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نبذة عن المؤلفة

كريســتي ماكليالنــد محاضــرة ومعّلمــة وأســتاذة جامعيــة. منــذ أن حملــت شــهادة 

الماجســتير فــي التعليــم المســيحي مــن معهــد داالس الالهوتــي، كّرســت حياتهــا 

ــة  ــاب المقــّدس بأنفســهم، وللكتاب ــة دراســة الكت ــاس كيفّي ــم الن للتبشــير، ولتعلي

عــن هللا مــن منظــار شــرق أوســطي فتعــّرف عنــه بأنــه أفضــل ممــا تصّورنــاه 

يوًمــا.

ــة  ــة روحي ــة هللا، أّسســت خدم ــا محّب ــاس حًق ــر الن ــي أن يختب ــا ف لشــّدة رغبته

تختــّص بتنظيــم رحــالت لتدريــس الكتــاب المقــدس إلــى إســرائيل وتركيــا 

واليونــان وإيطاليــا.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول كريســتي ولمواكبــة آخــر أعمالهــا، الرجــاء زيــارة 
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المقّدمة
»الكتاٌب مقّدس المجّرد من يهوديته، ليس الكتاب المقّدس. والمسيح المجّرد من يهوديته ليس المسيح«.

-د. راسل مور
»الكتاٌب مقّدس المجّرد من يهوديته، ليس الكتاب المقّدس. والمسيح المجّرد من يهوديته ليس المسيح«.

-د. راسل مور
كّل مغامــرة تبــدأ فــي لحظــة، وأفضلُهــا تجــد ســبيلها إلينــا. وفــي العــام 2007، كان لــي أن تجــد مغامــرة رائعــة ســبيلها إلــّي. 

فقــد مّهــد الــرّب لــي الطريــق لكــي أســافر إلــى مصــر وإســرائيل لدراســة الكتــاب المقــدس. 

فــي ذلــك الوقــت، كنــت أدّرس كلمــة هللا فــي قســم دراســات الكتــاب المقــدس فــي كليــة ويليامســون. ســافرت إلــى الشــرق األوســط 

مــن منطلــق تطويــر مهاراتــي المهنيــة، وبهــدف التعلـّـم ال غيــر، لكــن مخّطــط هللا لــي كان مختلًفــا – والحــّق أّنــه كان مخّطًطــا 

أفضــل بكثيــر.

عندمــا زرت إســرائيل، أذهلنــي مــدى اختــاف ثقافــة الشــرق األوســط عــن ثقافتنــا الغربيــة. بــدأت أالحــظ كيــف كنــت أتعامــل 

مــع الكتــاب المقــّدس بذهنّيــة غربّيــة، وأنظــر إليــه بعيــن غربّيــة، وأطــرح علــى النصــوص فيــه أســئلة غربّيــة. فــي إســرائيل، 

أعــدت قــراءة الكتــاب المقــّدس ولكــن هــذه المــّرة مــن منظــار ثقافــي، المنظــار الشــرق أوســطي.

في أولى أّيام الدراسة في الشرق األوسط، هّدم هللا كل جزء من أجزاء ذاتي تهديًما تاًما، وغّيرني بالكامل.

ــى يســوع  ــي التعــّرف عل ــي، ســمح ل ــي واللغــوي والجغراف ــي التاريخــي والثقاف ــي ســياقه األصل ــدس ف ــاب المق أن أدرس الكت

ضمــن إطــار عالمــه اليهــودي. لــم يكــن الســفر إلــى إســرائيل مجــّرد رحلــة أقــوم بهــا فحســب؛ بــل شــعرت وكأننــي ســافرت 

عبــر الزمــن، إلــى حقبــة القــرن األّول ميــادي، للتعــّرف إلــى الكتــاب المقــدس آنــذاك، إلــى العالــم الــذي عــاش فيــه يســوع قبــل 

ألفــي عــام.

قــد نســينا أننــا نقــرأ الكتــاب المقــّدس كأجانــب، كــزّوار ســافروا ليــس فقــط إلــى منطقــة جغرافيــة جديــدة، بــل إلــى قــرٍن جديــد. 
نحــن ســّياح أدبيــون بحاجــة ماســة إلــى دليــل«.

-غاري م. بورج
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د تتســاءلون عــن داللــة الصــورة علــى غــاف الكتــاب. فاإلنــاء المصــّور هــو ِمدَمعــة، أي إنــاء لحفــظ الدمــوع، وهــو قطعــة أثرية 

تعــود للقــرن األول أو الثانــي ميــادي، تــّم العثــور عليهــا فــي إســرائيل حيــث قّدمهــا لــي أحــد أســاتذتي كهديــة.

ــاة المســيح  ــًكا المــرأة يهوديــة عاشــت فــي العصــور القديمــة، أو رّبمــا عاصــرت حي يغلــب الظــّن أّن هــذه الِمدَمعــة كانــت مل

علــى األرض. فــي الواقــع، كانــت النســاء اليهوديــات فــي الشــرق األدنــى القديــم يجمعــَن دموعهــن فــي إنــاء مخصــص لهــا، 

ثــم يســُكبنها أمــام هللا أثنــاء الصــاة عربــون إيمــان بــه. فــي هــذا التقليــد قــراءة حرفّيــة لرســالة هللا فــي المزمــور 56: 8 الــذي 

ورد فيــه: »فاجعــْل دموعــي فــي قرَبِتــَك«. غالًبــا مــا أنظــر إلــى صــورة الغــاف هــذه وأتســاءل: مــا هــي قّصــة هــذه المــرأة؟ 

مــا الــذي عاشــته؟ كــم عرفــت مــن أوقــات فــرح وأوقــات أســى؟ أيــن احتفظــت بهــذه الِمدَمعــة؟ وكــم مــّرة اســتخدمتها لتجمــع 

دموعهــا قبــل أن تذرفهــا أمــام هللا؟

بالنســبة إلــّي، مــا هــذا اإلنــاء إال تجســيد لبعــض مــا عاشــته المــرأة فــي القــرن األول. فــي تلــك األيــام، لــم تكــن تحظــى بتقديــر 

المجتمــع، بــل علــى العكــس، كانــت مهّمشــة. ومــع ذلــك، رأى هللا حزنهــا وكفاحهــا، وشــّجعها علــى رفــع ألمهــا إليــه فــي العبــادة 

والصــاة. وبعــد ذلــك، مــن خــال يســوع، عمــل الــرّب علــى إعــادة مكانــة المــرأة وإظهــار مشــروعه الخاصــي فــي حياتهــا. 

كان يقّدرهــا. انتشــلها مــن بــؤرة العــار ورفــع رأســها. جعلهــا علــى درب الحيــاة. وهــو يريــد أن يفعــل الشــيء نفســه مــن أجلكــم 

وأجلــي، كأتبــاع للمســيح.

ذهبت إلى إسرائيل واكتشفت أن هللا أفضل مما اعتقدته يوًما.

أن أنظــر إلــى هللا وأفهــم ماهّيتــه مــن هــذا المنظــار الجديــد غّيرنــي تماًمــا، ومــا زال. وأنــا علــى يقيــن أنــه ســيغّيركم أنتــم أيًضــا. 

لقــد تــرك الوقــت الــذي أمضيتــه فــي إســرائيل أثــًرا لــن ُيّمحــى فــي نفســي، إذ غّيــر اتجــاه حياتــي بالكامــل. منــذ رحلتــي الدراســّية 

األولــى فــي العــام 2007، أصبحــت أصطحــب مجموعــات إلــى إســرائيل ضمــن رحــات لدراســة الكتــاب المقــدس. وهكــذا، 

تحّولــت النعمــة التــي حلـّـت علــى حياتــي هدّيــًة أقّدمهــا بــدوري إلــى اآلخريــن. أملــي أن يحــّل هــذا الكتــاب نعمــًة عليكــم. 

وبمــا أن الكتــاب المقــدس وضــع أساًســا علــى يــد أشــخاص مشــرقيين فــي ســياق شــرق أوســطي، يفيدنــا التعمــق فــي ثقافــة هــذه 

المنطقــة والحقبــة التاريخيــة آنــذاك لنفهــم بشــكل أفضــل المقصــد ممــا كتــب فــي الكتــاب المقــّدس وتصّرفــات األشــخاص الذيــن 

أتــى علــى ذكرهــم فيــه.

تكمــن إحــدى التباينــات الرئيســية بيــن الثقافــة الغربيــة والثقافــة الشــرقية فــي طريقــة التعليــم والتعلّــم. نحــن، فــي دول الغــرب، 

ر األدب. نقــرأ جالســين علــى المكاتــب، نــدرس والكتــب بيــن أيدينــا،  ننتمــي إلــى حــّد مــا إلــى الثقافــة اإلغريقيــة الرومانيــة. نقــدِّ

ن الماحظــات، نكتــب اإلجابــات، ونمــأ دفاتــر العمــل. نــدوِّ

ــم مختلفــان فــي الشــرق األوســط. إنهمــا مختلفــان فــي يومنــا هــذا، كمــا كانــا مختلفيــن خــال الفتــرة التــي  لكــن التعليــم والتعلّ

أمضاهــا يســوع علــى هــذه األرض. يعتمــد التعليــم فــي الشــرق علــى مــا نــراه فعلًيــا. فالمعلـّـم يرتجــل فــي التعليــم مســتخدًما مــا 

هــو أمامــه. واألمــر ســّيان بالنســبة ليســوع الــذي غالًبــا مــا كان موضــوع تعليمــه أمــام ناظريــه، وأمــام أعيــن تاميــذه. لــم يكــن 

أســلوب التعليــم هــذا فلســفًيا، بــل كان عملًيــا. لــم يكــن تعليًمــا »فــي الغيــب«، بــل كان »هنــا فــي متنــاول اليــد«.

ــا. لقــد كان يميــل أكثــر إلــى المشــي بيــن أشــجار الخــردل وتشــبيه ملكــوت هللا إلــى  س يســوع منهًجــا دراســًيا أو كتاب ــم يــدرِّ ل

حبــة الخــردل.
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فــي أســلوب التعلّــم التقليــدي المعَتمــد فــي الشــرق األوســط، نــرى أن التلميــذ يســعى إلــى البقــاء علــى مســافة قريبــة جــًدا مــن 

المعلّــم كــي ال تفوُتــه أٌي مــن كلماتــه، وهــو ال يــدري فــي أي لحظــة ومــكان ســيبدأ فيــه الــدرس! فــي الشــرق األوســط، يتعلــم 

الطــاب عبــر االكتشــاف وليــس عبــر اكتســاب المعرفــة. هــذا هــو أســلوب المعلـّـم: يرشــدك نحــو االكتشــاف. واليــوم، أريــد أن 

أعتمــد الطريقــة نفســها ألرشــدكم خــال األســابيع الســبعة التــي ســُنمضيها مًعــا.

ــاب المقــدس مــن منظــار شــرق أوســطي، وفــي الوقــت نفســه، ســنقوم بدراســة بعــض  ــاول الكت ــى أن نتن سنســعى جاهديــن إل

مقاطــع هــذا الكتــاب بالطريقــة اليهوديــة التقليديــة، وهــي الطريقــة المتبعــة حتــى أيامنــا هــذه لتعليــم األوالد فــي إســرائيل. ســوف 

نســير نحــو االكتشــافات مًعــا بــدالً مــن مجــرد تفســير الــدروس.

ــة واحــدة لنناقــش  ــى ســبعة أســابيع لكــي نجتمــع حــول طاول ــذي الوليمــة التــي ســيمتد عل ــال ال ســأحاول اســتغال هــذا االحتف

ــة التــي كنَّهــا يســوع للمــرأة فــي عالمــه فــي القــرن األول. ســنخلع عدســاتنا الغربيــة ونضــع  الكتــاب المقــدس ونكتشــف المحّب

عدســاتنا الشــرقية. وفــي مــا نحــن نســير مًعــا علــى هــذه الطريــق، سأشــارككم النصائــح واإلرشــادات لمســاعدتكم علــى الرؤيــة 

بعدســات شــرق أوســطية.

إنــه لشــرف كبيــر لــي أن أحتفــل بالكتــاب المقــدس معكــم، وأتطلّــع إلــى هــذه األســابيع الســبعة التــي ســنمضيها مًعــا. أنــا علــى 

ثقــة أن الــرب أراد لنــا هــذا اللقــاء قبــل بــدء العالــم. فهــو يجذبنــا إلــى هــذه المائــدة لكــي ُيغّذينــا بكلمتــه. 

فلنتلقى كلمة الرب.

أتمنى لكم كّل الخير،

كريستي ماكليالند
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كيف نستفيد من هذه الدراسة؟

فــي الوقــت الــذي ســُنمضيه مًعــا، ســندرس كلمــة هللا بطريقــة قــد تبــدو مختلفــة بعــض الشــيء عّمــا اختبرتمــوه فــي الماضــي. 

كمــا ذكــرت فــي المقدذمــة، سنســعى جاهديــن إلــى أن نــرى الكتــاب المقــدس مــن منظــار شــرق أوســطي، وفــي الوقــت نفســه، 

ســنقوم بدراســة بعــض مقاطعــه بالطريقــة اليهوديــة التقليديــة التــي عرفهــا علــى األرجــح يســوع، وهــي الطريقــة التــي مــا زالــت 

تســتخدم لتعليــم األطفــال فــي إســرائيل اليــوم.

واآلن، فلنناقش إطار دراستنا هذه.

   سنبادر في االقتراب من الكتاب المقدس كأطفال ينتظرون من أبيهم أن يطعمهم. 
ــرأه  ــذي أق ــة للمقطــع ال ــي بعــض التجــارب التطبيقي ــول ألنفســنا: »ســأفكر ف ــا ونق ــر الســهل أن نمســك بأناجيلن ــون باألم د يك

اليــوم«. سأتشــارك معكــم بخبــر ســاّر منــذ اآلن: نحــن لســنا أيتاًمــا بالــروح. لنــا أب ســماوي معطــاء يغّذينــا بكلمتــه إلــى أقصــى 

س أنفســنا  حــّد ويعطــي بوفــرة. عندمــا نقــرأ الكلمــة، نّطلــع بدورنــا المتمثــل باالنفتــاح واالســتعداد لمــا ســيعلّمنا إيــاه هللا. نكــرِّ

للطاعــة ولتلقــي الغــذاء مــن هللا الحــي بامتنــان، وذلــك مــن خــال كلمتــه وبقــوة روحــه. لكــن هللا هــو مــن يغّذينــا.

 
  نحن ال نبحث عن اإلجابة »الصحيحة«. 

د يبــدو مــا ســأقوله غريًبــا علــى آذاننــا الغربّيــة، ولكــن فــي اليهوديــة، ُيعتبــر الطالــب الــذي تســاوره أســئلة جّيــدة أفضــل مــن 

الطالــب الــذي بحوزتــه اإلجابــات الصحيحــة. نحــن ال نقــرأ الكتــاب المقــدس لمجــرد القــراءة، بــل نتفاعــل معــه ونطــرح األســئلة. 

نريــد أن نعــرف مــاذا يعلّمنــا النــص عــن هللا قبــل أن نســأل مــاذا يعلّمنــا عــن ذاتنــا. فــي الوقــت الــذي ســُنمضيه مًعــا، ســنركز 

ــل األســئلة التــي ال يمكــن اإلجابــة عليهــا بســهولة، واألســئلة  علــى التفاعــل مــع نصــوص الكتــاب المقــدس كجماعــة، وســنتعلم تقبُّ

التــي قــد تجعلنــا نخــدش رؤوســنا لكثــرة غموضهــا.

   نريد أن تصبح كلمة هللا جزًءا من كياننا. 
نــدرج طريقــة التعلـّـم فــي الشــرق األوســط ضمــن ُطــرق التدريــس الشــفهية التقليديــة، وال ُتشــبه أســاليب التعلـّـم األكثــر رســمّية 

ــا  ــا وعقولن ــى قلوبن ــواردة فــي كلمــة هللا إل ــم ال ــد أن تصــل هــذه المفاهي ــا، نري ــاء دراســتنا مًع ــا الغربــي. أثن الُمّتبعــة فــي عالمن

بحيــث تصبــح جــزًءا مــن كياننــا، وتغّيــر الطريقــة التــي نــرى فيهــا هللا ونتفاعــل مــع العالــم. ســتاحظون إننــا ســنعود إلــى بعــض 

المفاهيــم فــي كل أســبوع لنعيــد النظــر فيهــا، فقــد تــم تصميــم الدراســة بهــذه الطريقــة عــن قصــد. وبحلــول نهايــة وقتنــا مًعــا، آمــل 

أن تغــدو المفاهيــم المكتســبة مــن الكتــاب المقــدس واضحــة ومألوفــة لدرجــة أّنهــا صــارت جــزًءا مــن طبيعتكــم.
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سنجعل من التعّلم جهًدا جماعًيا أثناء وقتنا مًعا. 
فــي الشــرق األوســط، يأتــي التعليــم بشــكل جماعــي. إليكــم مــا أعنيــه: فــي ســياٍق شــرق أوســطي، مــن الشــائع رؤيــة المعلّميــن 

يعلمــون الطــاب وهــم يســيرون علــى الطريــق. يعطــي هــذا التقليــد التعليمــي قيمــة كبيــرة للنقــاش بيــن الطــاب حــول قضّيــة 

ــو بالشــرح.  ــدأ ه ــل أن يب ــا قب ــم حــول موضــوع م ــدء أوالً« ومناقشــة أفكاره ــى »الب ــه عل ــم طاب ــا يحــّث المعلّ ــا م ــا. غالًب م

ســنتبنى بعًضــا مــن هــذه األفــكار أثنــاء وقتنــا مًعــا. وفــي الكثيــر مــن الحــاالت، ســأبدأ أنــا »أوالً« فــي أوقــات التعليــم خــال 

مأدبتنــا. لكننــي حّضــرُت كتّيبــات إرشــادّية حــول النقاشــات الجماعيــة المصّممــة خصيًصــا لكــم الســتخدامها كمدرســين دينّييــن. 

وسنســتخدمها لمناقشــة نصــوص مــن الكتــاب المقــدس مًعــا بعــد أن نشــاهد الــدروس عبــر أشــرطة بالفيديــو.

في كل أسبوع، ينقسم عملنا كاآلتي:

ــا لمســاعدتكم علــى المتابعــة. ال تتــرددوا فــي  شــاِهد: يحتــوي هــذا القســم علــى شــريط فيديــو يلّخــص التعليــم الــذي نتلقــاه مًع

ــاء المشــاهدة. ــة ماحظاتكــم الخاصــة أثن إضاف

ناِقــش: يحتــوي هــذا القســم علــى أســئلة نطرحهــا )بنــاًء علــى الفيديــو والدراســة الشــخصّية كل أســبوع( ضمــن كّل مجموعــة 

صغيــرة لكــي نتبّحــر بهــا مًعــا.

تعمَّق: في هذا القسم، نغوص بعمق أكبر في موضوع ناقشناه ضمن التعليم.

أُْنُظــر: فــي هــذا القســم نســلّط الضــوء علــى الرؤيــا والثقافــة الشــرقيتين لأمــور ونناقشــهما بعمــق لنفهــم بشــكل أفضــل عالــم 

يســوع فــي القــرن األول.

تعلّم: في هذا القسم، نأخذ مقطًعا من الكتاب المقدس وننظر فيه من منظار شرق أوسطي.

حياة: في هذا القسم، نأخذ بعض الوقت لتطبيق المفاهيم التي تعلمناها في حياتنا الشخصّية.

ــم«  أوقــات المشــاهدة والنقــاش )شــاِهد وناِقــش( تجــري ضمــن المجموعــات الصغيــرة. أمــا أقســام »تابــع«، »أنظــر«، »تعلّ

ــا بالتصنيــف  ــام الدراســة، قمن ــدالً مــن تقســيم الحصــص بحســب أي ــاة«، فهــي مخّصصــة لوقــت الدراســة الشــخصي. ب و«حي

بحســب األقســام. يمكنكــم إكمــال كل قســم مــن األقســام علــى مــّر األســبوع قبــل اجتماعاتنــا األســبوعية بحســب مــا ترونــه مناســًبا. 

يرجــى ماحظــة إن المصطلحــات الــواردة فــي هــذا الخــط تحظــى بالمزيــد مــن التفصيــل فــي المســرد )صفحــة 153-144(. 

فلنبدأ!
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الدورة األولى: 

ــوع  لقاء مع يس
الشرقي





مقدمة

يمــا نســتعد لمشــاهدة أول فيديــو تعليمــي لنــا مًعــا، نســتعد إلطــالق الجلســة األولــى مــن وليمــة الكتــاب المقــدس 

هــذه. وأنــا أســّمي أوقــات دراســتنا مًعــا وليمــًة ألننــا ال نقــرأ كلمــة هللا بقــدر مــا نتناولهــا. نحــن نأخذهــا فــي 

داخلنــا – وندعهــا تشــتغل فينــا.

لماذا قبلتم الدعوة إلى هذه الوليمة؟

ماذا تريدون أن يفعل الرب في حياتكم خالل هذه الوليمة الممتدة على سبعة أسابيع؟

أكملوا هذه الجملة:

»أنا هنا ألن قلبي يحتاج إلى .........................................."

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.

