
المعنى الحرفى : التفسير، إذ قال أن كل آية تحمل ثالثة معانى

واألخالقى والروحى، على مثال تركيب اإلنسان من جسد 
ولكن من الناحية العملية كان آباؤنا يهتمون . نفس وروحو

بالدراسة الحرفية والروحية فقط، إذ كانوا يعبرون سريعاً إلى 
. المعنى الروحى بحثاً عن الغذاء لنفوسهم ونفوس سامعيهم

وذلك بعكس مدرسة أنطاكيا الالهوتية التى نشطت فى الجزء 
ن آباؤها األخير من القرن الرابع والقرن الخامس وكا

ونستطيع أن نالحظ ذلك . يركزون على المعنى األخالقى
بسهولة فى عظات القديس يوحنا فم الذهب وهو الوحيد من 

فقد كان من . آباء أنطاكيا الذى لم يحكم على تعليمه بالهرطقة
أبرز المعلمين فى تلك المدرسة نسطور وثيودور وثيودوريت 

(Theodoret)ع كنسية، وجميعهم أدينوا فى مجام. 
وقد سار أغلب المفسرين العظام فى عصر اآلباء على  

منهم القديسان امبروز  (طريقة االسكندرية فى التفسير
وأغسطينوس فى الغرب والقديس غريغوريوس النيسى فى 

كما تبعهم كثيرون من المفسرين والقديسين الغربيين . )الشرق
لتاسع واستمر ذلك إلى أوائل القرن ا. فى العصور الوسطى

عشر حين حدث رد فعل عنيف ظل مسيطراً على التفسير فى 
وأخذ علماء الكتاب . أنحاء العالم حتى منتصف القرن العشرين

واتهموا مدرسة . المقدس يدعون إلى االهتمام بالتفسير الحرفى
االسكندرية بإنكار هذا المعنى مع أن العالّمة أوريجانوس فى 

من إهمال أى كلمة من أوائل القرن الثالث كان قد حذر 
الكتاب، مقارناً إياها بجسد السيد المسيح فى األفخارستيا إذ 

إنك إذ تأخذ جسد الرب تحرص بإهتمام شديد أال يسقط : "قال
فإن كنت تهتم هكذا بالمحافظة .. جزء منه أو نقطة إلى األرض

 ".على جسد الرب أفتظنها جريمة أقل أن تهمل كلمته؟



ر من القرن الماضى أدرك ولكن فى النصف األخي 
وفى نفس . الغربيون عقم وجفاف الدراسة الحرفية للكتاب

الوقت ظهر عدد كبير من العلماء أفنوا حياتهم فى دراسة 
تراث مدرسة االسكندرية السيما بعد أن اُكتشف عدد كبير من 
المخطوطات تحت رمال مدينة طره أثناء الحرب العالمية 

أجزاء كبيرة من مؤلفات أوريجانوس الثانية، وتبين أنها تضم 
والقديس ديديموس، وكان أغلبها من مؤلفاتها وتفاسيرها 
المفقودة، ومن هذه الدراسات والمخطوطات بدء العالم يستيقظ 

 .ألهمية تراثنا وغناء الروح
لهذا فقد حان الوقت لألقباط للسير على نفس الدرب الذى  

 -ى إيجاز شديد  ف-مهده آباؤهم وسنحاول فى هذا المقال 
عرض طريقة متكاملة لدراسة الكتاب من الناحية الحرفية، 
والناحية الروحية، والناحية الليتورجية الكنسية كما عاشها 

 .وعلّمها اآلباء وذلك فى ضوء الدراسات الحديثة
 

   
هدف هذه الدراسة هو فهم ما يقوله الكتاب المقدس، دون  

الدراسة الحرفية . يل الكالم أو أخذ أى دروس منهمحاولة لتأو
 ماذا يقصد كاتب السفر بكالمه؟ -ألى سفر ترد على السؤال 

وماذا كان يعنى للذين كُتب لهم؟ والتفسير علم له أصوله 
وقواعده، ومالم يكن القارئ على دراية بها قد ينتهى إلى 
اناً تفسير خاطئ ال عالقة له برسالة الكلمة األصلية، وأحي

وتحتاج الدراسة الحرفية . يتعارض مع بقية الكتاب المقدس
إلى عدد من المراجع ذكرنا أنواعها فى المقال السابق، أما 
اختيار هذه المراجع بين آالف الكتب الموجودة فإننا ننصح 
بسؤال من له دراية بها أو قائد مجموعة درس الكتاب التى 

 . قادموربما نتعرض لها فى مقال. تنتمى إليها
 

       
يجب أن تبدأ قبل دراسة أى سفر بالبحث عن الخلفية   )١(

. واالجتماعية له وظروف كتابته والجغرافية التاريخية
. كما تحتاج إلى معرفة كل ما تستطيعه عن الكاتب نفسه