النســبة إلــّي، أشــهى الوالئــم هــي تلــك التــي ال أضطــر لطهيهــا بنفســي، وهــو الحــال عندمــا يتعلــق األمــر بكلمــة هللا. فــاهلل هــو 

مــن أعــّد لنــا هــذه الوليمــة. نأتــي فــي هــذه اللحظــة وإلــى هــذه المائــدة مؤمنيــن بــأن هللا الحــي ســيطعمنا. لســنا بأيتــام، ولســنا بــا 

ــكّل بســاطة، وبُحــٍب عميــق، أن نقــف  ــاول كلمــة هللا. يكفــي ب ــا أن نســتجدي أو نجاهــد أو نجتهــد لنتن ــا. ال داعــي بن أٍب يرعان

جاهزيــن لتنــاول الوليمــة التــي أعّدهــا هللا مــن أجلنــا - مــن أجلكــم.

فيما ندنو من هذه المائدة الروحية، وقبل مشاهدة الشريط المصّور، فلنأخذ بعض الوقت للرّد على األسئلة التالية:
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شاِهد

أحكاُم الرب أشهى من الذهب ومن أخلص اإلبريز، وأحلى من العسل ومن قطر الّشهاد. )سفر المزامير 19: 10(.

ال داعي بنا أن نستجدي أو نجاهد أو نجتهد لنتناول كلمة هللا، بل نوّسع فمنا ليمأه هللا )سفر المزامير 81: 10(. 

نميل إلى التحديق في حياتنا وإلقاء نظرة عابرة على هللا. نريد التحديق في هللا وإلقاء نظرة عابرة على حياتنا. 

ترمز اليد الُيمنى في الكتاب المقدس إلى الحظوة والتكريم والبركة والبنّوة )سفر المزامير 110: 1(. 

نريد أن نكون »شعب اليد الُيمنى« الذي يبارك اآلخرين ويكرمهم.

يختلــف التعلـّـم الغربــي عــن التعلـّـم الشــرقي. ُوضــع معظــم الكتــاب المقــّدس علــى يــد مشــرقيين فــي بيئــة شــرق أوســطية. فــي 

وقتنــا مًعــا، سنســعى إلــى قــراءة الكتــاب المقــدس مــن منظــار مشــرقي.

المأدبة

فلنســتخدم رؤوس األقــالم الجاهــزة والمســاحة الخاصــة بالكتابــة خــالل أوقــات التعليــم حــول 
المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أّية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.
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شاِهد

قــراءة الكتــاب المقــّدس عبــر منظــار شــرقي لنفهــم بشــكل أفضــل المقصــد ممــا كتــب فــي الكتــاب المقــّدس وتصّرفــات وأقــوال 

األشــخاص الذيــن أتــى علــى ذكرهــم فيــه.

نريد أن نحيا كاألنهر وليس كالبحيرات. نريد من كلمة هللا أن تسافر فينا، وتعبر من خالنا وصوال إلى اآلخرين. 

عندما نصبح قادرين على وهب الشيء، فهذا يعني إّن معرفتنا به قد اكتملت.

منظور شرقيمنظور غربي
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شاِهد
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ناقش

)Yeshiva( يشيفا

ــح  ــوم كمصطل ــة يشــيفا الي ُتســتخدم كلم

رســمي يشــير إلــى نظــام تعليمــي راســخ 

يركــز علــى دراســة التــوراة والتلمــود. 

التعليــم  كان  األول،  القــرن  فــي  لكــن 

يتمحــور حــول كيفيــة تفســير المعّلــم 

ــن  ــن م ــع معّي ــي أو مقط ــوم الهوت لمفه

الكتــاب المقــدس أو ومــا إذا كان هــذا 

ــا. كيــف كانــت الجماعــة  التعليــم صحيًح

عبــر  التعليــم؟  صّحــة  علــى  تؤكــد 

اليشــيفا. 

فعــل  فــي  أصلهــا  الكلمــة  هــذه  تجــد 

»أقــام«.  أو  »ســكن«  معنــاه  عبــري 

نشــأت اليشــيفا )الجــدل الدينــي( عندمــا 

يجادلــون  أو  يناقشــون  الطــالب  كان 

تعليقاتــه.  أو  أســئلته  فــي  المعّلــم 

هّيا إلى اليشيفا!
ــم  ــا أبنــاء الشــرق األوســط إلــى التعلّ فــي وليمتنــا األولــى، رأينــا كيــف يميــل غالًب

والنمــو روحًيــا فــي ســياق المحادثــة المجتمعيــة والجماعيــة. آخذيــن هــذا االختــاف 

الثقافــي فــي االعتبــار، ســنقصد كل أســبوع مدرســة اليشــيفا ســوية – أي أننــا 

ســنقوم بـــ »حلقــات نقــاش« أو »حلقــات عصــف ذهنــي« حــول موضــوع معّيــن 

ــاب  ــي الكت ــا ف ــوٍم م ــول مفه ــوار ح ــان للح ــنطلق العن ــة. وس ــا الغربي ــن ثقافتن م

ــا.  ــا كجماعــة إيمــان مــع يســوع معلّمن ــدس، ونســير مًع المق

فلنناقش األسئلة التالية ضمن مجموعاتنا:

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟

ــم  ــا هــذا األســبوع وأردت ــم أمــًرا واحــًدا تعّلمتمــوه فــي مأدبتن ــو اخترت ل
التشــارك بــه، مــا هــو؟

كيــف تشــعرون مــن جــّراء الوقــوف أمــام هللا فــي وضعّيــة التلقــي عندمــا 
تقــرؤون الكتــاب المقــّدس؟

بماذا يختلف مفهوم تناول كلمة هللا عن قراءتها؟

أّي عنصــر مــن عناصــر االختــالف بيــن المنظــار الغربــي والمنظــار 
اســتوقفكم )ص 14(؟ الشــرقي 

ــم  ــّد يدك ــي م ــون ف ــم ترغب ــم اآلن ويجعلك ــي حياتك ــذي يحصــل ف ــا ال م
ولمــس طــرف رداء يســوع؟

ما هي برأيكم أكثر صفة الحظها الناس عن يسوع قبل ألفي عام؟

ــا« للنــاس فــي  ــا أو »غريًب برأيكــم، مــا الــذي جعــل يســوع يبــدو مختلًف
عصــره؟
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ق تعمَّ

فلنمتثل بالنهر، ال بالبحيرة

أصَطِحــب مجموعــات كثيــرة إلــى نهــر األردّن منــذ أحــد عشــر عاًمــا. يعبــر نهــر األردن مــن بحيــرة طبرّيــا ويصــب فــي البحــر 

الميــت. الميــاه تتحــرك، تتدفــق – هــي ميــاه حّيــة، مايــم شــاييمم )mayim chayim(. مــن جهــة أخــرى، أطفــو علــى ســطح 

ميــاه البحــر الميــت منــذ أحــد عشــر عــام أيًضــا. الميــاه فــي البحــر الميــت ال تــزال ســاكنة – ال تــزال ميتــة.

بصفتــي أســتاذة جامعيــة، أقــول دائًمــا لطابــي »لــم تتعلمــوا شــيًئا إذا اكتفيتــم برؤيتــه. لــم تتعلمــوا شــيًئا إذا اكتفيتــم بســماعه. لــم 

تتعلمــوا شــيًئا إن اكتفيتــم برؤيتــه وســماعه. بــل تعلمتــم الشــيء عندمــا تســتطيعون وهبــه لآلخــر«. نريــد أن تنتقــل كلمــة هللا مــن 

خالنــا إلــى اآلخريــن، وأن تتحــرك بحرّيــة كمــا يفعــل النهــر. ال ُيفتــرض بنــا أن نتمســك بمــا يعلّمنــا إيــاه هللا، وأن ُنبقيــه فــي 

حالــة جمــود مثــل البحــر المّيــت.

األمــور التــي يكشــفها لنــا الــرّب – التــي ُيناولنــا إّياهــا فــي هــذه الوليمــة – ُمعــدة للســفر مــن خالكــم إلــى اآلخريــن. فلنمتثــل 

ــرات. باألنهــار ال بالبحي

فلنتأمل باألسئلة التالية ولنسّجل األجوبة أدناه: 
كيف يمكن لهذه الوليمة أن تسافر من خاللكم نحو اآلخرين هذا األسبوع؟

من يحتاج إلى سماع الحقائق التي تعلمتموها في وليمة هذا األسبوع؟

من يمكنكم أن تكونوا نهًرا من أجله في هذا األسبوع؟
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أنظر

التوراة

العهــد  قّســموا  الــذي  المســيحيين  غــرار  علــى 

القديــم إلــى أســفار )مثــال، أســفار الشــريعة وأســفار 

التاريــخ وأســفار الشــعر وأســفار األنبيــاء الكبــار 

نصوصهــم  اليهــود  قّســم  الصغــار(،  واألنبيــاء 

ــى أجــزاء أيًضــا. ُتشــّكل التــوراة قســًما  المقّدســة إل

مــن أقســام الكتــاب المقــدس اليهــودي وتتضمــن 

والشــريعة.  التعاليــم 

ال شــيء أهــّم مــن التوراة بالنســبة للشــعب اليهودي. 

ــا يذهــب  ــى واألساســية، عندم ــة األول هــي المرجعي

ــه ســلطة.  ــّدس ليســتمّد من ــاب المق ــى الكت المــرء إل

ــن،  ــة: ســفر التكوي ــوراة األســفار التالي ــن الت تتضم

ســفر الخــروج، ســفر األحبــار، ســفر العــدد، وســفر 

تثنيــة االشــتراع - مــا يســميه العلمــاء اليــوم أســفار 

موســى الخمســة. غالًبــا مــا ُتترجــم كلمــة تــوراة إلــى 

»شــريعة«، بيــد أّن كلمــة تــوراة تعنــي التعليــم أكثــر 

ــت  ــوراة، ُوضع ــون والشــرع. بحســب الت ــه القان من

الوصايــا لكــي تحررنــا، ال لتقمعنــا. فهــي بمثابــة 

معاييــر تســمح للمــرء بالســير علــى الــدرب القويــم 

فــي العائلــة والعشــيرة واألّمــة.

)Tallit(  الطاليت
الطاليــت هــو شــال الصــالة. اســُتخدم فــي الماضي وال يزال يســتخدم 

حتــى اليــوم بطــرق مختلفــة بحســب تقاليــد كلّ شــخص ومســتوى 

تدّينــه. غالًبــا مــا يرتــدي المــرء الطاليــت فــي الصــالة والعبــادة. فــي 

ــة االشــتراع  ــدد 15: 37-40 وســفر تثني ــي ســفر الع ــوراة، ف الت

22- 12، ُيطَلــب مــن اإلســرائيليين وضــع أهــداب )tzitzit( فــي 

طــرف لباســهم.
إســرائيل  بنــي  قائــا: »كلّــم  الــرّب موســى  »وخاطــب 

ــا علــى أذيــال ثيابهــم مــدى  وُمرهــم، أن يصنعــوا لهــم أهداًب

ــر  ــن الِبرفي ــلًكا م ــل ِس ــدب الذي ــى ه ــوا عل ــم، ويجعل أجياله

البنفســجي. فيكــون ذلــك لكــم ُهدًبــا، فترونــه وتذكــرون جميــع 

وصايــا الــرّب وتعملــون بهــا، وال تتيهــون وراء قلوبكــم 

ــوا  ــروا وتعمل ــا، فتتذك ــون وراءه ــم تزن ــي أنت ــم الت وعيونك

ــم«. ــين إللهك ــوا مقّدس ــاي وتكون ــع وصاي بجمي

سفر العدد 40-37:15
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»واْصَنــع لــَك أهداًبــا فــي أربعــة أطــراف الــرداء الــذي 

ــه.« ــدي ب ترت
سفر تثنية االشتراع 22: 12



مــن  يحررهــم  لــم  هللا 
ــة فحســب،  ــر العبودي َني
بــل ذّكرهــم علــى الفــور 
ملــوًكا  جعلهــم  بأنــه 

وشــعًبا ملكًيــا.

مــن  يحررهــم  لــم  هللا 
ــة فحســب،  ــر العبودي َني
بــل ذّكرهــم علــى الفــور 
ملــوًكا  جعلهــم  بأنــه 

وشــعًبا ملكًيــا.

علــى كل هــدب هنــاك عقــد صغيــرة – يصــل عددهــا اإلجمالــي إلــى 613 فــي كل 

طاليــت، وتمّثــل كل عقــدة وصّيــة مــن الوصايــا الموجــودة فــي التــوراة. فــي كل 

مــّرة يــرى اإلســرائيليون العقــد علــى األهــداب، عليهــم أن يتذكــروا الوصايــا. أّمــا 

 ،)kanafayim( الكلمــة العبريــة المســتخدمة لوصــف زوايــا الطاليــت، كانافاييــم

ــا  ــى الزواي ــم عل ــة بشــكل دائ ــت األهــداب مثّبت ــا: »أجنحــة«، إذ كان فمــن معانيه

الخارجيــة – أو األجنحــة - للطاليــت.

كمــا أمــرت التــوراة اإلســرائيليين بتمريــر شــريط أزرق أو بنفســجي علــى طــول 

ــاء  ــة الزرق ــة أن الصبغ ــات األثري ــادر والبيان ــن المص ــا كل م ــداب. تخبرن األه

المســتخدمة لتلويــن هــذه الشــرابات مصنوعــة مــن غــّدة حلــزون الموركــس 

)الموجــود فــي البحــر األبيــض المتوســط(. ينتــج كل حلــزون كمّيــة صغيــرة جــًدا 

مــن الصبغــة، ممــا يجعلهــا باهظــة الثمــن.

ــات  ــوز وعام ــجي كرم ــون األزرق والبنفس ــاورة الل ــات المج ــتخدمت الثقاف اس

للَمَلكّيــة. بالنســبة لإلســرائيليين، قــد يكــون هــذا الحبــل األزرق أو البنفســجي 

الكهنــة  برّمتــه. كان  لجماعــة شــعب هللا  الملكيــة  للمكانــة  أو رمــًزا  عامــة 

ــوط  ــن الخي ــة م ــام مصنوع ــا أكم ــدرة ورداءات ب ــدون الُص ــرائيليون يرت اإلس

الزرقــاء واألرجوانيــة والقرمزيــة )ســفر الخــروج 28 :6(. يرمــز الحبــل األزرق 

ــا  ــح كاهًن ــم أن يصب ــرد منه ــكّل ف َر ل ــدِّ ــه قُ ــى أن ــرائيليين إل ــداب اإلس ــي كل أه ف

ــم. ــن األم ــا مــن بي ملكًي

ارتبطــت فكــرة ملكّيــة أّمــة إســرائيل بالعهــد الــذي قطعــه هللا معهــا. لــم يكــن بنــو إســرائيل ملــوًكا بفضــل أي مؤهــات دنيويــة، 

بــل ألنهــم كانــوا شــعب هللا المختــار )ســفر تثنيــة االشــتراع 7: 6-7(. لقــد مّيزهــم هللا بمحبتــه وبمحّبتــه رفعهــم.

اختــار هللا أن يذّكــر شــعبه بَنَســبه الملكــي، ويــا لــه مــن أمــر مهــّم عندمــا نفكــر فــي نســيج الثقافــة اإلســرائيلية وهويتهــا الوطنيــة 

فــي الوقــت الــذي أعطــى هللا شــعبه هــذه الشــرائع. عندمــا أمــر هللا شــعبه بــأن يمــرروا الشــرابات الملكيــة فــي أهدابهــم، كان 

اإلســرائيليون ال يزالــون يعملــون علــى التخلـّـص مــن الهويــة الوطنيــة التــي حملوهــا لســنوات عديــدة فــي مصــر، وهــي هويــة 

مرتبطــة بعــبء العبوديــة. فــاهلل لــم يحررهــم مــن َنيــر العبوديــة فحســب، بــل ذّكرهــم علــى الفــور بأنــه جعلهــم ملــوًكا وشــعًبا 
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ملكًيــا. وكأنــه يقــول: »أعلــم مــا َنعَتتكــم بــه مصــر وإنــي علــى علــم بســوء المعاملــة التــي تعرضتــم إليهــا، لكنــي أقــول لكــم إنــي 

أجعلكــم كهنــة ملكييــن، أّمــة مقدســة أمّيزهــا بمحبتــي. فلتعيشــوا الهويــة التــي منحتهــا لكــم، واخلعــوا عنكــم أي تســمية أخــرى 

حــاول العالــم إلباســكم إياهــا«.

قراءة : متى 9: 22-20

فــي إنجيــل متــى 9، نــرى امــرأة تعانــي منــذ اثنــي عشــر عاًمــا مــن مشــكلة فــي الــدم، مّمــا جعــل منهــا امــرأة نجســة بحســب 

الشــريعة اليهوديــة. وكونهــا نجســة وفًقــا للشــريعة اليهوديــة، كان حتًمــا ينعكــس علــى حياتهــا اليوميــة بشــكل ملحــوظ. مــا كان 

لُيســمح لهــا بالذهــاب إلــى الهيــكل أو الكنيــس. وفــي ذلــك الزمــن وعلــى ضــوء الثقافــة الســائدة فــي ذاك الحيــن، كان هــذا الحظــر 

ــا مــا  يعنــي نفيهــا التــام مــن المجتمــع الدينــي ومــن الحصــول علــى التعليــم الدينــي. لــم يكــن شــعب هللا وبيــت هللا، اللــذان غالًب

نجــد فيهمــا مــاًذا وعــزاًء اليــوم - خاّصــة فــي أوقــات األلــم - ملجــأ لهــا. فــي الواقــع، أدار المجتمــع الدينــي ظهــره لهــا بشــكل 

تــام وتجنــب أي تعــاٍط معهــا.

ــارات مؤلمــة بشــكل خــاص عندمــا  ــا«. هــذه االعتب ــة اجتماعًي ــة، أي أّنهــا باتــت »ميت ــاة االجتماعي ــّم »إقصاؤهــا« مــن الحي ت

نتذكــر الطبيعــة الجماعيــة لثقافــة الشــرق األوســط. كانــت هــذه المــرأة تواجــه اإلقصــاء مــن المجتمــع حتــى أنــه لــو أراد أفــراد 

ــم تطهيرهــم فــي  أســرتها أن يلمســوها أو يواســوها، ســيصبحون نجســين بشــكل رســمي وسُيســتبعدون مــن المجتمــع حتــى يت

مراســيم طقســية. ال يمكننــا أن نتخيــل مــدى وحــدة هــذه المــرأة.

فلنتوقــف للحظــة ولتتخيــل عالــم هــذه المــرأة وحياتهــا. مــا هــي أكبــر رغبــة ليدهــا برأيكــم؟ مــا هــو أكبــر ســبب ألــم 
؟ لها

ــذه  ــا ه ــت منه ــي عان ــوي والروح ــدي والمعن ــم الجس ــن األل ــة م ــنين طويل س

المــرأة، وهــا هــي اآلن تمــّد يدهــا لتلمــس »طــرف« ثــوب يســوع )آيــة 20(. 

أّمــا الكلمــة اليونانيــة المســتخدمة لإلشــارة إلــى »الطــرف« فهــي: كراســبيدون 

ــبعينية،  ــة الس ــي الترجم ــتخدمة ف ــها المس ــة نفس ــي الكلم )kraspedon(. ه

اليونانيــة، للعهــد القديــم وتشــير إلــى الُهــْدب التــي كان اليهــود يجعلونهــا علــى 

أطــراف الــرداء الخارجــي األربعــة. أّمــا الكلمــة العبريــة، فهــي: كنافاييــم 

.)kanafayim(
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ــال  ــت )tallit()ش ــيح، الطالي ــّرابة )kanafayim / kraspedon( رداء المس ــْدب / ش ــرف ُه ــة ط ــرأة المنزوف ــت الم لمس

الصــاة(.

قراءة : سفر مالخي 4: 2

ــة عــن جماعــة شــعب هللا  ــوب المســيح. امــرأة أمســت معزول ــّد يدهــا لتلمــس ث ــى هــذه المــرأة أن تم ــب عل ــل، كــم صُع لنتخي

المختــار، ومحظــور عليهــا تلقــي التعاليــم الروحيــة. أرى إيماًنــا كبيــًرا فــي هــذه المــرأة. أظــّن أّنهــا، عندمــا مــّدت يدهــا لتلمــس 

ثــوب يســوع )الطاليــت(، كانــت تضــع ثقتهــا فــي كام هللا الــوارد فــي ســفر ماخــي 4: 2 وُتجهــر بإيمانهــا بيســوع المســيح، 

ابــن اإلنســان. رغــم كل مــا عانــت منــه، رغــم نبــذ المجتمــع الدينــي لهــا، قــّررت أن تضــع إيمانهــا فــي يســوع. وضعــت آمالهــا 

فــي وعــد هللا وفــي طبيعتــه.

ــق لمــا ورد فــي ســفر ماخــي 4 :2 : »وُتشــرق لكــم، أّيهــا  ــه تحقي ــى وكأن ــل مّت ــي الفصــل التاســع مــن إنجي ــدو المشــهد ف يب

ــّعِتها«. ــي أِش ، والشــفاُء ف ــرِّ ــمي، شــمُس الب ــون اِلْس الُمّتق

دعونــا ال ننســى: فــي تلــك اللحظــة، كافأهــا يســوع علــى إيمانهــا. وهبهــا الشــفاء وأعادهــا إلــى الحيــاة فــي مجتمعهــا اليهــودي. 

وهبهــا الشــفاء الجســدي والروحــي. عندمــا التفــت إليهــا، ســاعدها علــى العــودة إلــى المجتمــع ووقــف إلــى جانبهــا فــي وجــه 

العالــم أســره. فــي البيئــة الثقافيــة آنــذاك، كان مــن المخــزي، ال بــل مــن الخطيــر، أن يجــرؤ شــخص نجــس علــى لمــس معلّــم 

قــّدوس مثــل يســوع. بحســب تقاليــد ذاك العصــر، كان مــن حــّق يســوع أن يغضــب عليهــا، ويصرفهــا وحتــى رّبمــا أن يقتلهــا.

فلنتعّمــق فــي رّدة فعــل يســوع. لــم ُيــِدن ولــم يطــرد. بــل، بحســب اإلنجيــل، »التفــت يســوع فرآهــا فقــال: »ثقــي يــا ابنتــي، إيمانــك 

أبــرأك« )مّتــى 9 : 22(. يــا لهــا مــن حقيقــة رائعــة فــي اإلنجيــل! المجــد هلل الحــّي!

فــي أي مجــال مــن حياتكــم تتمنــون لــو قــال هللا، »ثقــي يــا ابنتــي«؟ أخبرونــا فــي األســفل. يمكنكــم 
اســتخدام دفتــر إضافــي إذا احتجتــم إلــى مســاحة أكبــر للكتابــة. كيــف تبعــث بكــم هــذه القصــة مــن 

إنجيــل مّتــى 9 بالشــجاعة وســط هــذه الظــروف؟
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قراءة : سفر الخروج ٣: ١ ـ ١0

تعليم

أحمل البرّية في داخلي

لنّطلــع علــى هــذا المقتطــف مــن الكتــاب المقــّدس بعيــن غربيــة، ولنســأل ذاتنــا: كيــف حصــل هــذا؟ ثــم، 
فلنــدّون مــا الحظنــاه فــي هــذه القصــة.

لنّطلــع اآلن علــى المقتطــف نفســه بعيــن شــرقية، ولنســأل: »لمــاذا فعــل هللا هــذا«؟ ســّجلوا مالحظاتكــم 
حــول هــذه القّصــة.

دور أحــداث هــذه القّصــة فــي البرّيــة. كان موســى يرعــى غنــم َحِميــه »إلــى مــا وراء البرّيــة« )اآليــة 1(. غالًبــا مــا ننظــر إلــى 

الصحــراء أو البرّيــة علــى أّنهــا مــكان نريــد الخــروج منــه. أّمــا بالنســبة للشــعب اليهــودي، فالبرّيــة هــي المــكان الــذي غالًبــا مــا 

يختــاره هلل لمخاطبــة شــعبه وماقاتــه.

فــي البّريــة، التقــى هللا بموســى فــي ســفر الخــروج 3، وخاطبــه. فــي البرّيــة، أعطــى هللا الشــريعة )التــوراة( لشــعبه علــى جبــل 

ســيناء )ســفر الخــروج 20(. فــي البرّيــة، التقــى هللا بإيلّيــا وخاطبــه »بصــوت نســيم لطيــف« )ســفر الملــوك األول 19 :12(. 

أّمــا الــروح، فقــاد يســوع إلــى البرّيــة بعــد معموديتــه. وبعــد أن صــام ألربعيــن يــوم، وواجــه إبليــس والتجربــة، إذا بمائكــة دنــوا 

منــه وأخــذوا يخدمونــه )مّتــى 4 : 1- 10(.

فــي البرّيــة يلتقــي بنــا هللا فنتلقــى منــه التعاليــم المميــزة، وَتســِكب تلــك األراضــي القاحلــة اليابســة هــذه الــدروس فــي إطــار تعجــز 

عــن تقديمــه أيــة أرض أخــرى. فــي الثقافــة الشــرقية، ُينظــر إلــى البرّيــة علــى أّنهــا مــكان مقــّدس، مــكان الحميميــة حيــث ينطــق 

.))davar( هللا بـ«كلمــة« مخاطًبــا إّيانــا بهــا )بالعبريــة، كلمــة هللا هــي: دافــار
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ال يخشــى هللا الحّي أن 
ينــزل وســط أنقــاض 
هــذا العالــم ليضــع يده 

علــى شــعبه وينقــذه.

ال يخشــى هللا الحّي أن 
ينــزل وســط أنقــاض 
هــذا العالــم ليضــع يده 

علــى شــعبه وينقــذه.

هل نخشى المحن في البرّية ؟ وهل نسعى إلى الخروج منها بأسرع وقت 
ممكن؟ هل ننظر إلى هذه الحقبة في البرّية على أّنها مرحلة نمو وحميمية مع 

هللا على الرغم من الصعاب؟ فلنتوّسع في هذا الموضوع.

ــة شــعِبه« )ســفر الخــروج 3: 7 أ( وســمع »صراَخــه  ــا قصــة موســى فــي البّريــة، فهــي قّصــة هللا الحــّي الــذي رأى »مذلّ أّم

ــم بآالمــه )ســفر الخــروج 3 : 7 ب(. وبعــد مــا رآه وســمعه، اســتجاب هللا  بســبب مســّخريه« )ســفر الخــروج 3 : 7 ب(، وعلِ

عبــر النــزول إلــى شــعبه إلنقــاذه. فــي الكتــاب المقــّدس، عندمــا نقــرأ كلمــات مثــل »رأى هللا« أو »ســمع هللا«، فهــذا يعنــي إن 

هــذا األخيــر علــى وشــك المبــادرة بشــيء. )ال تفوتــه شــاردة أو واردة، فهــو ليــس إنســاًنا يديــر ظهــره فتفوتــه نظــرة أو مشــهد. 

هللا عالــم بــكل شــيء. يــرى ويســمع كل مــا يحصــل فــي حياتنــا«(. هــو حــّي، واع، يســتجيب ودائًمــا علــى اســتعداد ليأتــي إلينــا، 

نحــن أوالده، لينقذنــا أو يرشــدنا بعنايــة ومحبــة.

والقصــة ليســت قّصــة علّيقــة تشــتعل بالنــار، بــل قّصــة إلــه يرفــض أن يغــّض الطــرف عــن آالم شــعبه. هــو إلــٌه يختــار أن يــرى 

ويســمع ويعطــي أهمّيــة لــكل شــيء. هــي قّصــة إلــه حــّي ال يخشــى النــزول وســط أنقــاض هــذا العالــم ليضــع يــده علــى شــعبه 

وينقــذه. فيمــا نهــرب نحــن مــن المآســي، إذ بــاهلل يهــرع إلينــا وإلــى مآســينا لينقذنــا وينهــض بنــا ويجددنــا.

ــى أبقــى فــي هــذه الصحــراء، فــي هــذه  ــى مت ــا مــا نســأل: »إل ــا، غالًب ــة أو الصحــراء فــي حياتن ــاب البرّي عندمــا نخــوض غب

البرّيــة؟« أو »كيــف أخــرج مــن هــذه الحقبــة الصعبــة؟«. أمــا فــي الشــرق، فيســألون: »كيــف أحمــل البرّيــة فــي داخلــي؟« أو: 

»كيــف أتذكــر هــذه الكلمــة التــي علّمنــي إياهــا الــرّب فــي البرّيــة؟«.
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ماذا نغّير في قلوبنا من أجل أن نزيد ثقتنا بالرّب خالل فترة المحن في البّرية؟

هل تعرفون أحًدا يخوض محنة في البّرية اآلن؟

كيف تشجعون هذا الشخص على اإلصغاء إلى صوت هللا في البرّية؟

25   يسوع والمرأة    



حياة

التطّلع إلى األمام 
لذلك هاءنذا أستغويها، 

وآتي بها إلى البرّية،

وأخاطب قلبها.

ومن هناك أرّد إليها كرومها،

وأجعل من وادي عاكور باب رجاء،

فتجيب هناك كما في أّيام صباها،

وفي يوم صعودها في مصر.

وفي ذلك اليوم، يقول الرّب،

تدعينني »زوجي«

وال تدعينني بعد اآلن »بعلي«.

وأخطبك لي لأبد،

أخطبك بالبّر والحّق

والرأفة والمراحم،

وأخطبك لي باألمانة 

فتعرفين الرّب«.
)سفر هوشع 2 : 14 ـ 16، 19 ـ 20(

علّكــم اطلعتــم علــى ســفر هوشــع ورســالته. فيــه، يــرى النبــي هوشــع، بوحــي مــن الــروح القــدس، عاقــة هللا بشــعبه علــى أّنــه 

ــه مــراًرا. قــران، زواج حيــث خــان إســرائيل، شــعُب هللا المختــار، ربَّ

فــي الفصــل الثانــي مــن ســفر هوشــع )المذكــور أعــاه(، نــكاد ُنصــدم أمــام هــذا الوصــف لعهــد وفــاء بيــن هللا وأوالده. فــاهلل 

الحــّي يقتــرن بشــعبه فــي البرّيــة، فــي الصحــراء، علــى الرغــم مــن عــدم وفــاء إســرائيل للعهــد الــذي قطعــه. فــي هــذا الفصــل، 

نــرى محّبــة هللا المليئــة بالتضحيــة.

ــي أّن  ــذا يعن ــام(. ه ــم )األصن ــة األم ــرائيل وراء آله ــرع إس ــل. يه ــّدم هللا األفض ــا يق ــوأ فيم ــكاب األس ــرائيل بارت ــتمّر إس يس

ــا مثــل زوجــة النبــي هوشــع  العــروس، إســرائيل، ال تحتــرم نــذور زواجهــا، بــل تبيــع نفســها أمــام األمــم وهــي فاســقة، تماًم

التــي لــم تحتــرم نــذور زواجهــا )هوشــع 3 : 1(. لكــّن محّبــة هللا أعظــم مــن ذنوبنــا، وقــد كّفــر عــن جميــع خطايانــا. وحــدهُ هللا 

حافــظ علــى العهــد مــع شــعبه. قطــع هللا هــذا العهــد وخطــب إســرائيل، مــع العلــم بأّنهــا زوجــة لــن تحتــرم الشــريعة أو الوصايــا 

ــا ويحمــل  ــه دخــل فــي هــذا القــران عــن ســابق معرفــة وقــدرة، إذ يعــرف أّن َحَمــل هللا ســيأتي يوًم أو النــذور بحذافيرهــا. لكّن

خطايــا العالــم.
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قــاد هللا إســرائيل إلــى البرّيــة، إلــى الصحــراء، وهنــاك خاطبــه. فبــات ذاك المــكان القفــر مــكان حيــاة وخــاص وعهــد ومحبــة 

ال تنتهــي. بالنســبة إلــّي، هوشــع 2 مــن أجمــل مــا ورد فــي الكتــاب المقــّدس. هــو مقطــع حميــم، فيــه نّيــة واضحــة: عهــد المحّبــة 

ووعــد مــن هللا إلــى شــعبه فــي البرّيــة.

غالًبــا مــا يخاطــب هللا شــعبه بطريقــة ممّيــزة خــال محــن الصحــراء والبرّيــة. يــا ليتنــا نحمــل هــذه العبــر ولحظــات الحميميــة 

هــذه معنــا مــن البرّيــة إلــى الحيــاة اليوميــة فيمــا نعيــش ونســير نحــو األمــام.

متى كانت آخر مّرة خضتم محنة في الصحراء أو البرّية؟ أخبرونا عن هذه التجربة في األسفل.

ماذا تعّلمتم خالل تلك المحنة؟

كيف استجاب هللا لكم في تلك المحنة؟
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كيف يمكنكم أن تحملوا ما تعلمتموه خالل هذه المحنة في البرّية معكم وأن تجعلوا منه مصدر قّوة في حياتكم؟

كيف يمكنكم الحفاظ على ما تعلمتموه في البرّية بدالً من غّض الطرف عنه أو محاولة نسيانه؟
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الدورة الثانية: 

ــرأة  ــوع والم يس
فــي 

القرن ا	ول





مقدمة

ــي  ــرأة ف ــن يســوع والم ــع بي ــاء يجم ــي كل لق ــا ف ــن، نجدهم ــن اثني ــي عنصري ــي هــذا األســبوع، ســنتعّمق ف ف

أناجيــل العهــد الجديــد، إذ أثمــر كلّ لقــاء عــن غرضيــن اثنيــن أحضرهمــا يســوع إلــى حيــاة المــرأة. سنســعى إلــى 

اكتشــاف هاذيــن العنصريــن فــي عالــم القــرن األول ميــالدي.

فــي هــذه الــدورة، ســنقوم كذلــك بجولــة أفــق حــول تاريــخ المــرأة فــي إســرائيل، بــدًءا مــن ســفر التكويــن ووصــوال إلــى حقبــة 

ــرام للمــرأة، إذ حظــت بالعــّز والبهــاء. حتــى ثقافــة  ــد. فــي البــدء، جــرت األمــور علــى خيــر مــا ُي األناجيــل فــي العهــد الجدي

الحضــارات األولــى أقــّرت بأّنهــا ُخلقــت علــى صــورة هللا ومثالــه، كمــا بــرز حضورهــا ومســاهمتها وروحهــا القياديــة مــراًرا 

عبــر العالــم أجمــع فــي جميــع الثقافــات.

لكــن يســوع ُولــد فــي عالــم حيــث فقــدت المــرأة مقامهــا المرمــوق داخــل المجتمــع. فــي هــذا األســبوع، خــال المحاضــرات، 

سنرســم صــورة عــن هــذا التحــول الثقافــي عبــر التاريــخ. لكــن األهــّم، هــو أّننــا ســوف نــرى كيــف أتــى يســوع إلــى هــذا العالــم 

لينتشــل المــرأة مــن بــؤرة عارهــا وليعيــد لهــا عّزهــا وكرامتهــا.

قبل مشاهدة الشريط المصّور، فلنأخذ بعض الوقت للرّد على األسئلة التالية:

وصلنا اآلن إلى هذه المأدبة حول الكتاب المقّدس:
بماذا فّكرتم منذ مأدبة األسبوع الماضي؟
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نحو من سال نهر حياتكم خالل األسبوع الماضي وما الذي تعلمتموه خالل المأدبة؟

كيف جرى الحديث بينكم؟ هل سمح هذا الوقت المشترك بالتأكيد على ما تعلمتموه أم أّنه مّثل تحٍد بالنسبة إليكم؟ 

فيمــا نجلــس ســوية فــي هــذه الــدورة الثانيــة مــن هــذه المأدبــة حــول الكتــاب المقــدس، دعونــا نضــع ذاتنــا فــي موقــف يســمح لنــا 

باســتقبال كلمــة هللا، هــذه الكلمــة التــي يطعمنــا إّياهــا هللا فنتغــذى منهــا. فــاهلل حّضــر هــذه المأدبــة لنــا وهــو مــن دعانــا إليهــا منــذ 

زمــن طويــل. يريــد أن يلتقــي بنــا خــال هــذه المأدبــة وحــول هــذه المائــدة. لقــد تهّيــأ الســتقبالنا. تذكــروا إننــا نريــد أن نتأمــل بــاهلل 

طويــا وأن نلقــي بنظــرة ســريعة علــى حياتنــا.

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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شاهد

المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم حول المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.

تذكروا إن الكتاب المقّدس ُدّون على يد مشرقيين في بيئة شرق أوسطية.

لكّل ثقافة تعابيرها ـ أمثالها وأقوالها المأثورة، َيفهُمها من ترعرع فيها.

أّمــا الكتــاب المقــّدس، فيحتــوي علــى التعابيــر واألمثــال واألقــوال المأثــورة اليهوديــة، التــي حتًمــا يفهمهــا رأًســا كّل مــن عــاش 

فــي تلــك البيئــة وفــي تلــك الحقبــة.

منظور شرقيمنظور غربي

ــه  ــر من ــق أكث ــون وإغري ــه بأورشــليم. نحــن روماني ــر من ــة أكث ــة والروماني ــن اإلغريقي ــا بالحضارتي ــة. تأّثرن ــة غربي حــن ثقاف

ســامّيون ويهــود. لــذا، نميــل إلــى الفهــم أوالً واإليمــان ثانًيــا. أّمــا فــي الشــرق، فتبــدأ الطريــق أوالً باإليمــان بــاهلل وبالثقــة فــي 

ــا.  كلمتــه، باعتبــار الفهــم ســينبع مــن اإليمــان الحًق
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شاِهد

رَفــت المــرأة بدايــة جيــدة فــي تاريــخ إســرائيل. حــّواء، مريــم، دبــورة، ياعيــل، أبيجايــل، أســتير وراعــوت، كــّن مكّرمــات وذات 

مقــام عريــق.

ــدت المــرأة  ــر الملحــوظ، فق ــم ذات األث ــن والتعالي ــد، وبســبب المعلّمي ــم والعهــد الجدي ــن العهــد القدي ــة مــا بي لكــن، خــال الحقب

ــام العــّز واإلكــرام، جــرى نفيهــا إلــى بــؤرة العــار. الكثيــر مــن مقامهــا االجتماعــي. وبــدالً مــن مق

نساء يهوديات متدينات وقفن بقّوة في وجه المجون واجتياح الثقافة اإلغريقية. 

ولد يسوع في عالم، ساد وانتشر فيه الهوت يشوع بن سيراخ قبل قرابة مئتي عام.

أتي يسوع بالعدالة والحّق للمرأة في القرن األول ميادي. انتشل المرأة من بؤرة العار وأعاد لها كرامتها.

لم يأت يسوع ليقلب األمور رأًسا على عقب، بل ليصّوب ما كان خطأ.

)الشرق األوسط(
الشرف

)الغرب( الذنب
خطأ

البراءة
صح

العار
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ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!
فــي كل أســبوع، ســنأخذ بعــض الوقــت لنذهــب ســوًيا إلــى اليشــيفا 

)Yeshiva(، المدرســة الالهوتيــة اليهوديــة، مقّلديــن بذلــك نهــج 

ــا  ــاش جماعًي ــي بالنق ــط والقاض ــرق األوس ــي الش ــوت ف ــس الاله تدري

ــة والنمــّو ســوية فــي النعمــة كجماعــة إيمــان.  ــم الروحي حــول المفاهي

ــا. ــي مجموعتن ــة ف ــع التالي ــي المواضي ــش ف فلنتناق

)Mishpat( الميشبات

ــر شــيوًعا هــي:  ــا األكث ــة، ترجمته ــة عبرّي كلم

فــي  خاًصــا  دوًرا  الميشــبات  تعلــب  العــدل. 

التدبيــر اإللهــي. بمــا أّن هللا هــو المدافــع األول 

عــن الفقــراء والمظلوميــن، خاصــة األرملــة 

واليتيــم، َيتوقــع بالتالــي مــن أتباعــه أن يســيروا 

فــي خطــاه. الواقــع هــو أن كلمــة ميشــبات، 

ليســت مســألة ذنــب أو بــراءة، بــل مفهــوم حول 

الكرامــة والعــار. فــاهلل يأتــي بالعدالــة إلــى هــذا 

العالــم عبــر رفــع المتواضعيــن وســتر عارهــم.

بيــن الميشــبات وكلمــة تزيــداكا )الحــق( عالقــة 

وطيــدة، فالميشــبات ُتعنــى بالعقــاب علــى اإلثــم 

والذنــب، وبالحقــوق المتســاوية للجميــع ـ مــن 

أغنيــاء وفقــراء، ورجــال ونســاء، وأجانــب 

ــد. ــاء البل وأبن

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟
لو اخترتم أمًرا واحًدا تعلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع وأردتم 

التشارك به، ما هو؟
في هذا األسبوع، هل وجدتم نفسكم تتأملون أكثر بالرّب وتنظرون 

لبرهة إلى حياتكم؟ أم العكس؟ استفيضوا في الكالم.
إن كنتم تتأملون في حياتكم وتنظرون لبرهة إلى هللا، ما هي المسألة 

الواحدة التي تغّيرونها في هذا األسبوع من أجل تحويل نظركم من 
الذات إلى هللا؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( والتزيداكا 
)Tzedakah()الحق( إلى حياتكم؟

هل يمكنكم أن تتشاركوا بقّصة من حياتكم حيث رفع هللا رأسكم؟
في الشرق، »العين الحسنة« تعني الكرم. من هو الشخص األكثر كرًما 

الذي تعرفونه؟ لماذا تعتبرونه كريًما؟ هل لديكم »عين حسنة«؟
ما رأيكم بهذه اللمحة حول تاريخ المرأة في إسرائيل؟ هل هناك ما 

فاجأكم؟
ما الذي لفت انتباهكم خالل مأدبتنا هذا األسبوع؟
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ق تعمَّ

لتفيض الحياة فيهم
»كالم هللا كالنهر... واسع وعميق؛ ضحل هنا من أجل السماح للنعجة بالمرور، وعميق هناك من أجل السماح 

للفيل بالسباحة«.
                                                                        عن البابا غريغوروس العظيم

فلنتكّلم عن عالقتكم مع الكتاب المقدس: هل تشعرون أّنكم نعجة؟ 
أم فيل؟ لماذا؟

هل تؤمنون بأن سبل هللا تفيض عليكم بالحياة؟ هل تؤمنون بهذا بطريقة عقالنية، وهل ينعكس هذا على طريقة 
عيشكم؟ توسعوا أكثر في هذه الفكرة.