هذه المعلومات تجدها فى مقدمة أى كتاب لتفسير هذا 
طيع أن تجدها تحت عنوان السفر او كاتب كما تست.السفر

 .السفر أو اسم الكاتب فى قاموس الكتاب المقدس
بعد ذلك تقرأ القطعة المراد دراستها مراراً حتى   )٢(

استخدم القاموس العادى إذا . تفهمها جيداً كلمةكلمة
أما الكلمات التى تشعر . وجدت كلمة غريبة عليك

ها فى قواميس بأهميتها الالهوتية فيمكن الرجوع إلي
 خاصة بهذه الكلمات
(Word Studies and Theological Dictionaries) 

كما تفيد جداً فى هذه الدراسة لو قارنت اآلية باآليات 
األخرى التى وردت فيها هذه الكلمة، وذلك عن طريق 

 وكثير من الفهارس - (Concondance)فهرس الكتاب 
لى أصل  تحتوى ع- وهى رخيصة جداً -االنجليزية 

مع ) العبرية أو اليونانية(الكلمة بلغة الكتاب األصلية 
ورغم أن هذه الطريقة يبدو عليها . نطق باالنجليزية لها

التعقيد، وتحتاج إلى بعض الوقت والمجهود فى البداية، 
إال أنها تعطى القارئ فهماً أكثر للكتاب ال يستطيع أن 

 .يصل إليه بقراءة مئات التفاسير
 لن تجد نفسك بعد ذلك فى حاجة إلى فى الغالب  )٣(

ولكنهناك تفاسير لكل سفر أو للكتاب . قراءة أى تفسير
وهى نافعة إذا أحسن . المقدس كله على جميع المستويات

 .اختيارها واستخدامها
الدراسة الحرفية للكتاب هى القاعدة التى تنطلق منها 

وقت وبقدر تعبك فيها وال. النفس للوصول إلى المعنى الروحى
وذلك . الذى تعطيه لها سوف تتأهب نفسك لهذا االنطالق

اشبه بالجهد الذى يبذل فى الطائرة على األرض قبل أن 
 .تستطيع االنطالق فى لحظة واحدة إلى الفضاء

 
   

هدف هذه الدراسة هو النمو فى عالقة النفس باهللا وذلك  
 أن يقوله للكنيسة أو لى ماذا يريد اهللا: باالجابة على السؤال

 شخصياً اآلن من هذا النص الكتابى؟
والواقع أنه ال يوجد حد فاصل بين درس الكتاب وبين  

التأمل بالروح وهو درجة من درجات الصالة ال تعتمد على 
يقول الالهوتى األرثوذكسى بول افدوكيموف . العقل إطالقاً

Paul Evdokimov" : خالل سنة تستطيع أن تقرأ الكتاب كله 



، أو تختار سفراً واحداً، أو تتبع موضوعاً معيناً فى جميع 
. نستطيع أن نتأمل فى آية أو حتى فى كلمة واحدة. األسفار

عندئذ . كلها طرق صالحة إذا قامت بتغذية حياتك الروحية
، )المعنى الحرفى( إلى الفهم )المعنى الروحى(يضاف التأمل 

الدراسة (للحقائق التاريخية فإذا ما كان الوصف يعطى حيوية 
الدراسة (، فإن التأمل يمسك بأعماقها الصامتة )الحرفية
كل قراءة أمينة تبدأ بالتاريخ لكيما تتأمل أيقونة . )الروحية
 ".وهكذا تفتح القراءة الطريق إلى اهللا. الملكوت

ال يستطيع إنسان أن يصل إلى المعنى الروحى دون أن  
سمعت عن . عالقة المستمرة مع الربتكون له حياة العبادة وال

بعض الناس يدرسون الكتاب راكعين، وعن آخرين يقرأونه 
هذا جميل بشرط أن يكون وسيلة تهدف إلى ربط . أمام أيقونة

الدراسة ببقية حياة اإلنسان الروحية حتى ينال نعمة الوعى 
 .الروحى للكلمة

ى إذا كان الكتاب المقدس هو كلمة اهللا، فالمعنى الروح 
وعلى . هو الوصول إلى اهللا الكلمة عن طريق كلمات اإلنجيل

هذا األساس نرى حوادث العهد القديم كظالل لحقائق العهد 
والرب . الجديد، أما العهد الجديد فهو عربون الملكوت األبدى

 تماماً كما هو مركز العهد يسوع هو مركز العهد القديم
الجديد، ألن تاريخ الخالص هو قصة واحدة من بدء الكتاب 
المقدس إلى نهايته، بل أن العالمة أوريجانوس ال يرى فى 

بل يرى . العهد القديم مجرد رموز أو نبوءات عن المسيح
خالله كلمات السيد المسيح نفسه الذى يظهر ذاته لكل من 