الكتــاب المقــّدس حــّي وناشــط، ونحــن أيًضــا. عندمــا نجلــس مــع الكتــاب 

ــاة  ــاة ـ تتفاعــل الحي ــى جانــب الحي ــاة إل ــس الحي ــا، تجل ــن أيدين ــدس بي المق

التــي وضعهــا هللا فينــا عبــر روحــه القــّدوس مــع كلمــة هللا الحّيــة. وعندمــا 

تصطــدم كلمــة هللا الحّيــة، بحيــاة هللا فــي داخلنــا، تولـّـد المزيــد مــن الحيــاة، 

ــا  ــة معناه ــم )L’chaim(، كلم ــود لخاي ــميه اليه ــا يس ــى م ــؤدي إل ــا ي مم

»كأس الحيــاة!«. هــي ازدهــار. نبــع فائــض. انتعــاش.

أّمــا صقــل هــذه الحيــاة، فيأتــي عبــر الوقــت الــذي نمضيــه فــي حضــور 

ــي هللا  ــاة أن تكــون. يأت ــاذا أراد هللا للحي ــى فهــم م ــث يســاعدنا عل هللا، حي

ــث تســتحوذ  ــم، حي ــذا العال ــي ه ــا. وف ــاة إلين ــه الحي ــض ب ــا تفي بأفضــل م

ــا  ــاعرنا، يعطين ــا ومش ــا وطاقاتن ــم وقتن ــى معظ ــة عل ــروف الخارجي الظ

الكتــاب المقــدس نبــذة عــن الحيــاة الحقيقيــة. يجعلنــا نــرى الحقيقــة حــول 

ــة  ــذه الكلم ــا نحــن، فنأخــذ ه ــا. أّم ــم حولن هللا، حــول نفســنا، وحــول العال

ــا. ــتغل فين ــا تش ــتوعبها، وندعه ونس

)Tzedakah( تزيداكا

عبريــة  كلمــة   :)Tzedakah( تزيــداكا 

معناهــا »الحــّق«، يتّســع مفهوُمهــا ليشــمل 

إعمــال البــّر. عندمــا نســتخدم هــذه الكلمــة 

باإلشــارة إلــى العالقــات البشــرية، تعنــي كلمــة 

تزيــداكا: إعمــال الحــّق عبــر الكــرم.

إلــى  الكلمــة  هــذه  ترجمــة  كذلــك  يمكــن 

»رحمــة«، إذ فــي القــرن األول ميــالدي، كان 

ــراء  ــة الفق ــي خدم ــّر ف ــال الب ــى إعم ــر إل ُينظ

علــى اّنــه عمــل حــّق. )راجــع متــى 6 : 4-1(.

ــي  ــه، يذهــب ف ــا لدي ــرم بم ــن ال يتشــارك بك م

ــا  ــاه، مم ــيئته ووصاي ــة هللا ومش ــس عدال عك

ــي  ــار ف ــّرد خي ــت مج ــداكا ليس ــي إن التزي يعن

ــي. ــر اإلله التدبي
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ُأْنظر

الباب الثاليث اليوم. باب ُحلَْدة الرشقي

)Beit( البيت

موجــودة  كلمــة  البيــت، 
العبريــة. باللغــة  أيًضــا 

الحيــاة  احتّلــت  األول،  القــرن  ثقافــة  فــي 

ثقافًيــا  مقاًمــا  الضيافــة  وحســن  الجماعيــة 

ــي  ــون مفهوم ــا أن يك ــب بعده ــا. ال ري مرموًق

ُيعــرف  أيًضــا. ال  المنــزل واألصــل مهمــان 

بأصلــه  بــل  صنعتــه،  أو  بعملــه  اإلنســان 

ونســبه.

بنــى الملــك ســليمان هيــكالً هلل ـ الكلمــة العبرية 

المســتخدمة هنــا هــي »بيــت«. معبــد أورشــليم 

كان بالتالــي بيــت هللا، مّمــا يعنــي إن هللا عــاش 

فــي أورشــليم وأقــام مــع شــعبه.

ُحْلَدة
ال بــّد أن نضيــف اســًما علــى قائمــة النســاء االســرائيليات الفاضــات فــي 

ــا  ــيِّا. أّم ــك يوش ــد المل ــة عاشــت خــال عه ــَدة. هــي نبّي ــم: ُحْل ــد القدي العه

قّصتهــا، فــوردت فــي ســفر الملــوك الثانــي 22-23 وســفر األخبــار الثانــي 

.34

التــوراة هــي الشــريعة التــي تحكــم شــعب هللا وتعلّمــه كيــف ُيرضــي رّبــه. 

ونستشــّف مــن هــذه القّصــة إن كتــب الشــريعة كانــت مفقــودة منــذ فتــرة. 

ــوراة(،  ــريعة )الت ــفر الش ــى س ــة، عل ــم الكهن ــا، عظي ــر ِحلَقّي ــا عث وعندم

حملــه إلــى الملــك يوشــّيا. قــرأه الكاتــب شــافان علــى مســامع الملــك. فلّمــا 

ســمع الملــك كام ســفر الشــريعة، مــّزق ثيابــه، عامــة حــداد وأســى فــي 

الثقافــة العبرّيــة )ســفر الملــوك الثانــي 22 : 11(. أدرك يوشــّيا كــم ابتعــد 

ــاد  ــد ابتع ــي الشــريعة. لمــس لمــس الي ــواردة ف إســرائيل عــن ســبل هللا ال

بنــي إســرائيل عــن طاعــة هللا. يوشــّيا ملــك علــى رأس مملكــة بحاجــة إلــى 

ــة والتغييــر واإلصــاح والنهــوض. التوب

مــاذا عســاه يفعــل؟ فمصيــر األّمــة علــى المحــّك. إلــى أي نبــّي مــن أنبيــاء 

ــا،  ــم: إرمي ــتمع إليه ــر يس ــاء كث ــّيا أنبي ــك يوش ــورة؟ للمل ــب للمش هللا يذه

صفنيــا، ناحــوم، حّبقــوق وحلــدة. حتًمــا تعرفــون األســماء األربعــة األولــى 

مــن هــذه القائمــة، فــكّل مــن هــؤالء، بوحــي مــن الــروح القــدس، وضــع 

قراءة : سفر الملوك الثاني 23-22
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ســفًرا يحمــل اســمه فــي أســفار األنبيــاء فــي الكتــاب المقــّدس.

قــد يبــدو مــن المنطقــي استشــارة أحــد هــؤالء األربعــة ـ فقــد خاطــب هللا شــعبه كثيــًرا مــن خالهــم فــي ذاك الوقــت. لكــن، مــن 

ــى  ــوارث عل ــوع المآســي والك ــَدة بوق ــأت ُحل ــَدة. وتنب ــير ُحل ــّيا أن يستش ــك يوش ــار المل ــاء هللا، اخت ــاء وأنبي ــع الحكم ــن جمي بي

رأس أورشــليم وملــك يهــوذا، مضيفــة إن يوشــّيا لــن يــرى هــذا الشــّر فــي حياتــه ألن قلبــه رّق واّتضــع أمــام الــرّب. وتحققــت 

ــان. النبوءت

باتــت ُحلــَدة شــخصّية معروفــة فــي تاريــخ إســرائيل بســبب الــدور الــذي لعبتــه فــي إصاحــات الملــك يوشــّيا. يعــود الفضــل إليهــا 

وإلــى يوشــّيا فــي إعــادة شــعب إســرائيل إلــى هللا، ونجــاة جيــل كامــل مــن عدالــة هللا وغضبــه. بعــد ســنوات طويلــة، عندمــا ُشــّيد 

الهيــكل الثانــي )هيــكل هيــرودس( فــي أورشــليم ضمــن أعمــال توســيع هيــكل زربابــل )Zerubbabel(، أُطلــق اســم أبــواب 

ُحلــَدة علــى البــاب الــذي يســتخدمه المصلـّـون والحّجــاج للدخــول والخــروج. شــاع اســم ُحلــَدة لــدى كل مــن قصــد أورشــليم ليعبــد 

هللا الحــّي فــي بيتــه )الهيــكل(.
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)Mishnah( الميشناه

أعطــى  عندمــا  اليهــودي،  اإليمــان  بحســب 

هللا الشــريعة )التــوراة( لموســى علــى جبــل 

ــن  ــن القواني ــا سلســلة م ــاه أيًض ســيناء، أعط

هــذه  ومعنــى  الميشــناه،  اســمها  الشــفهّية 

يعنــي  هــذا  »المتكــرر«.  العبرّيــة:  الكلمــة 

ــا  ــق عليه ــي ُيطل ــة )والت أن الشــريعة المكتوب

أيًضــا اســم الميكــراه( تفــوق الميشــناه أهميــة، 

إال أّن هــذه األخيــرة مــن شــأنها أن تفّســر 

معنــى الشــريعة المكتوبــة وتوّســعه.

باشــر  ميــالدي،  الثالــت  القــرن  بدايــة  فــي 

تحــت  أيًضــا  )المعــروف  الحّناســي  يهــودا 

لقــب يهــودا األميــر( بتســجيل هــذه التقاليــد 

إلــى عصــره. وصــوال  المتناقلــة 

الديانــة  علــى  نافــذة  الوثيقــة  هــذه  تعتبــر 

اليهوديــة خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن العــام 

200 و300 م. ُيقســم الكتاب إلى ســّتة أقســام 

رئيســّية، كل واحــد منهــا مقســوم إلــى أقســام 

ــن  ــرد م ــي عشــر(، ت ــى إثن ــة )ســبعة إل فرعي

ــى األقصــر. ــول إل األط

يعــود الفضــل إلــى ُحلــَدة فــي إعــادة 
ــل  ــاة جي ــى هللا، ونج ــرائيل إل ــعب إس ش

كامــل مــن عدالــة هللا وغضبــه.

يعــود الفضــل إلــى ُحلــَدة فــي إعــادة 
ــل  ــاة جي ــى هللا، ونج ــرائيل إل ــعب إس ش

كامــل مــن عدالــة هللا وغضبــه.

يــا لــه مــن شــرف عظيــم، أن تحمــل األبــواب التــي يعبــر مــن خالهــا النــاس 

للدخــول إلــى هيــكل هللا اســم امرأة!

عندمــا أرافــق المجموعــات إلــى إســرائيل، وضمــن إطــار دروســنا حــول 

الكتــاب المقــدس، نقصــد أبــواب ُحلــَدة، ونجلــس ســوية أمامهــا، علــى درج 

التعليــم الرّبانــي الجنوبــي المــؤدي إلــى الجــدار الجنوبــي مــن المســجد 

ــض  ــة فرائ ــليم لتأدي ــى أورش ــنين إل ــات الس ــاج لمئ ــَد الحّج األقصــى. تواف

األعيــاد الثاثــة الــوارد ذكرهــا فــي ســفر تثنيــة االشــتراع 16: عيــد الفصح، 

عيــد األســابيع وعيــد األكــواخ. فــي الشــرق األوســط، ُتمنــح األســماء بنــاء 

علــى المعنــى الحقيقــي وليــس المعنــى المجــازي، لــذا، ُعرفــت هــذه األعيــاد 

تحــت اســم »أعيــاد األقــدام« بالعبريــة، نســبة إلــى َســَفر النــاس ســيًرا علــى 

األقــدام ثــاث مــّرات فــي الســنة مــن أجــل الحضــور واالحتفــال بهــا.

ــواب  ــر أب ــكل عب ــى الهي ــي للدخــول إل ــدرج الجنوب ــاج ال ــد الحّج ــا صع فيم

ــر 120 - 130(،  ــفر المزامي ــود )س ــر الصع ــدوا مزامي ــم أنش ــَدة، علّه ُحل

ــكل. هــي أناشــيد  ــى الهي ــر تســبيح ُنظمــت خصيًصــا للحــّج إل وهــي مزامي

ذات لحــن وإيقــاع. فــي تلــك األيــام، لــم يكــن الشــعب يقــرأ المزاميــر كمــا 

نفعــل نحــن، بــل كان يغّنيهــا. تخيلــوا ذاتكــم حّجاًجــا إلــى أورشــليم، قادمــون 

ــل،  ــة بعــد ســفر طوي ــى المدين ــًرا إل ــون أخي ــدة. تصل إليهــا مــن أراٍض بعي

وفيمــا تصعــدون الــدرج للدخــول إلــى بيــت الــرّب )الهيــكل(، تنشــدون:
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ُيستخدم باب ُحلَدة الجنوبي للدخول والخروج.
عن كتاب الميشناه الرابع 1 : 3



أرفع عينّي إلى الجبال

من أين تأتي نصرتي؟

نصرتي من عند الرّب،

صانع السماوات األرض.

ال َترَك قدَمك تزّل،

وال نام حارُسك!

ها إّن حارس إسرائيل

ال يغفو وال ينام.

الرّب حارس لك،

الرّب ظّل لك إلى يمينك،

فا تصيبك الشمس في النهار،

وال القمُر في الليل.

يحرُسك الرّب من كّل سوء،

هو يحرس نفسك.

الرّب يحرسك في ذهابك وإّيابك،

من اآلن وإلى األبد.
المزمور 121

يا له من فرح عظيم، لحظة تقع عين الحّجاج على بيت هللا - من أين تأتي نصرتهم - بعد انتهاء سفر طويل، وهم يدركون أّنهم 

سيدخلون أخيًرا في حضرة اإلله الواحد الحقيقي. أتخّيل الفرح، والضحك والنشوة التي شعر بها الحّجاج لدى وصولهم إلى 

بيت الرّب ليعبدوه إلى جانب أخوتهم وأخواتهم من بني إسرائيل.
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تعليم

المّن

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظار غربي، ولنحاول أن نفهم أوالً، وليحملنا الفهم إلى اإليمان. 
سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظار شرقي، ولنحاول أن نؤمن أوالً، وليحملنا اإليمان إلى 
الفهم. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

قراءة: سفر الخروج 16: 5-1، 17-13، 36-31

في هذه القّصة الجميلة، نلحظ إن بني إسرائيل آمنوا باهلل أوالً، وأتي الفهم الحًقا.

يخبر سفر الخروج عن تحّرر العبريين من ظلم فرعون واستبداده. بعد حوالي 430 عام من العبودية والّسخرة في مصر، 

يحّرر هللا شعبه بمعجزة، فيعبر هذا األخير البحر األحمر. سنوات طويلة من العبودّية غّيرت بني إسرائيل. عندما عبروا البحر 

األحمر نحو الحرّية، كانوا منهكين، شاحبين، ضائعين، مشّوشي الذهن. تركوا مصر وراءهم ونظروا إلى الصحراء أمامهم، 

فساروا مع هللا نحو مستقبل مجهول.
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بالكاد حصل شعب هللا على حرّيته، وليس لديه أدنى فكرة كيف يعيش حًرا بعد حوالي 430 عام من العبودية. ها هو يدخل 

البرّية، ويجوع. لكن، في إحدى األيام، استيقظ، وخرج من الخيم في البرّية ونظر إلى األرض، ورأى شيًئا... شيًئا أبصره 

للمّرة األولى.

فلّما رآه بنو إسرائيل، قال بعضهم لبعض. »من هو؟« ألنهم لم يعلموا ما هو.

سفر الخروج 16 : 15.

يخبر الفصل 16 من سفر الخروج كيف وهب هللا المّن لشعبه. هو »الخبز النازل من السماء« )سفر الخروج 16 : 4(. المّن 

»َكِبزِر الُكزبرة أبيض، وطعمه كقطائف بالعسل« )اآلية 31(.

الكلمة العبرية لإلشارة إلى المّن هي: »من هو« أو »ها من« )بحسب الترتيبين المحتملين للكلمات(. وقد تكّونت بالتالي الكلمة 

من سؤال، إذ »من هو« بالعبرية تعني: ما هذا«. في البرّية، جاع بنو إسرائيل، فأكلوا المّن من دون أن يعرفوا ما هو. هو سّر 

تناولوه ألّنه أتى من يد هللا. وضعوا ثقتهم بالمصدر، وقضموا المجهول...

أكلوا الـ »من هو« واكتشفوا ما هو: هو هللا الذي يعتني بهم في البرّية، هذه البّرية التي سيتوهون فيها ألربعين عام، لكنهم 

ال يزالون يجهلون هذا. أمطر هللا عليهم المّن في الصحراء كّل يوم باستثناء نهار السبت. قيل لبني إسرائيل أن يجمعوا المّن 

»مضاعًفا ُعِمرين لكّل واحد« قبل السبت. لم يخذل هللا شعبه يوًما. لم يِغب عن باله نهاًرا واحًدا. لم يذهب يوًما في إجازة 

ونسي شعبه. واألهم، لم ينضب كرم هللا يوًما. تعلّم بنو إسرائيل إّن هللا يمنح من دون كلل وعطاؤه المتناه. هو إله موثوق به، 

يمكن للمرء أن يؤمن به وأن يصّدقه أوالً، ثّم يأتي الفهم الحًقا.

يمكن للمرء أن يؤمن به
وأن يصّدقه أوالً،

ثّم يأتي الفهم الحًقا.

يمكن للمرء أن يؤمن به
وأن يصّدقه أوالً،

ثّم يأتي الفهم الحًقا.

هل في حياتكم اآلن ظروف، عالقات أو أوضاع يصعب عليكم اإليمان بأن 
هللا قادر على تغييرها؟ أخبروا عنها.
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هل تذكرون قّصة في حياتكم حيث وقف هللا إلى جنبكم خالل الصراع أو أتى إلى معونتكم؟ هل يمكنكم أن تخبروا عنها وأن 
تسردوا أحداثها؟

كيف يمكن لهذه القّصة وهذه الذكرى حول صراع في الماضي أن تشجعكم وسط الظروف الصعبة التي تواجهونها اآلن؟

وأكل بنو إسرائيل المّن أربعين سنة، إلى أن وصلوا إلى أرض عامرة، أكلوا المّن إلى حين وصلوا إلى حدود أرض كنعان.

سفر الخروج 16 : 35

وخّيم بنو إسرائيل بالِجلجال، وأقاموا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر، مساًء في سهل أريحا. وأكلوا من غلّة األرض 

في الغد بعد الفصح: فطيًرا وفريًكا، في ذلك اليوم عينه. فانقطع المّن من الغد، منذ أكلوا من غلّة األرض، فلم يكن لبني 

إسرائيل من بعد ذلك، وأكلوا من غلّة أرض كنعان في تلك السنة.

سفر يشوع 5: 12-10

هللا دقيق جًدا في عنايته، حتى أّنه توقف عن إرسال المّن بعد يوم واحد من تناول بني إسرائيل ثمار أرض كنعان. حملتهم 

عنايته إلى أرض الميعاد. أّما نحن، فعلى غرار بني إسرائيل، نذكر وعد هللا لنا ونسير في هذه الحياة، فهو لن يخذلنا.

لكن هللا لم يعدنا بأن يخبرنا عن كّل شيء قبل أوانه. لن يعرض علينا خريطة المبنى قبل أن نباشر بالبناء. إال أّن الجزاء يأتي 

غالًبا بعد الطاعة. دخل الكهنة نهر األردن حاملين تابوت العهد أوالً، ثّم وقف الماء المنحدر من عالية النهر وقام كتلة واحدة 

)سفر يشوع 5(. ال تعطينا دائًما الحياة جميع المتغيرات قبل أن نتخذ قراًرا. لكن لنا أن نختار دائًما الثقة في هللا. لنا أن نختار 

الثقة في طيبة هللا ومحبته.
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الجزاء يأتي غالًبا
بعد الطاعة

الجزاء يأتي غالًبا
بعد الطاعة

أّما تناول السّر، فيقتضي اإليمان باهلل الذي وهب هذا السّر. إذا انتظرنا ريثما نفهم كل 

شيء، سنبقى قابعين في مكاننا، لن نتحّرك، لن ننطلق ولن نعرف يوًما ما كان ليكون. 

االنتظار من أجل فهم الظروف كافة، قد يشّل قلبنا، فنخشى مواجهة الجديد والمستقبل 

ألنهما مجهوالن.

ننظر إلى السّر ونقول: »ما هذا؟«. عندما نعرف أّن هللا هو من يقودنا، ويحّثنا 

ويخاطبنا ويوحي لنا بشيء، عندها، فلنتناول السّر. فلنّتجه نحو هذا السّر ولنر إلى أين 

يقودنا. فلنستسلم للسّر وهللا الحّي سيعيلنا.

في أّي ظروف، أوضاع أو عالقة من حياتكم اآلن يطلب منكم هللا اإليمان به والثقة فيه 
قبل أن تفهموا كل ما يجري؟ أخبرونا عنها في األسفل.

ما الذي يمنعكم من الثقة باهلل في هذه الظروف، األوضاع، العالقات؟ استفيضوا في 
الكالم.

هل تؤمنون بأن الجزاء يأتي بعد الطاعة؟ لماذا نعم، أو لماذا ال؟
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حياة

أكل بنو إسرائيل المّن في البرّية طوال أربعين عام، إلى أن دخلوا أرض كنعان. المّن هو سؤال »من هذا؟«. في البرّية، تناول 

بنو إسرائيل سًرا، شيًئا ال يعرفونه وال يفهمونه، ألنهم عرفوا أّنه آٍت من هللا. أحياًنا، في عنايته لنا، يطلب مّنا هللا أن نثق به 

وأن نسير نحو األمام من دون أن نعرف الجواب على جميع األسئلة. يطلب مّنا أن نثق به. وهو يعتني بنا حتى وسط الظروف 

التي تبدوا وكأّنها سّر بالنسبة إلنا. نميل دائًما إلى طلب الدّقة والوضوح والضمانات والفهم التام قبل أن نتحّرك، لكن هللا لم 

يعدنا بإعطائنا الجواب على هذه األسئلة بالضرورة في كّل مّرة.