 .يتأمل فيها
ن نفهم من أوريجانوس الذى كان لكتاباته ونستطيع أ 

 -وحده األثر فى تغيير مسار تفسير الكلمة فى العالم كله 
نستطيع أن نفهم كيف أنه ينظر إلى الكلمة كوسيلة وطريق 

ألن هذا هو عمل السيد المسيح . للنفس تبلغ بها إلى معرفة اهللا
الذى كان يتكلم بصوته عندما جاء بالجسد، إال أنه يتكلم 

وهو اليزال . بواسطة األنبياء والرسل فى الكتاب المقدس
هو الذى يعلّم . يعمل إلى اآلن عنما يظهر نفسه خالل كلماته

 .اآلن فى الكتاب ويجعله وسيلة يحل بها فى قلوبنا
وقد حدد أوريجانوس أربع خطوات للوصول إلى المعنى  

الروحى، يستطيع كل قارئ أن يدرب نفسه عليها بسهولة، 
لك باالجابة على أربعة اسئلة فى كل آية أو كل كلمة يريد وذ

 :دراستها
  ماهو المعنى اللغوى للنص؟ -١
  ماهى الحقيقة التاريخية التى يتحدث عنها النص؟ -٢

 ماذا يعلّم الكلمة اإللهى من خالل النص؟ ماهو المعنى  -٣
 الروحى أو المعنى الذى يريده الروح القدس؟

ر واضح ألن المعنى دائماً هو ومع أن الرد على السؤال األخي
نفسه، إال أن أوريجانوس كان يذهب إلى أبعد  الرب يسوع

من هذا، وذلك ألن هناك أوجه عديدة للمعنى الروحى، بقدر 
إال . تعدد األوجه التى نستطيع أن ننظر منها إلى السيد المسيح

أن الوجه الهام الذى له صلة مباشرة بحياتنا الروحية هو 
 حيث يرتبط المسيح بكنيسته )هذا السر عظيم(الوجه السرى 

وهى جسده المقدس، يعيش فى أسرارها، ويسكن فى كل 
عضو من أعضائها، ويتحد مع كل نفس أمينة فى زيجة 

 لهذا يوجه سؤال أخير فى التفسير )٢٣:٥أف (مقدسة 
الروحى، سؤال به يكمل الكلمة عمله الخالصى خالل كلمات 

 :اإلنجيل، وهذا السؤال
اذا يريد اهللا أن يقول للكنيسة، أو لى شخصياً اآلن؟  م -٤

 )الذى جاء فى السؤال السابق(كيف يطبق المعنىالروحى 
 كل سامع أو قارئ للنص اآلن؟

وقد خلط كثيرون من الالهوتيين الغربيين خالل القرن الماضى 
بين التفسيرالروحى الذى ذكرناه وبين التفسير المجازى الذى 

عبثاً أن يعطى كل كلمة أو آية فى الكتاب يحاول فيه المفسر 
فى التفسير . المقدس معنى روحياً بواسطة استخدام المجاز

الروحى تسير النفس فى ضوء شعاع إلهى يربط أجزاء الكتاب 
: " المقدس كله فى وحدة واحدة، كما يقول مار اسحق السريانى
ر إن النفوس التى تقودها النعمة إلى االستنارة تبصر باستمرا

 ".كأن شعاعاً عقلياً يربط بين كلمات الكتاب
وإذ أخشى أن يعتقد القارئ أننا دخلنا فى متاهة فلسفية ال  

عالقة لها بالكتاب المقدس أو بحياتنا الروحية أذكر مثاالً 
عملياً واحداً نرى فيه الكلمة الواحدة تحمل نفس المعنى 

هذا المثال ونأخذ . الالهوتى سواء فى العهد القديم أو الجديد



فالماء يعبر ". ماء"من كتابات أوريجانوس بخصوص كلمة 
ففى عظاته على سفر . دائماً عن كلمة اهللا فى الكتاب المقدس

التكوين يذكر أن كلمة اهللا هى الماء الحى الذى أرشد المالك 
وإلى آبار الكلمة اإللهية التى كانت . )١٩:٢١تك (هاجر إليه 

وإذا يالحظ اوريجانوس أن .. يومرفقة تأتى لترتوى منها كل 
كل عرائس البطاركة اسحاق ويعقوب وموسى قد قابلن 

 يرى )١٥:٢، خر ١٧:٢٩، ٦٢:٢٤تك (أزواجهن عند البئر 
فى ذلك اتحاد كل نفس بالمسيح عريسها الذى ال يمكن حدوثه 

كما يرى أوريجانوس أيضاً فى . إال من خالل دراسة الكتاب
إبراهيم واسحاق إشارة إلى كتب اآلبار التى حفرها كل من 