هل تذكرون حالة حيث »تناولتم السّر« ألنكم كنتم تعرفون أّن هللا يقودكم ويرشدكم ويحّثكم نحو المجهول؟

ما هي آخر مّرة وافقتم فيها على شيء قبل الحصول على جميع الوقائع أوالً؟

ماذا نجم عن هذا؟ هل انتهت هذه األحداث أم ال زلتم تعيشونها؟

في هذا األسبوع، اتصلوا بأحد األصدقاء، عبر الرسالة السريعة، أو البريد اإللكتروني أو الهاتف، واسألوه إن حصل يوًما أن 
»تناول سًرا«، واطلبوا منه أن يخبركم قّصته. في التشارك بالقصص عن العناية اإللهية تمجيٌد هلل وغذاء إليماننا.

تناول السّر
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الدورة الثالثة: 

يسوع والمرأة
عند البئر





ولــد يســوع فــي عالــم، ســاد وانتشــر فيــه الهــوت يشــوع بــن ســيراخ وأيديولوجيتــه حــول المــرأة قبــل 

قرابــة مئتــي عــام. ُولــد فــي عالــم حيــث فقــدت المــرأة مقامهــا داخــل المجتمــع، وباتــت كائــن عــار. أتــي 

ــة والحــّق للمــرأة فــي القــرن األول ميــالدي. انتشــل المــرأة مــن بــؤرة العــار وأعــاد لهــا  يســوع بالعدال

كرامتهــا.

مقدمة

في هذا األسبوع، سنتناول مًعا أّول قصّة حيث يتفاعل يسوع مع المرأة. فيما تنضمون إلى مأدبتنا، وفي المستقبل عندما 

تقرؤون قصة عن يسوع والمرأة، ال تنسوا أن تبحثوا عن الحق والعدالة اللذان يأتي بهما يسوع رافًعا بالتالي رأس المرأة. 

فلتشّجع، نحن بنات هللا. إن فعل يسوع بها هذه األمور، فحتًما هو قادر على صنع هذه األمور من أجلنا. 

فيما نصل إلى هذه المائدة، فلنطرح على ذواتنا األسئلة التالية. 
بما فّكرتم منذ آخر مأدبة جمعتنا األسبوع الماضي؟ 

نحو من أو ماذا سال نهر حياتكم في األسبوع الماضي؟ هل يمكنكم أن تخبرونا عن ما تعلمتموه في المأدبة؟ 
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كيف دار الحديث بينكم؟ هل أدى هذا الوقت المشترك إلى تحديات أم أّنه أّكد على ما تتعلمونه؟ 

ها نحن نستعّد للدورة الثالثة من هذه المأدبة حول الكتاب المقدس. نحن ال نسعى إلى قراءة كلمة هللا وحسب، بل نريد تناولها. 

نريد أن ُندخلها إلى أعماق ذاتنا وندعها تقوم بعملها. ندنو من الكلمة بصفتنا بنات هللا: نتوقف، ننظر إلى األعلى، نفتح أفواهنا، 

ونثق بأن هللا سوف يغّذينا. فلنقف وقفة تلقي. 

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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شاِهد

المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم حول المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.

ُولد يسوع في القرن األول ميادي، ومارس التعاطف والرأفة، معرًبا عن هاذين الشعورين تجاه النساء اللواتي تفاعل معهّن 

ضمن حياته وخدمته الروحية. 

)Compassion( الرأفة

تتألف من كوم )COM(: مع  

وثم من باثوس )PATHOS(: األلم

)Empathy( التعاطف

تتألف من آم )EM(: مع 

وثم من باثوس )PATHOS(: األلم

لم بخش المسيح أن يجالس المرأة المتألمة. لم يخش خوض غباب هذا األلم إلى جانبها. 

في إنجيل يوحنا، ترد سبعة جمل على لسان يسوع تبدأ كلّها بكلمة »أنا«. لكن قبل كل واحدة من هذه الجمل، هناك جملة 

افتتاحية مشتركة. كل الجمل التي تبدأ بكلمة »أنا« بالتالي رهن هذا القاسم المشترك. بتعبير آخر، ليست هذه الجمل حقيقية إال 

ألن الجملة التي سبقتها حقيقية أيًضا.
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منظور شرقيمنظور غربي
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شاِهد

في الشرق األوسط نوعان من الماء: الماء الحي والماء الميت. أّما الماء الميت، 

فهو ماء خامل، ال يتحرك، مثل الماء في الخّزان. أما الماء الحي، فهو الماء 

المتحرك، مثل مياه اآلبار واألنهر والينابيع. في القرن األول، كان الناس 

يفضلون العماد في الماء الحّي. 

عندما أتى يسوع إلى هذه األرض، كان الشرخ بين اليهود والّسامريّين قد دخل 

في قرنه السابع. كان كل طرف يعبد في هيكل مختلف ويستخدم كتًبا مختلفة 

للشريعة. 

في الشرق األوسط ثاثة معايير ثقافية أساسية، ال تختلف بين الحاضر 

والماضي: 

في بعض األحيان، كان يهود الجليل يعبرون الّسامرة في طريقهم نحو 

اليهودية. كان من الصعب سلوك هذه الطريق، خاصة نظًرا للتوترات بين 

اليهود والّسامريّين. لكن، بات هذا السفر فرصة سانحة ليسوع من أجل اإلتيان 

بالميشبات )Mishpat( )العدل( والتزيداكا )Tzedakah()الحّق( إلى المرأة 

السامرّية. 

في حواره مع المرأة السامرية، لم يسّم يسوع خطيئة هذه األخيرة، بل مصدر 

عارها. وضع اإلصبع على مصدر ألمها، ثم جلس معها وسط آالمها، وبدأ 

شيًئا فشيًئا برفع رأسها. جلس على حافة البئر وانتظرها. بادر إليها وخاطبها، 

وعبر المساحة الفاصلة بينهما. طلب منها أن تسقيه ماء بعد أن تنتهي، وعاملها 

كامرأة طاهرة، غير دنسة. شرع يخاطبها عن الماء الحّي فيما هما جالسان 

على حافة بئر تملؤه الماء الحية. في كامه احترام، إذ خاطبها عن الهوت 

الصاة. هي أّول من قال له إّنه المسيح. صارت هذه المرأة رسوال، شاهًدا في 

مجتمعها. 

تبقى إلى األبد المرأة السامرّية، أّول إنسان قال له يسوع ُجهًرا إّنه المسيح.

□ الشرف / العار
□ حسن الضيافة

□ الحياة الجماعية )أولوية الـ«نحن« على الـ«أنا«(.

لَم الَسفر
عبر الّسامرة؟ 

إّن  اإلنجيــل  يخبرنــا   ،4:4 يوحنــا  فــي 

يســوع »كان عليــه أن يمــّر بالّســامرة«. 

أّمــا المصــادر التاريخيــة، فتفيــد إن معظــم 

عبــور  يتفــادون  كانــوا  الجليــل  يهــود 

الّســامرة فــي طريقهــم إلــى أورشــليم. بــل 

كانــوا يطيلــون الســفر ويســلكون الطريــق 

ــامرة.  ــادي الّس األطــول مــن أجــل تف

مــا قّصــة هــذا المقطــع مــن إنجيــل يوحنــا 

4 إذن؟ 

يمــّر  أن  عليــه  »كان  يســوع  لمــاذا 

؟  بالّســامرة« 

فــي  يمــّر  أن  يســوع  اختــار  برأيــي، 

الّســامرة، ألّنــه أراد أن يأتــي بالمصالحــة 

مــن أجــل ردم هذا الشــرخ القديــم والعميق 

الــذي يفصــل اليهودييــن والّســامريّين منــذ 

ســبع مئــة عــام. 

بعــد مقابلــة الّســامرية فــي يوحنــا 4، 

وتالميــذه  يســوع  نتخيــل  أن  يمكــن 

خــالل  ســيخاَرة  مدينــة  فــي  يتوقفــون 

عبورهــم للمنطقــة. رّبمــا بــات يســوع 

وتالميــذه أصدقــاء لهــذه المــرأة ولســكان 

مدينتهــا. رّبمــا أتــى يســوع بالســالم إلــى 

ــة ســيخاَرة القديمــة، بفضــل حــواره  مدين

مــع الّســامرّية. 
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شاِهد



شاِهد
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ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!
 ،)Yeshiva( ي كل أسبوع، سنأخذ بعض الوقت لنذهب سوًيا إلى اليشيفا

المدرسة الاهوتية اليهودية، مقلّدين بذلك نهج تدريس الاهوت في الشرق 

األوسط والقاضي بالنقاش جماعًيا حول المفاهيم الروحية والنمّو سوية في 

النعمة كجماعة إيمان. فلنتناقش في المواضيع التالية في مجموعتنا.

ما الذي رأيتموه وسمعتموه للتو في مأدبتنا وتريدون أن 
تتذكروه؟

لو اخترتم أمًرا واحًدا تعلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع 
وأردتم التشارك به، ما هو؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( 
والتزيداكا )Tzedakah()الحّق( إلى حياتكم؟

في هذه الحقبة من حياتكم، هل تشعرون إّنكم »ماء حّي« 
أم »ماء ميت«؟ توسعوا في الكالم.  

من هم األصدقاء / الرفاق )harevim( الذين ساعدوكم 
على حمل الماء؟ 

 ،)haver( هافر
جمع: هافريم 
)Haverim(

 
هــو  الحرفــي  معناهــا  عبرّيــة  لمــة 

القــرن  فــي  الرفيــق«.  أو  »الصديــق« 

)الصديــق(  الهافــر  كان  ميــالدي،  األول 

شــريك الدراســة وتلميــذ المعّلــم نفســه. 

ــة،  ــه األســئلة الصعب هــو مــن نطــرح علي

األســئلة  بــدوره  علينــا  يطــرح  ومــن 

الصعبــة. 

يعًضــا  بعضهــم  يحّثــون  الهافريــم  كان 

ــى  ــم عل ــة. إن أطلقت ــى الحقيق للوصــول إل

األول  القــرن  فــي  »هافــر«  لقــب  أحــد 

تحترمــان  أّنكمــا  يعنــي  فهــذا  ميــالدي، 

الشــريعة بالطريقــة نفســها، ال بــل فــي 

المعّلــم  تتبعــان  أّنكمــا  األحيــان  بعــض 

نفســه. 

رفقــة  فــي  األيــام  معظــم  ُتمضــون  قــد 

ــرز المســائل  ــي أب ــم، تتناقشــون ف الهافري

الحياتيــة لديكــم ولــدى اآلخريــن.
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ق تعمَّ

إلَتِهْم كلمة هللا
بل في شريعة الرّب هواه، وبشريعته يتمتم نهاًرا ولياً.

سفر المزامير 1 : 2 
عندما تفكرون بالتأمل في مقطع من الكتاب المقّدس، أي صورة / تصّرف يتبادر إلى ذهنكم؟ 

لست أدري ما الذي دّونتموه في الجواب على السؤال أعاه. لكن، عندما أفكر 

بالتأمل في ثقاتنا المعاصرة، تتبادر إلى ذهني صورة النظر في فكرة معّينة 

أو في واقع روحي بصمت وهدوء، وهو ما أستطيع القيام به وحدي. أّما من 

اّطلع على المزمور 1: 2 في األيام األولى، فيفهم التأمل بطريقة مختلفة جًدا. 

هذا خير مثال على تفسيرنا للكام والمفاهيم في الكتاب المقدس بحسب معناها 

المعاصر. 

في اللغة العبرية، التأمل هو »هاغا« )hagah(. ومعناه تناول الشيء 

بشراهة، على غرار األسد الذي يلتهم فريسته. هي كلمة ذات مدلول قوي 

وناشط. 

ُولد يسوع في ثقافة ساد فيها تقليد التواصل الشفهي. كان معلّمو الكتاب المقدس 

يحفظون النصوص عن ظهر قلب ويعلّمون مستندين إلى الذاكرة. أّما النمّو 

الروحي، فيحصل وسط الجماعة. يعلّم المعلمون الروحيون كلمة هللا شفوًيا، ثّم 

يباشر أعضاء الجماعة الروحية بحوار بين بعضهم البعض حول معنى المقطع 

المتلو عليهم، وكأنهم يتصارعون مع كلمة هللا كجماعة إيمان. يتغذى إيمانهم 

الشخصي من هذه »المبارزة« الجماعية مع كلمة هللا. وفًقا لهذا المنطق، 

يتصارع المؤمنون مع كلمة هللا من أجل فهم ما هو هللا، والسير في دروبه 

في هذه الحياة، والعيش حياة ترضيه، عبر الطاعة له واالزدهار والنمو تحت 

رعايته. هذا الهاغا، التأمل، درٌب يؤدي إلى الطاعة، إلى عبور هذه الحياة مع 

هللا.

يتصارع المؤمنون 
مع كلمة هللا من 
أجل فهم ما هو 
هللا، والسير في 
دروبه في هذه 

الحياة، والعيش 
حياة ترضيه، 

عبر الطاعة له 
واالزدهار والنمو 

تحت رعايته. 
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رجال »يتصارعون« مع مقطع من الكتاب المقدس.

أّما مفهومنا الغربي حول التأمل بكلمة هللا، فشبيه بعض الشيء بالتأمل خال عهد العبرانيين. عندما نقوم بالـ »هاغا« حول 

مقطع ما، فهذا يعني إننا نستوعبه، ويصبح جزًءا من كياننا ويغذي إيماننا باهلل. في القرن األول، كان اليهود يشيرون إلى 

الحقائق الروحية التي يتناقشون فيها على أّنها »صارت جزًءا من نسيجهم«، أي أّنها صارت جزًءا من كيانهم. عندما نكرر 

حقيقة روحية في عقولنا وقلوبنا، وُنسهب في التأمل فيها، تصبح جزًءا مّنا، جزًءا من »نسيجنا«. ومع دخول هذه الحقائق 

الروحية الجديدة إلى ذواتنا، نتعّرف أكثر إلى هللا ونمشي على دروب الحياة في رفقته. 

يجوز أن نتأمل )هاغا( بمفردنا في كلمة هللا، لكن المأدبة أجمل عندما يجتمع ناس كثر.

نريد أن نلتهم كلمة هللا، مثل األسد الذي يلتهم فريسته. 

فلنتأمل باألسئلة التالية: 
ماذا لو تأملتم )على طريقة الهاغا( في جماعتكم الروحية؟ كيف يبدو هذا؟ 

أي حقائق روحية باتت جزًءا من نسيجكم مؤخًرا؟ 

كيف استفاد إيمانكم من هذه الحقائق؟ 
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ُأنظر

بئر يعقوب
وفيها بئر يعقوب. وكان يسوع قد تعب من المسير، فجلس دون تكلّف 

على حافة البئر. وكانت الساعة تقارب الظهر. 

يوحنا 4 : 6

عندمــا عــّرف هللا عــن ذاتــه أمــام موســى فــي ســفر الخــروج 3، قــال: »أنــا إلــه أبيــك، 

ــوب  ــر يعق ــوب« )ســفر الخــروج 3 : 6(. ُيعتب ــه يعق ــه إســحق وإل ــم وإل ــه إبراهي إل

ــه فــي عهــد  ــا بئــر يعقــوب، فقــد جــرى التنقيــب عن ــاء الشــعب اليهــودي. أّم مــن آب

ســفر التكويــن. 

مــّرت مئــات الســنين علــى هــذا الحــدث، وهــا هــو يســوع يجلــس علــى حافــة هــذا 

البئــر مــع الّســامرّية. فــي عهــد يســوع، كان يقــع هــذا البئــر فــي مدينــة ُتدعى ســيخارة 

يــم، وهــو الجبــل الــذي تشــير إليــه الّســامرّية فــي حوارهــا مــع  علــى ســفوح جبــل َجِرزِّ

يســوع، هــو الجبــل الــذي يعبــد الســامريون هللا عليــه. بنــى الّســامرّيون هيــكاً علــى 

يــم ألّنــه ُحظــر عليهــم عبــادة هللا فــي هيــكل أورشــليم.  قّمــة جبــل َجِرزِّ

ال زال بئــر يعقــوب موجــوًدا فــي أيامنــا هــذه، بعــد مــرور حولــي ألفــي عــام علــى 

اللقــاء بيــن يســوع والّســامرّية. المدينــة المجــاورة صــار اســمها نابلــس. ال زال البئــر 

يــم. ال زال الســامريون يعيشــون حتــى يومنــا هــذا  موجــوًدا علــى أســفل جبــل َجِرزِّ

يم جبل َجِرزِّ
 

يــم  ي منطقــة نابلــس، يأتــي جبــل َجِرزِّ

حيــث  مــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي 

وهــو  َعيبــال،  جبــل  بعــد  االرتفــاع 

بالنســبة  األهــّم  المقــّدس  المــكان 

 . يين مر للســا

ــر اليهــود  ــي عــام 128 ق.م. دّم حوال

إجبــار  وحاولــوا  الّســامرّي  الهيــكل 

فــي  المقيمــة  المجموعــات  جميــع 

المنطقــة علــى اعتنــاق اليهوديــة، بمــا 

ــامريّين. أّدى هــذا الهجــوم  يشــمل الّس

اليهــود  بيــن  النيــران  تأجيــج  إلــى 

ــى  ــداوة إل ــت الع ــامرّيين، ووصل والّس

ــالد  ــل المي ــرن األول قب ــي الق ــا ف أوجه

والقــرن األول بعــد الميــالد. 

مدينــة  علــى  يــم  َجِرزِّ جبــل  ُيطــلّ 

ســيخارة الــوارد ذكرهــا فــي العهــد 

ــًرا  ــوب، ونظ ــر يعق ــى بئ ــم، وعل القدي

فــي  إليــه  ُيشــار  القريــب،  لموقعــه 

ــي  ــامرّية ف ــن يســوع والّس ــث بي الحدي

 .4 يوحنــا 

جبل
يم  َجِرزِّ
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عــد قــراءة القصــة فــي يوحنــا 4، تقتــرب كل امــرأة مــن البئــر 

وتشــّد علــى الحبــل، وتســحب المــاء مــن بئــر يعقــوب فــي ســطل مــن 

الصفيــح. ال زال البئــر يِهــُب المــاء المنعشــة والصافيــة حتــى اليــوم. 

ال زالــت هــذه القصــة تخاطبنــا، تهــّز مشــاعرنا وتســافر معنــا فيمــا 

ــة  ــل قّص ــّدس أجم ــاب المق ــس الكت ــن. لي ــع اآلخري ــا م ــارك به نتش

ــد وقعــت فعــا هــذه  ــة. فق ــل هــو أجمــل حقيق ــم فحســب، ب ــي العال ف

ــا كان خطــأ.  ــى األرض ليصــّوب م ــى فعــاً يســوع إل األحــداث: أت

يخبرنــا الكتــاب المقــدس كيــف جعــل هللا العالــم، كيــف جعــل قلوبنــا، 

ــة. ــاة الحقيقي ــف هــي الحي وكي

أتى فعالً يسوع إلى 
األرض ليصّوب ما 
كان خطأ. يخبرنا 

الكتاب المقدس 
كيف جعل هللا 

العالم، كيف جعل 
قلوبنا، وكيف هي 

الحياة الحقيقية.

بئر يعقوب اليوم

يــم، وإذا صعدتــم إلــى أعلــى الجبــل، تــرون أنقــاض الهيــكل الّســامرّي هنــاك.  علــى جبــل َجِرزِّ

أّمــا موقــع بئــر يعقــوب، فمــن األمكنــة المفضلــة لــدّي. عندمــا نكــون فــي األراضــي المقدســة، أحــب أن آتــي مــع المجموعــات 

إلــى البئــر. وفيمــا نحــن هنــاك، أدعــو دائًمــا النســاء إلــى تشــكيل حلقــة حــول البئــر وتــاوة الفصــل الرابــع مــن إنجيــل يوحنــا 

برّمتــه، آيــة أيــة. 

أحــب أن أمنــح النســاء هــذه اللحظــات المميــزة، حيــث يقــرأن قّصــة الّســامرّية حــول البئــر ذاتــه الــذي شــهد هــذه األحــداث قبــل 

قرابــة ألفــي عــام. 
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ُأنظر

هالل ضّد شّماع
قراءة: متى 19: 1 -9

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظار غربي، ولنحاول تحديد الشريعة، القانون أو المبدأ المعتمد. 
سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظار شرقي، ولنحاول النظر إليها على أّنها جزء من سرد أكبر 
هو الكتاب المقّدس. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

فــي الجيــل مــا قبــل المســيح، ســادت فــي أورشــليم مدرســتين للشــريعة ذات أثــر عظيــم علــى الديانــة اليهوديــة، وعلــى رأس كل 

واحــدة منهمــا رؤســاء وقــادة مرموقيــن ذات أثــر جــّم. 
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أّمــا المدرســة األولــى، فتبعــت تعاليــم المعلـّـم هــال، وأّمــا األخــرى، فتبعــت تعاليــم المعلـّـم شــّماع. أّمــا حفيــد هــال، فــكان اســمه 

غماالئيــل. لعلّكــم تذكــرون اســمه: فهــو المعلـّـم الــذي تتلمــذ علــى يــده بولــس الرســول )راجــع ســفر أعمــال الرســل 22: 3(. 