 ).٢٢-١٨:٢٦تك (العهد القديم والجديد 
وفى عظات أوريجانوس عن سفر الخروج يرى مياه  

ولكنه يصير . مارة المرة تشير إلى الناموس إذا ما أخذ حرفياً
كما تشير ). ٢٥-٢٢:١٥خر (حلواً من خالل سر الصليب 

خرة إلى العهد كل من ينابيع إيليم، والمياه الخارجة من الص
، وفى تفسير إنجيل يوحنا )٧-١:١٧، ٢٧:١٥خر (الجدبد 

 حيث تقابلت السامرية مع -يقول أوريجانوس أن بئر يعقوب 
 . تشير إلى الكتاب المقدس كله-المسيح 

 
   

ال نستطيع إطالقاً أن نفصل دراسة الكلمة عن حياة  
 فى كثير من تفاسير الكتاب ألننا. الكنيسة فى الليتورجيا

العربية، وفى كتبنا التى تشرح العقيدة أو الطقوس قد ورثنا 
من الغرب عملية الفصل بين الكتاب والليتورجيا، وهى 

فدرس الكتاب ال يرى . الطريقة التى تفتت الحياة الروحية
أسرار الكنيسة وصلواتها وأعيادها (الليتورجيا إطالقاً 

ليتورجيا استبدلناها بدراسة العقائد ودراسة ال. )وتسبيحها
والطقوس بطريقة جامدة ال معنى لها أخذناها من الالهوت 
المدرسى الغربى غير الكتابى، ثم أضفنا إليها براهين عقلية 
مستخدمين فيها آيات الكتاب بطريقة جدلية أبعد ما تكون عن 

 .حياتنا الروحية، وعن روح الكتاب وعن كتابات اآلباء
فالكنيسة تعيش . لليتورجيا بالكتاب عالقة متبادلةعالقة ا 

والكتاب بعهديه يتكلم . الكلمة فى ليتورجيتها وفى أسرارها

بوضوح وبتفصيل عن كل صغيرة وكبيرة فى الكنيسة جسد 
والواقع أن الفهم الروحى والالهوتى لليتورجيا ال . المسيح

يجب وهذا هو ما فعله اآلباء و. يأتى إال عن درس كلمة اهللا
أن نسير فى إثرخطواتهم، فقد عاشوا الليتورجيا فى الكتاب 
ونستطيع أن نقرأ عن أسرار الكنيسة وأعيادها وطقوسها فى 

 .شرحهم للكتاب
هل هذا هو السائد فى أغلب كتب التفاسير المنتشرة فى  

كنيستنا اآلن؟ ومن الكثير من عظات الكنائس التى تتبع طرق 
 :لين عمليينالتفسير الغربية؟ اذكر مثا

معجزة اشباع الجموع بالخمس خبزات حرصت الكنيسة  •
يعطينا . مرات متعددة على مدار السنة على تكرارها

القديس يوحنا فى نفس اإلصحاح معناها األفخارستيى 
 والذى يتضح من بعض كلماتها )٥٨-٥٣:٦يو (الواضح 

أنى قلما . التى وردت فى القداس ضمن كلمات التقديس
ى هذه المعجزة فى أى كنيسة ال فى مصر اسمع عظة عل

 .وال فى المهجر تتعرض لهذا المعنى الروحى
سفر رؤيا يوحنا تحرص الكنيسة كل عام على قراءته  •

خالل ليلة سبت الفرح إذ هو السفر  بأكمله فى طقس حى
. الذى يصف من بدايته إلى نهايته الليتورجيا السمائية

رؤ (ى بدء القداس مبتدءاً بصعود كل مؤمن إلى السماء ف
 ثم يتابع السفر فى تسلسل عجيب قداس الكلمة، )١:٤

وصلوات الشكر والتسبيح والتقديس كما نراها فى القداس 
الروح "إلى أن ينتهى بدعوة كل مؤمن إلى التفاؤل 

ومن يسمع فليقل تعال، ومن . والعروس يقوالن تعال
رؤ (" يعطش فليأت، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً

تعال أيها (" ماران آثا"ثم يختم السفر بعبارة . )١٧:٢٢
 . وهى العبارة الموجودة فى أقدم القداسات)الرب يسوع

وفى الختام أكرر ما ذكرت أن دراسة االكتاب فى كنيسة  
أرثوذكسية يجب أن تسير على طريقة اآلباء الذين استخدموا 

تتحد التفسير الحرفى للوصول إلى المعنى الروحى الذى فيه 
النفس بالمسيح عريسها، تتحد به عن طريق الكلمة المقروءة 

نريد أن نرى فى كل مكان فى . كما تتحد به فى سر التناول
 .كنيستنا حلقات قبطية أرثوذكسية لدراسة الكتاب
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