أّمــا هــال، فــكان ممــن ينظــرون فــي »روح الشــريعة«، وأّمــا شــّماع، فــكان ممــن ينظــرون فــي »نــّص الشــريعة«. غالًبــا مــا 

كان كّل مــن هــال وشــّماع يقــرآن النــص نفســه ويأتيــان بتأويــل مختلــف وتطبيــق مغايــر. فــي تفســيره للشــريعة، كان هــال 

عــادة أكثــر وســًعا، أي أّنــه يتــرك مجــاالً للتأويــل إذا كان النــص يشــوبه الغمــوض. أّمــا شــّماع، فــكان صاحــب التفســير الضّيــق، 

فــكان أكثــر تحفًظــا وصرامــة فــي تفســيره للشــريعة عندمــا تثيــر هــذه األخيــرة االلتبــاس. 

في تلك األيام، ساد نقاش حاّد بين هال وشّماع حول تفسير سفر تثنية االشتراع 24 : 1. كان هذا موضوع الساعة.

»إذا اتخــذ رجــل امــرأة وتزوجهــاـ ثــّم لــم تنــل حظــوة فــي عينيــه، ألمــر غيــر الئــق وجــده فيهــا، فليكتــب لهــا 

ــاه ويصرفهــا مــن بيتــه«.  كتــاب طــالق ويســّلمها إّي

سفر تثنية االشتراع 24 : 1

أّمــا النقــاش، فاحتــّد حــول معنــى كلمــة »غيــر الئــق« فــي ســفر تثنيــة االشــتراع داخــل التــوراة. مــا يحتــوي عليــه هــذا المفهــوم، 

هــو مــا يســمح لرجــل أن يطلـّـق زوجتــه ويصرفهــا مــن بيتــه. 

ــق  ــي للرجــل أن يطلّ ــدة. يمكــن بالتال ــى احتمــاالت عدي ــوي عل ــه واســع جــًدا ويحت ــى أّن ــق« عل ــر الئ ــر »غي رأى هــال تعبي

ــز.  ــت الخب ــا: إذا حرق ــه ألبســط األســباب، مث زوجت

مــن جهتــه، كان لشــّماع تفســير آخــر حــول تعبيــر »غيــر الئــق«، إذ رأى إن التصــّرف غيــر الائــق الوحيــد الــذي يســمح للرجــل 

بــأن يطلـّـق زوجتــه هــو الزنى. 

ــب الطــاق. أّدت هــذه  ــا المــرأة، فليــس لديهــا الحــق فــي طل ــه. أّم ــق امرأت ــه أن يطلّ ــة يســوع، وحــده الرجــل يحــّق ل ــي بيئ ف

ــة والهجــر.  ــر هشاشــة وعرضــة لســوء المعامل ــرأة أكث ــت الم ــزواج، وجعل ــي ال ــى عــدم مســاواة ف ــة إل الممارســة الثقافي
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»حّق الطالق يكمن حصًرا بين أيدي الزوج«. 
ج. جريمياس

»بهذه الطريقة، جعل منظار هالل حّق الطالق األحادي االتجاه رهن هوى الزوج«. 
ج. جريمياس

ُولــد يســوع بعــد جيــل كامــل مــن عهــد هــال وشــّماع. فــي مّتــى 19:3، عندمــا يدنــو بعــض الفّريســيين مــن يســوع قائليــن لــه: 

»أيحــّل ألحــد أن يطلـّـق امرأتــه ألّيــة علـّـة كانــت؟«، هــم فــي الواقــع يحاولــون أن يعرفــوا إذا كان مــن مناصــري شــّماع أو هــال 

فــي موضــوع الطــاق. هــل يجــوز لرجــل أن يتــرك امرأتــه ويهجرهــا ويتركهــا وحيــدة وضعيفــة لمجــّرد أّنهــا أحرقــت الخبــز؟ 

ليســت المســألة مســألة طــاق أو عــدم طــاق، بــل هــي مســألة تتعلــق باالختــاف بيــن الجنســين. ألّي ســبب يحــّق للرجــل أن 

يطلـّـق امرأتــه؟ اختــار يســوع أن ينصــاع لــرأي شــّماع فــي هــذا الموضــوع، رافًعــا بالتالــي رأس المــرأة فــي عالــم القــرن األول 

ميــادي. عبــر اعتمــاد هــذا الموقــف، قــام يســوع بحمايــة المــرأة مــن أي طــاق جائــر ناجــم عــن هــوى الرجــل. 

أتــى يســوع بالحــّق والعدالــة للمــرأة فــي العاقــة الزوجيــة، فقــد منحهــا الحمايــة، ورفــع رأســها، ورفــض فكــرة منــح الرجــل 

حــّق الطــاق ألي ســبب كان. ســنرى كيــف أّن يســوع دافــع عــن المــرأة المنســّية فــي مجتمعهــا. مــّد يــد الطيبــة والمحّبــة لهــا، 

فغّيــر حياتهــا. 
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حياة 

رفع رأسها
قال لها: »اذهبي، فادعي زوجك، وارجعي إلى ههنا«. 

إنجيل يوحنا 4 : 16

»في بداية الحديث، لم يجعل يسوع نفسه معروًفا لديها. بل رأت هي في البداية رجالً عطشانا، ثم رأت فيه 
يهودًيا، ثّم معّلًما، ثّم نبًيا، وأخيًرا المسيح. حاولت أن تتالعب بالرجل العطشان، أعربت عن نفورها من 

اليهودي، جادلت المعّلم، انبهرت بالنبي، وعبدت المسيح«. 
مار أفرام السرياني، من آباء الكنيسة الشرقية 

و جلس يسوع هذا األسبوع على طاولة مطبخكم ووضع إصبعه على مصدر عاركم، أكبر مصدر عار في حياتكم 
ـ ما هو هذا المصدر؟

يــم فــي يــوم عــادي، تحــّول إلــى يــوم اســتثنائي فــي  التقــى يســوع بالّســامرّية علــى حافــة بئــر يعقــوب، علــى ســفوح جبــل َجِرزِّ

حياتهــا. 

عندهــا، وضــع يســوع االصبــع علــى مصــدر عارهــا، وليــس علــى خطيئتهــا. تغلغــل فــي قّصــة حياتهــا ودخــل إلــى أعمــاق 

ــم عــن أصعــب وأكبــر مصــدر عــار فــي حياتهــا. دخــل عالمهــا برأفــة وتعاطــف. يســعى يســوع إلــى دخــول  روحهــا، ثــم تكلّ

ــام اســتثنائية. ــام العاديــة إلــى أّي عالمنــا برأفــة وتعاطــف أيًضــا. وعندمــا نلتقــي بالمســيح وندعــه برفــع رأســنا، تتحــول األي

فلنمــِض بعــض الوقــت هــذا األســبوع مــع يســوع، ولنفكــر ولنصــّل علــى هــذا الجــزء المخــزي مــن حياتنــا. فلنــدع يســوع يضــع 

إصبعــه علــى عارنــا، ولنتركــه يرفــع رأســنا مــّرة أخــرى وليجددنــا. يمكنكــم اســتخدام هــذه الصفحــة لكتابــة صــاة تســبيح إن 

شــئتم.
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مالحظات
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الدورة الرابعة:

يسوع والمرأة 
على الجدار





مقدمة

فــي األســبوع الماضــي، رأينــا يســوع يأتــي بالميشــبات )Mishpat()العــدل( والتزيــداكا )Tzedakah()الحــّق( 

إلــى امــرأة ســامرّية علــى حافــة بئــر قديــم حفــره أحــد اآلبــاء. وضــع يســوع اصبعــه علــى مصــدر العــار لديهــا، 

وســرعان مــا بــدأ يرفــع رأســها ويعيــد لهــا شــرفها وكرامتهــا. انتقلــت مــن كونهــا امــرأة وحيــدة، وقــع عليهــا العــار 

بعــد أن طّلقهــا أزواجهــا الخمســة، إلــى مرســلة انطلقــت لتخبــر مجتمعهــا عــن المســيح. فــي األســبوع الماضــي، 

رأينــا محبــة يســوع المليئــة بالطيبــة.

فيما نصل إلى هذه المائدة، فلنطرح على ذاتنا األسئلة التالية: 
بما فّكرتم منذ آخر مأدبة جمعتنا األسبوع الماضي؟ 

فــي هــذا األســبوع، ســنتناول القصــة الثانيــة عــن يســوع وامــرأة فــي الكتــاب المقــدس، ومــن خالهــا ســنرى محّبــة يســوع تمتــزج 

بالعنفــوان. فــي األســبوع الماضــي، دارت األحــداث حــول بئــر. أّمــا هــذا األســبوع، فتــدور األحــداث خــال دعــوة إلــى الطعــام 

فــي بيــت فّريســّي ُيدعــى ســمعان. ســنرى أهميــة األنــس حــول المائــدة فــي عالــم يســوع وكيــف أّن حســن الضيافــة مــن أعلــى 

ــاة يســوع  ــات الطعــام خــال حي ــدور أحــداث شــّيقة خــال وجب ــر آخــر، ت ــة. بتعبي ــك الثقاف ــي تل ــون شــرف ف ــل وعرب الفضائ

ورســالته، مّمــا ال يختلــف برأيــي عــن مــا يــدور اليــوم. 

فلنبحــث عــن الحــق والعدالــة فــي هــذه القصــة، ولنــر ســوية كيــف رفــع يســوع رأس المــرأة. فلنتشــّجع، نحــن بنــات هللا. إن فعــل 

يســوع بهــا هــذه األمــور، فحتًمــا هــو قــادر علــى صنــع هــذه األمــور مــن أجلنــا.
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نحو من أو ماذا سال نهر حياتكم في األسبوع الماضي؟ هل يمكنكم أن تخبرونا عن ما تعلمتموه في المأدبة؟ 

كيف دار الحديث بينكم؟ هل أدى هذا الوقت المشترك إلى تحديات أم أّنه أّكد على ما تتعلمونه؟ 

ــد  ــل نري ــى قــراءة كلمــة هللا وحســب، ب ــاب المقــدس. ال نســعى إل ــة حــول الكت ــدورة الرابعــة مــن هــذه المأدب ا نحــن نســتعّد لل

تناولهــا. طبقنــا المفضــل عــادة، هــو ذاك الــذي لســنا مضطريــن إلــى طهــوه. كام هللا غــذاء حّضــره لنــا أبانــا الســماوي. فقــد هّيــأ 

المائــدة وأحضــر كلمتــه وأتــى للُقيانــا ـ يجتمــع بنــا فيناولنــا كلمتــه. فلنقــف وقفــة تلقــي. 

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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شاِهد

المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم حول المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.

منظور شرقيمنظور غربي

البراشاة )Parashah( هي القراءة األسبوعية من التوراة الملقاة خال الطقوس اليهودية نهار السبت. 
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يأتــي إلينــا يســوع حيــث نحــن، لكّنــة ال يتركنــا نبــارح مكاننــا. فــي األســبوع الماضــي، التقــى يســوع بالمــرأة الســامرية حــول 

بئــر يعقــوب. أّمــا هــذا األســبوع، خــال تنــاول الطعــام، فيلتقــي بامــرأة ذات مقــام اجتماعــي منخفــض، مّتكئــة علــى الحائــط. بعــد 

أن غــادرت البئــر، لــم تعــد المــرأة الّســامرّية كمــا كانــت عليــه فــي الماضــي، واألمــر ســّيان بالنســبة لهــذه المــرأة التــي انتشــلها 

يســوع مــن قــرب الجــدار ورفــع رأســها وقــال لهــا أن تذهــب بســام. 

في الشرق األوسط ثالثة معايير ثقافية أساسية، ال تختلف بين الحاضر والماضي: 
□ الشرف / العار
□ حسن الضيافة

□ الحياة الجماعية )أولوية الـ«نحن« على الـ«أنا«(.
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شاِهد

في عالم الكتاب المقدس، من العار رفض الضيافة على من يطلبها. 

كذلك، األنس حول مأدبة الطعام مهّم جّدا في الشرق األوسط، إذ ُيعتبر من أسمى أوجه التفاعل االجتماعي.

في عالم يسوع، يقضي حسن الضيافة بأن يقوم المضيف بما يلي: 
□ قبلة االستقبال 

□ غسل أقدام الضيف بالماء 
□ صّب زيت الزيتون على يدي الضيف )صابون(

□ مسح رأس ضيف الشرف بالزيوت المعّطرة 
□ أّما المنبوذون والخطأة والفقراء، فكانوا يجلسون بعيًدا عن المائدة، يستندون إلى الحائط ويأكلون بعد انتهاء 

اآلخرين. 

شعر المرأة كان، وال يزال، مهّما في الشرق األوسط، منذ عهد الكتاب المقّدس. شعر المرأة مصدر فخر. 

يســعى الشــعب اليهــودي إلــى قــراءة كلمــة هللا وإلــى تبنيهــا لكــي تصبــح جــزًءا منــه. ال يكتفــي بتعلـّـم هــذه الكلمــة علــى الصعيــد 

الفكــري. يريــد أن يعيــش هــذه الحقائــق الماثلــة فــي الكتــاب المقــدس فــي حياتــه اليوميــة. 

الِمدَمعــة )مــن كلمــة دمــع العيــن(، إنــاء للدمــوع. أّمــا الشــعب اليهــودي، فاســتخدمها فــي تقاليــده بحســب مــا ورد فــي المزمــور 

 .8: 56

ُوضــع ســفر المزاميــر قبــل ألــف عــام مــن والدة يســوع. ألالف الســنين، احتفظــت النســاء اليهوديــات بِمدَمعــات )إيــواء للدمــوع( 

وتناقلنهــا حتــى مــن جيــل إلــى جيــل. تحتفــظ المــرأة بدموعهــا عمــاً بمــا ورد فــي المزمــور 56 : 8. أّمــا هــذه الِمدَمعــة، ففيهــا 

كل مــا عانتــه المــرأة مــن أســى وآالم فــي هــذه الحيــاة.
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Parabolē )باليونانية(: المثل 

Parallēlos )باليونانية(: الخط الموازي

المثــل، هــو قّصــة ُتــروى مــن أجــل إفهــام شــيء علــى خــّط مــواٍز. غالًبــا مــا نــرى فــي المثــل مســتويات عديــدة للفهــم والمقارنــة. 

أّمــا الهــدف وراء المثــل، فهــو حــّث اإلنســان علــى اتخــاذ قــرار. 
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شاِهد



شاِهد
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ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!

ي كل أســبوع، نأخــذ بعــض الوقــت للذهــاب ســوًيا إلــى اليشــيفا )Yeshiva(، المدرســة الاهوتيــة اليهوديــة، مقلّديــن بذلــك نهــج 

تدريــس الاهــوت فــي الشــرق األوســط والقاضــي بالنقــاش جماعًيــا حــول المفاهيــم الروحيــة والنمــّو ســوية فــي النعمــة كجماعــة 

إيمــان. فلنتناقــش فــي المواضيــع التاليــة فــي مجموعتنــا.

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟

لو اخترتم أمًرا واحًدا تعلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع وأردتم التشارك به، ما هو؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( والتزيداكا )Tzedakah()الحق( إلى حياتكم؟

هل تعرفون شخًصا يتمتع بحسن ضيافة ممتاز؟ برأيكم، ما الذي يجعل حسن الضيافة مميًزا لدى هذا الشخص؟ 

عندما تدعون شخًصا إلى بيتكم، بماذا يتمثل حسن الضيافة لديكم؟ 

متى كانت آخر مّرة سمحتم لذاتكم بأن تغدقوا بكل ما في داخل قلبكم أمام يسوع؟ متى »فقدتم السيطرة« على ذاتكم في 
حضوره؟ هل هناك ما يحول دون فتح أبواب قلبكم مشّرعة أمام المسيح في كل وقت؟ 

كيف تكافحون ضّد هذه المشكلة؟ 
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تعّمق

خبزنا كفاف يومنا 
ــظ  ــي تحاف ــليمة الت ــات الس ــاب الممارس ــن ب ــوم م ــنان كل ي ــف األس نظي
علــى صّحــة جّيــدة. هــو جــزء مــن النظافــة الجســدّية. أّمــا قــراءة الكتــاب 
المقــدس يومًيــا، فمــن بــاب النظافــة الروحيــة. هنــاك بعــض األمــور التــي 
ــة  ــة روحي ــا بصّح ــة، تبقين ــة الروحي ــدة للصّح ــا مفي ــا ألنه نمارســها يومًي

ســليمة. 
ــو  ــت«. ه ــت صم ــدس »وق ــاب المق ــراءة الكت ــت ق ــرت وق ــا اعتب لطالم
وقــت أعتــزم تكريســه يومًيــا لكــي أكــون مــع الــرّب، فــي حضــور كلمتــه. 
اســتفادت صحتــي الروحيــة مــن هــذه الممارســة، علــى قــدر مــا اســتفادت 
صحتــي الجســدّية مــن جــّراء تنظيــف أســناني. كاهمــا شــكٌل مــن أشــكال 

النظافــة. 
القــراءات  إلــى  اليهــودي تعابيــر مختلفــة لإلشــارة  الشــعب  يســتخدم 
ــى الباراشــاه )parashah( ومعناهــا: قســم أو  األســبوعية. يشــيرون إل
جــزء. يقــرأون جــزًءا مــن التــوراة )األســفار الخمســة األولــى مــن العهــد 

ــبوع.  ــدس( كل أس ــاب المق ــي الكت ــم ف القدي
عندمــا اســتخدم كلمــة »جــزء«، غالًبــا مــا تتبــادر إلــى ذهنــي فكــرة األكل، 
إذ نــأكل جــزًءا مــن الكعكــة. فــي األســبوع الماضــي، تعلّمنــا الكلمــة 
ــذي  ــة هاغــا )hagah(، ومعناهــا: التهــام الشــيء مثــل األســد ال اليهودي
يلتهــم فريســته. واليــوم، مــع كلمــة باراشــاه، تعــود فكــرة تنــاول كلمــة هللا 
ــو  ــا. طعمهــا حل ــى أعماقن ــاول هــذه الكلمــة لكــي تدخــل إل والتهامهــا. نتن
ــيجنا«، إذ  ــن »نس ــا، م ــن كيانن ــزًءا م ــة ج ــذه الكلم ــح ه ــل. تصب كالعس

ــا.  ــا فــي حياتن ــات مــن كلمــة هللا للمضــي قدًم نقت
فــي عالمنــا الغربــي، عندمــا نفكــر فــي دراســة كلمــة هللا، نظــّن إننــا 
ســنّطلع عليهــا بطريقــة أكاديميــة. لكــن فــي الشــرق األوســط، ُتقــرأ كلمــة 
هللا عبــر جعلهــا كخاتــم علــى قلبنــا مــراًرا وتكــراًرا إلــى أن تنســاب هــذه 
الكلمــة إلــى قلوبنــا، أي نتنــاول كلمــة هللا إلــى أن تصبــح جــزًءا مــن كياننــا. 
ويأتــي اآلن الســؤال التالــي: أيــن هــي كلمــة هللا فــّي؟ فلنحــاول الــرّد علــى 

هــذا الســؤال. 

الباراشاة 
)parashah( جمع: 

)parashot(باراشوت

حتــلّ التــوراة المقــام األّول بيــن جميــع أســفار 

الشــعب  قــّرر  الشــتات،  بعــد  المقــدس.  الكتــاب 

لألســفار  جماعيــة  بقــراءة  االلتــزام  اليهــودي 

الخمســة األولــى مــن الكتــاب المقــدس بصــوت 

عــاٍل، إلــى حيــن االنتهــاء مــن جميــع هــذه األســفار 

ــد.  ــام واح ــي ع ف

فقّســموا التــوراة إلــى أربعــة وخمســين باراشــوت 

ــت محــدد  ــي وق ــرأ ف ــوا كل قســم ُيق )قســًما( وجعل

مــن الســنة. هكــذا، فــي كل أســبوع، يجــري دراســة 

قســم جديــد مــن الكتــاب المقــّدس طــوال األســبوع 

ــي  ــاٍل ف ــة بصــوت ع ــص ذات الصل ــالوة الن ــع ت م

الكنيــس نهــار الســبت. 

نجــد إشــارة إلــى هــذه الممارســة فــي مخطوطــات 

البحــر المّيــت وفــي العهــد الجديــد. مثــال، فــي 

إنجيــل لوقــا 4، يقــرأ يســوع قســًما مــن التــوراة، 

ويتلــو بعــده ســفر أشــعيا. فــي ســفر أعمــال الرســل 

15 : 21، يشــير مجمــع أورشــليم إلــى قــراءة 

ــس كل أســبوع.  ــي الكني ــوراة ف الت
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أما نظرتنا إلى كلمة هللا، فمهّمة جًدا ألّنها تؤثر على معرفتنا له وعلى نمّونا ممتثلين به. 
نســعى إلــى خلــق وتيــرة روحيــة فــي حياتنــا وليــس أن نجبــر ذاتنــا علــى االلتــزام بصرامــة بجــدول زمنــي وقوائــم تنظيميــة. فيمــا 
نســعى إلــى التعّمــق فــي الكتــاب المقــّدس، وفــي كل ســؤال جوهــري يتطلـّـب جواًبــا فــي حياتنــا، أجــد مــن المفيــد أن نطــرح علــى 
ذاتنــا الســؤال التالــي: »مــن أريــد أن أكــون؟«. يمكــن هلل أن يســتخدم الكتــاب المقــدس ليصقلنــا ويجعلنــا علــى صــورة المســيح، 
شــرط أن نجعــل كلمتــه علــى قلبنــا مــراًرا وتكــراًرا إلــى تحيــا هــذه الكلمــة فينــا وتصبــح جــزًءا مــن كياننــا. فــي حياتنــا اليوميــة، 
ينبــع النمــّو والفــرح والرجــاء مــن الداخــل، مــن القلــوب التــي صقلهــا هللا عبــر كلمتــه يوًمــا بعــد يــوم. أّمــا الوقــت الــذي نمضيــه 

فــي كلمــة هللا، فيصقــل كياننــا اليــوم وفــي الغــد. 

الوقت الذي نمضيه 
في كلمة هللا، يصقل 

كياننا اليوم وفي 
الغد.

فلنأخــذ بعــض الوقــت لنــرى مــا هــي نظرتنــا تجــاه الكتــاب المقــّدس وهــل هللا يطلــب 
مّنــا أن نباشــر بتغييــر. 

كيف تنظرون إلى الكتاب المقّدس؟ هل هو شيء تتعلمونه؟ أو شيء تتناولونه؟ 

كيف تنظرون إلى الوقت الذي تمضونه في حضور كلمة هللا؟ هل هو جهد تنظيمي 
صارم؟ أو مأدبة فرح؟ أو شيء آخر غير هذين الخيارين؟

من تريدون أن تصبحوا؟ كيف تنعكس هذه الرغبة على كيفية تمضية الوقت في 
حضور كلمة هللا؟ استفيضوا في الكالم. 
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ُأنظر

حائط المبكى
 الغربي

السير على الدروب 
ــت  ــك. أَوليَس ــي َقريَبت ــي ف ــل دموع ــة، فاجع ــي التائه ــَددُت خطوات ــد َع ق

ــي ســفرك؟ ف

الهاالخ )السير أو المذهب( 
)Halakh(

ي القــرن األول، لــم يكــن المعّلمــون اليهوديــون 

مهتمــون بتعليــم الفلســفة أو المفاهيــم الكبيــرة 

واكتســاب  فالفلســفة  الجــدل.  لمجــّرد  الغيبّيــة 

المعرفــة كانــا مــن المثــل العليــا لــدى اإلغريــق 

ــة  ــم والتربي ــق العل ــر اإلغري ــود. يعتب ــس اليه ولي

شــيء«.  مهّمــان ألّن »اإلنســان مقيــاس كلّ 

ــا بالنســبة لليهــود، فــاهلل إلــه علــى كلّ شــيء،   أّم

وكلّ شــيء يصبــو إليــه. أّمــا تعاليــم المعّلميــن، 

فكانــت مصّممــة لتعّلــم المــرء كيفيــة الهــاالخ، 

الســير علــى درب المذهــب. يعّلــم المعّلــم كيفّيــة 

الســير فــي الحيــاة علــى الــدروب المؤديــة إلــى هللا 

الحــّي. ليســت مســألة أفــكار أو مفاهيــم، بــل نهــج 

ــة للســير  ــل طريق ــة، ب ــاة. ليســت مســألة معرف حي

علــى دروب هللا.

المزاميــر هبــة لنــا. الكتــاب المقــّدس برّمتــه هــو كلمــة هللا لنــا ورســالته، 
ــن  ــة م ــف كّل حقب ــات تص ــا هللا كلم ــر، يعطين ــفر المزامي ــي س ــن ف لك

ــا.  ــا وآالمه ــاة بأفراحه الحي
فــي المزاميــر، يــأذن لنــا هللا بــأن نحمــل رغباتنــا وعواطفنــا، حتــى 
ــا. فــي المزاميــر، يعلّمنــا هللا  ــه بمــا فــي قلوبن الجّياشــة منهــا، ونفيــض ل
كيفيــة إعــادة اســتخدام الكلمــات التــي أعطانــا إّياهــا مــن أجــل مخاطبتــه. 
ــى،  ــزن، أس ــدب، ح ــرف: ن ــة وكل ظ ــي كل حال ــرّية، ف ــة البش ــي لغ ه
ــن  ــا م ــة ألن هللا يعطين ــر هب ــخ. المزامي ــق ال ــدم، قل ــوف، ن غضــب، خ
ــي الصــاة  ــه ف ــل إلي ــي نحم ــة لك ــة الضروري ــات والصيغ ــا الكلم خاله
هــذه المشــاعر البشــرية علــى اختافهــا. يريــد هللا مّنــا أن نتشــارك معــه 
بمــا يجــول فــي قلوبنــا، ال بــل بمــا يجــول حقيقــة فــي قلوبنــا، مهمــا كانــت 
ــل  مشــاعرنا أو أفكارنــا. هــو قــادر علــى اســتيعابنا. هــو قــادر علــى تقّب

ــا. ــة، مّن ــة الكامل ــة، الحقيق الحقيق

سفر المزامير 56 : 9-8
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»إلى أّي حّد نذهب؟ ما هو الحّد األقصى المقبول؟ تشير المزامير إلى أنّنا نستطيع الذهاب إلى أبعد 
الحدود ألن كلّ شيء مقبول: الحمد، نعم، لكن أيًضا األسى والحزن والغضب...« 

والتر بروغمان

يقــرأ الشــعب اليهــودي كلمــة هللا ويســعى إلــى عيشــها وليــس مجــّرد االطــاع عليهــا. 
ــرأ  ــا يق ــه. عندم ــريعته وتعاليم ــع ش ــب م ــا يتناس ــى دروب هللا بم ــير عل ــد أن يس يري
الكتــاب المقــّدس، ال يكتفــي بالتأمــل بــه أو التفكيــر بــه، بــل يتصــّرف بنــاء عليــه. يحاول 
أن يجّســد هــذه الكلمــة فــي كل مــا يقــوم بــه، آخــًذا هــذه الكلمــة أحياًنــا بالمعنــى الحرفــي 
للكلمــة. ال يكتفــي باإليمــان فــي القلــب بــل يجعــل مــن االيمــان مســيرة عبــر أعمالــه. 
يتحــّدث المزمــور 56 : 8-9 عــن الدمــوع التــي ُتجمــع فــي ِمدَمعة وعــن هللا الذي يحفظ 
هــذه الدمــوع فــي أســفاره. قبــل حوالــي ألــف عــام مــن والدة المســيح، عندمــا ُوضــع 
هــذا المزمــور، أخــذت بعــض النســاء هــذا الــكام بالمعنــى الحرفــي وحملــن ِمدَمعــة 
ضمــن ممتلكاتهــّن. هــي عبــارة عــن إنــاء صغيــر يحمــل الدمــوع. كــّن يســتخدمنها فــي 

أوقــات الصــاة. لكــّن الدمــوع تجــد نبعهــا فــي القنــاة الدمعّيــة فــي جســم اإلنســان. 
نســاء يهوديــات جمعــن دموعهــّن فــي إنــاء صغيــر، وهــي عــادة ترمــز إلــى جميــع مآســيهّن وأحزانهــّن وآالمهــّن. ثــّم خــال 
الصــاة، يفرغــن فحــوى هــذا اإلنــاء أمــام هللا داللــة علــى إيمانهــّن وثقتهــّن وعبادتهــّن لــه. أن يــذرف المــرء فحــوى الِمدَمعــة 
أمــام هللا، يعنــي فتــح أعمــاق القلــب وذرفهــا... األســى، الحــزن، األلــم. هــذه الممارســة خيــر دليــل علــى العيــش – والســير – 

بموجــب مــا ورد فــي المزمــور 56 : 9-8. 
ــه يحضــن قلوبنــا  ــا إّن ــه يــرى كل جــرح وكل ألــم. يقــول لن ــا إّن فــي المزمــور 56 : 8-9، يعطــي هللا قيمــة لدموعنــا. يقــول لن
ــا، الفــرح األبــدي. الِمدَمعــة تعطــي  ــة، يأتــي بالفــرح إلين ــا وســط اآلالم. وفــي النهاي وســط هــذه الظــروف األليمــة. يســير معن
قيمــة للدمــوع. وهللا، يــرى قيمــة هــذه الدمــوع. هــي ثمينــة بالنســبة إليــه. يقــّر بوجودهــا ويحفظهــا فــي أســفاره. أّمــا النســبة إلينــا، 
ــا  ــا. هنــاك مــن يســتطيع حمــل مآســينا وآالمن فتســتحق هــذه الدمــوع أن ُيحتفــظ بهــا ألّن هنــاك مــن يســتطيع حمــل كّل دموعن

وأحزاننــا وأوجاعنــا. هــو وحــده قــادر علــى حمــل هــذا العــبء. 
وهــا هــو يدعونــا إلــى أن نحمــل إليــه هــذه الدمــوع كافــة ونتلقــى نعمتــه وخاصــه. يريــد هللا أن يرفــع رأســنا وأن يعيــد إلينــا مــا 

دّمــره عالــم األلــم والخطيئــة هــذا. 
ــة، أتــت مــن إحــدى المدّرســين فــي إســرائيل. هــي صــورة عــن ِمدَمعــة  ــى الصفحــة التالي ــي ترونهــا عل صــورة الِمدَمعــة الت

ــادي. ــي مي ــرن األول أو الثان ــى الق ــود إل ــي إســرائيل. تع ــة ف ــب التاريخي ــال التنقي ــا خــال أعم ــر عليه ــة، ُعث حقيقي

يريد هللا أن يرفع 
رأسنا وأن يعيد 

إلينا ما دّمره عالم 
األلم والخطيئة هذا.
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لــى األرجــح، كانــت هــذه الِمدَمعــة ملــًكا المــرأة يهوديــة مــن 
ــيح  ــار المس ــا س ــى عندم ــُتخدمت حت ــا اس ــة، ورّبم العصــور القديم
علــى هــذه األرض. رّبمــا جمعــت امــرأة يهوديــة دموعهــا فــي هــذا 
اإلنــاء الصغيــر. غالًبــا مــا أنظــر إلــى هــذه الصــورة وأتســاءل: مــا 
هــي قّصــة هــذه المــرأة؟ مــا الــذي عاشــته؟ مــاذا عرفــت مــن أوقــات 
فــرح وأوقــات أســى؟ أيــن احتفظــت بهــذه الِمدَمعــة؟ وكــم مــن مــّرة 
أخرجتهــا مــن بيــن حاجّياتهــا لتجمــع دموعهــا قبــل أن تذرفهــا أمــام 

هللا؟ 
أّمــا المــرأة فــي لوقــا 7، فعلــى األرجــح قدمــت أمــام يســوع حاملــة 
إناءيــن. كان يســوع يتعّشــى فــي بيــت ســمعان الفّريســي، وأتــت إليــه 
حاملــة إناءيــن مختلفيــن لســببين مختلفيــن. أظّنهــا أحضــرت قــارورة 
أولــى مــن المرمــر، فيهــا العطــر الغالــي الثمــن لتمســح يســوع بهــا، 
ــوع.  ــي يس ــى قدم ــا عل ــذرف آالمه ــا لت ــل دموعه ــارورة تحم ــم ق ث
ــر  ــا عب ــوع إلًه ــرف بيس ــذا، تعت ــادة ه ــون العب ــر عرب ــا، عب وكأّنه
ذرف الدمــوع علــى قدميــه كمــا ورد فــي المزمــور 56، وأّمــا هللا، 

فيــرى أعمالهــا ويحفظهــا فــي أســفاره. 
أّمــا يســوع، فهــو قــادر علــى تحّمــل هــذا المزيــج مــن الطيــب واأللم، 
ألــم امــرأة ســكبت علــى قدميــه أعمــق أوجاعهــا عبــر دموعهــا. يمكن 
أن نــذرف دمــوع قلبنــا أمــام يســوع. يمكــن أن تفتــح قلبنــا كلًيــا أمامــه 
وأن نلقــي بجميــع أوجاعنــا عليــه. هــو قــادر علــى تحّمــل هــذه اآلالم، 
ــا بيــن أيــدي  ال بــل يريــد أن يأخــذ هــذه اآلالم. عندمــا نصــّب قلوبن
يســوع، هــو يرفــع رأســنا بالنعمــة والحقيقــة. علــى غــرار المــرأة فــي 

إنجيــل لوقــا 7، يرفــع رأســنا ويرســلنا علــى دروب الحيــاة بســام. 

ما رأيكم بهذه الممارسات التي تسكب كلمة هللا في إطار الطاعة؟ 

هل استعمال الِمدَمعة كأداة للعبادة في الممارسات اليهودية يحّطم أي من الجدران التي تحول دون حملكم آلالمكم وأحزانكم 
ومآسيكم أمام هللا؟ 
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كريســتي  جــرة 

القديمــة المســيل 

للدمــوع



تعلم

التأمل في وجه هللا
قراءة: لوقا 7 : 50-36

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظار غربي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا تعّلمنا 
هذه القّصة عن ذواتنا؟« سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظار شرقي، ولنطرح على ذواتنا السؤال التالي: »ماذا 
تعّلمنا هذه القّصة عن هللا؟ سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

فلنقارن اآلن القائمتين. بماذا تتشابهان؟ 

بماذا تختلفان؟
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ماذا تعّلمتم عن نظرتكم االعتيادية إلى الكتاب المقّدس؟ 

ما الذي تعّلمتموه من هذا الفصل من اإلنجيل؟ 

ذا تمريــن ممتــاز لكــي نــرى الفــرق بيــن مــا نستشــّفه مــن الكتــاب المقــّدس باالســتناد إلــى طريقــة معاينتنــا للمقطــع مــن جهــة، 
ومــا نبحــث عنــه عندمــا نقــرأ الكتــاب المقــدس مــن جهــة أخــرى. 

عندمــا نقــرأ مقطًعــا مــن الكتــاب المقــّدس، قــد يتبــادر إلــى ذهننــا الســؤال التالــي: »مــاذا تعلّمــت عــن ذاتــي؟«، ممــا قــد يدعونــا 
إلــى النظــر إلــى األســفل، والتحــول نحــو ذاتنــا والتركيــز علــى ذاتنــا. مــن جهــة أخــرى، عندمــا نقــرأ مقطًعــا مــن الكتــاب المقــّدس 
مــع طــرح الســؤال التالــي: » مــاذا يعلّمنــي هــذا المقطــع عــن هللا؟«، رأًســا، يتحــّول نظرنــا إلــى األعلــى، نمعــن النظــر فــي هللا 
ونلقــي نظــرة عابــرة علــى ذاتنــا. عندمــا نركــز علــى مــا يعلّمنــا إّيــاه الكتــاب المقــدس عــن هللا، هــذا يعنــي إننــا نكــّرس المزيــد 
مــن وقتنــا لــه ونزيــد مــن تركيزنــا عليــه، وهــو بــدوره، يعتنــي بنــا فــي رعايتــه. فيمــا نثابــر علــى التأمــل فيــه، يحصــل التغييــر 

فــي داخلنــا. فالتأمــل فــي هللا عبــر التطلـّـع مطــّوال إليــه، ُيحــدث فينــا تغييــًرا يعجــز النظــر إلــى ذاتنــا عــن القيــام بــه. 

تذكروا هذه اآلية من مزمور الصعود الذي رأيناه في الدورة الثانية. 

أرفع عينّي إلى الجبال، من أين تأتي ُنصرتي؟ 

ُنصرتي من عند الرّب، صانع السموات واألرض. 
سفر المزامير 121 : 2-1  

نحن بنات هللا الحّي. فلنتطلّع إليه وليمّدنا بالقّوة والعون والفرح. 
تشّجعي يا ابنتي، فهو لنا. 
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حياة

وقت مع يسوع
وإذا بامــرأة خاطئــة كانــت فــي المدينــة، علِمــت أّنــه علــى المائــدة فــي بيــت الفّريســي، فجــاءت ومعهــا قــارورة طيــب، 

ووقفــت مــن خلــف عنــد رجليــه وهــي تبكــي، وجعلــت تُبــلّ قدميــه بالدمــوع، وَتمســُحها بَشــعِر رأِســها، وتقّبــل قَدَميــِه، 

وتدهنهمــا بالطيــب. 
إنجيل لوقا 7: 38-37. 

التقــى يســوع بهــذه المــرأة حيــث كانــت هــي – جالســة علــى مقعــد فــي الخلــف، متكئــة علــى الحائــط، فــي مكانــة منخفضــة، 
محظــور عليهــا االنضمــام إلــى الجماعــة حــول المائــدة. قِبــل يســوع بالطيــب والدمــوع اللــذان ســكبتهما علــى قدميــه. لــم يجفــل أو 
يتراجــع عندمــا مســحت قدميــه بشــعرها، حتــى لــو لــم تكــن هــذه الممارســة مقبولــة ثقافًيــا. فيســوع قــادر علــى قبولهــا واســتيعابها، 

وتقّبــل الــذات التــي أفاضــت بهــا برّمتهــا علــى قدميــه. وهَبهــا العــدل، وصرفهــا بســام. 

يسوع قادر على استيعابنا وعلى تقّبل الذات التي نفيض بها برّمتها عليه. 

فلنأخذ بعض الوقت هذا األسبوع لنكون صادقين مع يسوع. 
 

فلنعطي األولوية للوقت الفردي في حضوره، بما يتناسب مع شخصيتنا ومع الظروف الحالية في حياتنا. 

□ فلنمِش معه 
□ فلنحّضر كوب قهوة، ولنجلس في مقعدنا المفضل، ولنخاطبه. 

□ فلنقم بجولة مع هللا، ولَنفِض بقلوبنا عليه. 
□ فلنقل له ما عجزنا عن قوله ودفنناه في قلوبنا في الماضي. 
□ يمكن استخدام هذه الصفحات لنكتب إلى هللا مكنونات قلبنا. 

فلنأخذ لحظة لنغدق بذاتنا على هللا، ولنسمح له أن يرفع رأسنا. فهو يستقبلنا وبكرم يعطينا.
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مالحظات
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الدورة الخامسة: 

المرأة المثابرة





مقّدمة

فــي األســبوع الماضــي، تعّمقنــا فــي قّصــة ثانيــة حيــث أعطــى يســوع حًقــا وعــدال المــرأة مــن مكانــة متدنيــة، اّتــكأت 

علــى الحائــط فــي بيــت ســمعان الفّريســي خــالل مأدبــة طعــام. مســحت المــرأة قدمــي يســوع بالطيــب وذرفــت علــى 

قدميــه الدمــوع المجّمعــة فــي ِمدَمعتهــا. وعبــر بكائهــا، فاضــت بمشــاعرها، بأفراحهــا وأحزانهــا – وبتعّبدهــا أمــام 

يســوع. أّمــا هــو، فقبــل تقدمتهــا. شــاء أن يحمــل هــذا الفيــض. 

فــي طريقــة تعاطيــه مــع الوضــع، قــام يســوع بإعــادة ترتيــب القاعــة. تبــدأ القّصــة مــع ســمعان الفّريســي فــي مــكان الشــرف وفــي 
دور المضيــف الجّيــد. أّمــا المــرأة، المنبــوذة، الخاطئــة، فتبــدأ القصــة فــي موقــع العــار، مّتكئــة علــى الحائــط. تنتهــي القّصــة بحــّط 
ســمعان عــن مقامــة إذ فشــل فــي تكريــم ضيفــه، يســوع، بحســب المعاييــر الثقافيــة آنــذاك. أّمــا المــرأة، ففــي نهايــة المأدبــة، هــا 
هــي تقتــرب مــن يســوع وُيرفــع مقاُمهــا أمــام الضيــوف أجمعيــن ثــّم ُترســل بســام. قلــَب يســوع القاعــة رأًســا علــى عقــب. مــن 

كان مقتــدًرا وفخــوًرا فــي بدايــة القّصــة أُنــزل مــن عرشــه، أّمــا المتواضعيــن، فُرفــع رأســهم. 
ــاه فــي محّبتــه، يدافــع بشــّدة عــن المــرأة فــي  ــّم رأين ــة ملؤهــا الطيبــة تجــاه الّســامرّية. ث حتــى اآلن، رأينــا محبــة يســوع، محّب
ــة األمثــال  ــة يســوع تجــاه المــرأة. ســوف نتعّمــق فــي أهمّي ــه ال ســابق لمحّب ــا فــي هــذا األســبوع، فســنرى أّن بيــت ســمعان. أّم
التــي اســتخدمها يســوع فــي تعاليمــه خــال رســالته. تختلــف طريقــة تعليــم يســوع عــن مــا هــو معهــود فــي تلــك الحقبــة وتلــك 
البيئــة، إذ قــام بمــا لــم يقــم بــه أّي معلـّـم أو فّريســي آخــر فــي القــرن األول. رفــع يســوع رأس المــرأة فــي كل مــكان، فــي األمثــال 

والتعاليــم. نتوّســع بهــذه الجملــة الحًقــا. 
فلنبحــث فــي هــذه القصــة عــن العدالــة والحــق وعــن رفــع الــرأس. فلنتشــّجع، نحــن بنــات هللا. إن فعــل يســوع هــذا مــن أجلهــا، 

فكيــف ال يفعــل األمــر نفســه معنــا؟ 

فيما نصل إلى هذه المائدة، فلنطرح على ذاتنا األسئلة التالية: 
بما فّكرتم منذ آخر مأدبة جمعتنا األسبوع الماضي؟ 
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نحو من أو ماذا سال نهر حياتكم في األسبوع الماضي؟ هل يمكنكم أن تخبرونا عن ما تعلمتموه في المأدبة؟ 

كيف دار الحديث بينكم؟ هل أدى هذا الوقت المشترك إلى تحديات أم أّنه أّكد على ما تتعلمونه؟ 

هــا نحــن نســتعّد للــدورة الخامســة مــن هــذه المأدبــة حــول الكتــاب المقــدس. ال نســعى إلــى مجــّرد قــراءة كلمــة هللا، بــل نريــد 
تناولهــا بهــدف تغييــر حياتنــا وقلوبنــا. إذ نجلــس حــول هــذه المأدبــة لكلمــة هللا بثقــة وإيمــان – ثقــة فــي هللا اآلب الــذي يطعــم 

أطفالــه، وإيمــان فــي طيبتــه ألّنــه لــن يدعنــا نغــادر جائعيــن. فلنأخــذ لحظــة لتهدئــة قلوبنــا ولنقــف وقفــة تلقــي. 
فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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شاِهد

المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم حول المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.

منظور شرقيمنظور غربي

»نحفر مآسينا على المرمر، نكتب مراحمنا على الرمل«. 
شارلز سبورجون 

فــي عالــم يســوع، كان المعلّمــون والفّريســيون يســتخدمون األمثــال كأداة محّببــة للتعليــم. كانــوا يتشــاركون بالمفاهيــم الاهوتيــة، 
ليــس عبــر التعليــم األكاديمــي – الاهــوت النظامــي – بــل عبــر القصــص. ينتمــي حوالــي ثلــث كلمــات المســيح المســّجلة فــي 

األناجيــل إلــى فئــة األمثــال. 

Parabolē )باليونانية(: المثل
Parallēlos )باليونانية(: الخط الموازي
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شاِهد

المثــل، هــو قّصــة ُتــروى مــن أجــل إفهــام شــيء علــى خــّط مــواٍز. غالًبــا مــا نــرى فــي المثــل مســتويات عديــدة للفهــم والمقارنــة. 
أّمــا الهــدف وراء المثــل، فهــو حــّث اإلنســان علــى اتخــاذ قــرار. 

ــا اســتخدم المعلّمــون والفّريســيون المــرأة كشــخصية فيهــا. لــم يكــن للمــرأة  ــام يســوع. لكــن، قلّم ســاد التعليــم عبــر األمثــال أّي
ــا مــن أجــل وضعهــا فــي قّصــة حــول أمــور تتعلّــق بــاهلل. لــذا أتــت معظــم األمثــال والقصــص بصيغــة المذكــر.  اعتبــاًرا كافًي

يتمّيــز يســوع عــن غيــره ألّنــه يشــمل المــرأة فــي أمثالــه ورســالته وقصصــه. فــي إنجيــل لوقــا، نلحــظ ســبعة وعشــرين تقارًنــا فــي 
تعاليــم يســوع وأعمالــه )راجــع الجــدول ص. 91 – 93(. حــدث مــراًرا أن أعطــى يســوع مثليــن، األول عــن رجــل والثانــي عــن 
امــرأة. بفضلــه، احتلّــت المــرأة مكانهــا فــي المثــل أو القصــة، وقــد أتــى يســوع بالعــدل والحــّق للمــرأة فــي كل مــكان وزمــان، 
عبــر الطريقــة التــي صّمــم فيهــا أمثالــه ورواهــا وعلّمهــا. عندمــا أراد يســوع التعليــم عبــر مثــل حــول المثابــرة فــي الصــاة، كان 

بإمكانــه اســتخدام الشــخصيات التاريخيــة المعروفــة مــن العهــد القديــم، مثــا: 

□ إبراهيم الذي صلى وتشّفع أمام هللا من أجل َسدوم وعامورة )سفر التكوين 18(. 
□ يعقوب الذي تصارع مع مالك الرّب على نهر َيّبوق )سفر التكوين 32( 

□ موسى الذي صلى ليرجع الرّب عن غضبه عندما تعّبد بنو إسرائيل لألوثان في البرّية )سفر الخروج 32(. 
□ حّنة التي صّلت إلى الرّب ليهبها ولًدا فيما كان قد »حبس رحمها« )سفر صموئيل األول 1(. 

أّمــا يســوع، فاختــار أرملــة كشــخصّية رئيســية فــي مثلــه )لوقــا 18: 1-8(. فــي بدايــة القّصــة، تبــدو األرملــة فــي القعــر، ضعيفة، 
أمــام قــاٍض ظالــم. أّمــا فــي نهايــة المثــل، فنجدهــا بطلــة القّصــة، بعــد أن جعلــت القاضــي الظالــم ُينصفهــا، بفضــل مثابرتها. 

اليومّيــات خيــر وســيلة لتســجيل مــا صنعــه هللا مــن أجلنــا. فــي الشــرق األوســط، الذكــرى واجــب روحــي. مــن الجّيــد بالتالــي 
أن نأخــذ بعــض الوقــت بيــن الحيــن واآلخــر لتدويــن مــا صنعــه الــرّب مــن أجلنــا، لنحتفــل بعملــه فــي حياتنــا، ولكــي ال ننســى 

حســناته. 

ــا فــي األســبوع الماضــي، فرأينــاه  منــذ أســبوعين، فــي مأدبتنــا، رأينــا يســوع يلتقــي بالمــرأة الّســامرّية علــى بئــر يعقــوب. أّم
ينتشــل امــرأة مــن موقــع عارهــا قــرب الحائــط، ثــم يرفــع رأســها أمــام الجميــع قبــل أن يرســلها بســام. فــي هــذا األســبوع، ال 
ــة امــرأة، بــل أرملــة، مــن أجــل الــكام مــع تاميــذه عــن »وجــوب المداومــة علــى الصــاة مــن دون ملــل«  يختــار يســوع أّي

ــا 18 : 1(.  )لوق
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مالحظات
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ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!
ي كل أســبوع، نأخــذ بعــض الوقــت للذهــاب ســوًيا إلــى اليشــيفا )Yeshiva(، المدرســة الاهوتيــة اليهوديــة، مقلّديــن بذلــك نهــج 
تدريــس الاهــوت فــي الشــرق األوســط والقاضــي بالنقــاش جماعًيــا حــول المفاهيــم الروحيــة والنمــّو ســوية فــي النعمــة كجماعــة 

إيمــان. فلنتناقــش فــي المواضيــع التاليــة فــي مجموعتنــا.

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟

لو اخترتم أمًرا واحًدا تعّلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع وأردتم التشارك به، ما هو؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( والتزيداكا )Tzedakah()الحق( إلى حياتكم في هذا األسبوع؟ 
أخبروا عن هذا االختبار في مجموعتكم. 

في عالم الكتاب المقّدس وفي الشرق األوسط اليوم، ُتعتبر الذكرى واجًبا وممارسة دورّية. ما هي األعمال الدورية 
التي تقومون بها في حياتكم لكي ال تنسوا ما صنعه الرّب ألجلكم؟ إن لم يكن لديكم أي عمل ذكرى دوري، أيُّ 

وتيرة جديدة تباشرون بها لتتذكروا ما صنعه الرّب ألجلكم؟ 

كم تصّلون من أجل نّية ما، قبل االستسالم والتوقف عن الصالة؟ استفيضوا في الكالم. 

كيف تشعرون بعد أن أدركتم إن يسوع أصّر على شمل المرأة في أمثاله وتعاليمه؟ 

لو نظر إليكم يسوع اآلن، هل ينبهر أمام قّوة إيمانكم أو ضعفه؟ أي ظروف تشّكل عقبة في وجه إيمانكم اليوم؟ أّي 
ظروف تحيي إيمانكم اليوم؟ 
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قد تختارون االنقسام إلى مجموعات صغيرة للرّد على السؤال التالي إذ أّنه سؤال ذات طابع شخصي.

ا الذي تصبون إليه في الحياة ولم تحققوه بعد؟ ما هي األمور التي تصبون إليها ولم تتحقق بعد؟ هل من الصعب 
المثابرة في الصالة حول هذه المسائل؟ هل تركتم هذه األمور تموت؟ هل فقدتم األمل في الحصول عليها؟ ماذا لو 

عدتم للصالة حول هذه األمور؟ ماذا لو ثابرتم في الصالة مّرة جديدة من أجلها؟ 
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تاِبع

تعاليم يسوع
أصــّر يســوع علــى شــمل المــرأة فــي تعاليمــه. تاحظــون فــي الجــدول كيــف اســتخدم شــخصيات مــن رجــال ونســاء فــي تعاليمــه 

الروحيــة، خــال رســالته علــى هــذه األرض. هــذه ممارســة لــم يعهدهــا أحــد فــي تلــك األيــام.

التقارن في إنجيل لوقا 

امرأةرجل
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امرأةرجل

فــي القــرن األّول ميــادي، قبــل أن يصــّوب يســوع األمــور، وحــده الرجــل كان يتلقــى التعاليــم الروحيــة. تخيلــوا أّنكــم امــرأة 
تصغــي إلــى التعليــم حــول كلمــة هللا، فقــط لكــي تجــدوا تطبيقــات هــذا التعليــم ال تخــّص إالّ الرجــال فــي أســرتكم. اليــوم، نحظــى 
ــن،  ــلّمات. لك ــن المس ــم م ــذا التعلي ــى ه ــر الحصــول عل ــي أن نعتب ــن الســهل بالتال ــة، وم ــم الروحي ــى التعالي ــاذ الواســع إل بالنف

فلنتوّقــف لبرهــة، ولنضــع نفســنا مــكان امــرأة يهوديــة فــي القــرن األول ميــادي. 

يف تتخيلون حياتكم لو كانت جميع التعاليم الروحية تستهدف غيركم؟ هل كان هذا ليؤثر على نمّوكم الروحي 
وعالقتكم مع هللا؟

فــي تعاليمــه وخــال رســالته علــى هــذه األرض، قــال يســوع للمــرأة فــي القــرن األول: أنــت أيًضــا جــزء مــن هــذه القّصــة. أنــت 
ــة. لــن يشــيح هللا بنظــره عنــك. لــك قيمــة لــدى هللا. أنــت جــزء مــن مشــروع هللا. يدعــوك هللا لكــي تعملــي علــى تحقيــق  مهّم

ملكوتــه. ويســوع اليــوم، يقــول لنــا نحــن هــذه الكلمــات كنســاء. 
الهدف وراء المثل هو جعل المرء يتخذ قراًرا. 
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ي مثــل األرملــة المثابــرة والقاضــي )لوقــا 18(، يتحّدانــا النــص لكــي نعيــد النظــر فــي األســباب التــي تدعونــا للصــاة والطريقــة 
التــي نصلــي بهــا. يدعونــا المثــل إلــى التصــّرف: مــّرة أخــرى، تبــرز فكــرة ســائدة فــي الشــرق األوســط: الطاعــة لمشــيئة هللا 
عبــر عيــش كلمتــه. ال نكتفــي بقــراءة الكلمــة، بــل نســير فــي دروبهــا. نجعــل هــذه الكلمــة جــزًءا مــن كياننــا حتــى أّن الكلمــة 

تحّتــم علينــا طريقــة مختلفــة فــي التصــّرف والتفكيــر يوًمــا بعــد يــوم. 

فلنختر تقارنين من الجدول ص. 91-93. فلنقرأ النّصين في كلّ تقارن ولنسّجل رأينا حول العبرة وراء المثل / القّصة 
وحول القرار الذي يدعونا إليه المثل / القّصة.

التقارن األّول: 

ما الذي يعّلمنا إّياه المثل / القّصة؟ 

ما هو القرار الذي يدعوكم إليه المثل / القّصة؟ 

التقارن الثاني: 

ما الذي يعّلمنا إّياه المثل / القّصة؟ 

ما هو القرار الذي يدعوكم إليه المثل / القّصة؟ 
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ُأنظر

َذُوَكر Zakhar )الذكرى( 
ــا مســيحيين  ــا. نقــوم ببعــض األشــياء بصفتن ــا بعــض الممارســات والطقــوس الخاصــة بن ــد، لدين نحــن المؤمنــون بالعهــد الجدي
يحاولــون عيــش إيمانهــم. عندمــا أســمع كلمــة: االنضبــاط الروحــي، تتبــادر إلــى ذهنــي األمــور الكثيــرة، مثــا: دراســة الكتــاب 

المقــّدس، الصــاة، االرتيــاد إلــى الكنيســة، الحســنة، العيــش َكُرســل وخدمــة اآلخريــن. 
لطالمــا حافــظ الشــعب اليهــودي علــى ممارســاته وطقوســه – منهــا المشــاِبه لطقوســنا وممارســاتنا، ومنهــا مــا يتمّيــزون بــه عــن 

اآلخريــن. فــي الكتــاب المقــّدس، ُيصــِدر هللا الوصايــا العديــدة، لكّنــه يكــّرر دائًمــا تعبيريــن: »أُْذكــر« و«ال تنســى«. 
يعــرف هللا إن الذاكــرة تخوننــا. أنــا دائًمــا أنســى أيــن وضعــت مفاتيــح الســّيارة. أدخــل إلــى غرفــة، وأنســى لمــاذا قصــدت هــذه 
الغرفــة أساًســا. كلّنــا ننســى الكثيــر، خاصــة فــي حياتنــا الروحيــة. وكأننــا مصابــون بمــرض النســيان الروحــي المزمــن. ننســى 

مــا فعلــه هللا مــن أجلنــا – ننســى وفــاءه لنــا طــوال العمــر. 
بــدالً مــن هــذا، نختــار تذّكــر الصدمــات، واآلالم، وكل مــا دّمرنــا وجعلنــا نقــع علــى األرض، عاجزيــن عــن التقــاط نفســنا. غالًبــا 
مــا ننســى البــركات – األمــور الجميلــة واللحظــات المليئــة بالنعمــة، عندمــا وهبنــا هللا الشــفاء، والخــاص، والنعمــة واإلرشــاد 

ورفــع رأســنا وتدّخــل مــن أجلنــا. 
الكلمة العبرية َذوكر )zakhar(، معناها: الذكرى. 

ــة،  ــة العبرّي ــي الثقاف ــا ف ــي الماضــي. أّم ــي مــا حصــل ف ــر ف ــوراء أو التفكي ــى ال ــى النظــر إل ــدي، تعن ــى التقلي الذكــرى، بالمعن
فالذكــرى تطلـّـٌع إلــى األمــام. الذكــرى هــي مــا يســاعدنا علــى أن نخطــو خطــوة إلــى األمــام نحــو المســتقبل المجهــول. فــي الكتــاب 

المقــّدس بالتالــي، الذكــرى تحمــل معنــى التحــّرك نحــو األمــام. 
إليكــم التفســير العملــي لهــذا المفهــوم: إذا وصلتــم إلــى مــكان أو زمــان حيــث ال تــدرون كيــف التصــّرف أو أي وجهــة تســلكونها، 
ال بــّد أن تتريثــوا لبرهــة وتنظــروا إلــى الــوراء، إلــى الماضــي. تذكــرون مــا صنعــه هللا ألجلكــم، متــى أتــى إليكــم، وأرشــدكم، 

ورعاكــم فــي الماضــي. 
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إذا وصلتم إلى 
مكان أو زمان حيث 

ال تدرون كيف 
التصّرف أو أي 

وجهة تسلكونها، 
ال بّد أن تتريثوا 
لبرهة وتنظروا 
إلى الوراء، إلى 

الماضي. تذكرون 
ما صنعه هللا 

ألجلكم، متى أتى 
إليكم، وأرشدكم، 

ورعاكم في 
الماضي.

ــتقبل  ــام المس ــه أم ــق ب ــّجع ونث ــا سنتش ــا، علّن ــي حياتن ــه هللا ف ــا صنع ــا م إذا تذكرن
والمجهــول. الذوكــر )zakhar( )الذكــرى( يســاعدنا علــى اتخــاذ خطــوة إلــى 
ــا فــي  ــذي ســيبقى وفّيً ــه ال ــي الماضــي وهــو نفســه اإلل ــا ف األمــام، ألّن هللا كان وفّي
ــا  ــي قدًم ــل المض ــل ألج ــيان، ب ــدم النس ــّرد ع ــر لمج ــول. ال نتذّك ــتقبل المجه المس
متســلّحين باإليمــان الُمتجــدد وبالرجــاء فــي هــذا اإللــه الــذي كان راٍع صالــح طــوال 

ــا.  حياتن
يمكن أن نمارس الَذوكر )الذكرى( على الصعيدين الفردي والجماعي. 

ــاء  ــة إلحي ــات الجماعي ــض األوق ــل هللا بع ــة، جع ــبات اليهودي ــاد والمناس ــي األعي ف
الذكــرى. فــي تلــك المناســبات، يجتمــع الشــعب اليهــودي ليتذكــر ولُيخبــر األطفــال 
ــاة  ــي حي ــاء هللا ف ــال بوف ــودي لاحتف ــعب اليه ــع الش ــه. يجتم ــه هللا ألجل ــا صنع بم
ــم يخــذل شــعبه  ــا ســبٌب لاحتفــال ألّن هللا ل أعضائــه وفــي تاريخــه. والذكــرى دائًم

ــه: ٪100.  ــاء لدي ــبة الوف ــا. نس يوًم

ــى  ــرى عل ــاء الذك ــن أجــل إحي ــات م ــة اليومّي ــدت أســلوب كتاب ــا شــخصًيا، اعتم أن
ــي،  ــتوى الجماع ــى المس ــرى عل ــاء الذك ــل إحي ــن أج ــا م ــخصي. أّم ــتوى الش المس
فأدعــو النــاس إلــى الجلــوس حــول النــار فــي منزلــي حيــث نخبــر جميًعــا قصًصــا 
حــول مــا صنعــه هللا فــي حياتنــا. هــذا مــا يســمح لــي بــأال أنســى طيبــة هللا ورعايتــه 
فــي المشــّقات واأليــام الحلــوة، ومــا يســاعدني علــى تمجيــده فــي شــتى األوقــات. لمــا 

ال تحاولــون أنتــم أيًضــا؟ 

لنأخذ اآلن بضع لحظات لعصف األفكار، ولننظر في بعض الممارسات الروحية 
التي تساعدنا على التذّكر والتي يمكن أن نضيفها إلى حياتنا الشخصّية 

والجماعية. 
فلنسّجل هذه الممارسات في األسفل.
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ُأنظر

المسألة مسألة عدسات ومنظور
فــي إنجيــل لوقــا 15، يعطــي يســوع مثــا يتألـّـف مــن ثاثــة قصــص مختلفــة. وكأنــه جعــل ثاثــة حّبــات لؤلــؤ فــي عقــد جميــل 
واحــد، ُيخبــر أجمــل حقيقــة حــول الــرّب الــذي يأتــي بحًثــا عّنــا عندمــا نتيــه لُيرجعنــا إلــى البيــت. هــو يســعى ويبحــث عّنــا وينقذنــا 

ويأخذنــا، نحــن الّضالــون، إلــى بيتــه. 
عبــر التاريــخ، جــرى طباعــة الكتــاب المقــّدس وترجمتــه إلــى لغــات عديــدة. ومــع الوقــت، أُضيــف ترقيــم الفصــول واآليــات، 

وأُضيفــت العناويــن الرئيســية والفرعيــة مــن أجــل مســاعدة القــارئ علــى إيجــاد مــا يبحــت عنــه واالقتبــاس.  
أّمــا العناويــن الرئيســية منهــا والفرعّيــة فــي الطبعــات الغربّيــة، فغالًبــا مــا تعكــس النظــرة الغربيــة لأمــور القائلــة: »مــا الــذي 

تعلّمُتــه عــن ذاتــي فــي هــذا النــص؟«. 
ــّدس فــي  ــاب المق ــي الكت ــك الموجــودة ف ــان عــن تل ــف فــي بعــض األحي ــن تختل ــي الشــرق األوســط، نلحــظ إن العناوي لكــن، ف
طبعتــه الغربّيــة، إذ أّن هــذه العناويــن، الرئيســية منهــا والفرعيــة، لهــا نظــرة شــرقية، وتســعى إلــى الــرّد علــى الســؤال التالــي: 

»مــاذا علّمنــي هــذا النــّص عــن هللا؟«. 
فلنأخــذ الفصــل الخامــس عشــر مــن إنجيــل لوقــا كمثــال عــن تأثيــر المنظــور علــى قراءتنــا للنــص، أكان فــي مــا نبحــث عنــه أو 

فــي اختيــار مــا نركــز عليــه. 

قراءة: لوقا 7 : 50-36

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظور غربي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا تعّلمنا 
هذه القّصة عن ذواتنا؟«. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظور شرقي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا تعّلمنا 
هذه القّصة عن هللا؟«. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.
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ــة الشــرقية  ــة والطبع ــة الغربي ــن الطبع ــا 15 بي ــل لوق ــة مــن إنجي ــن الفرعي ــي العناوي ــرق ف ــاه، تاحظــون الف ــي الجــدول أدن ف
ــدس:  ــاب المق للكت

لوقا 15 – الوصف
الطبعة الشرقيةالطبعة الغربية

مــاذا تفضلــون؟ قــراءة قّصــة عــن حمــل ضائــع، أو عــن راٍع صالــح؟ عــن درهــم ضائــع، أو عــن امــرأة صالحــة؟ عــن ابــن 
ضــال، أو عــن أب يهــرع نحــو ابنــه الضائــع؟

بعد قراءة هذه النصوص، أّي نسخة تلقى صدى لديكم؟

تســاعدنا القــراءة بعدســات شــرقية علــى التأمــل مطــوالً بــاهلل وإلقــاء نظــرة ســريعة علــى حياتنــا. تدعونــا إلــى تغييــر محــور 
حياتنــا وقلوبنــا، مــن ذاتنــا وأوضاعنــا الشــخصّية إلــى هللا، مــع عــدم إشــاحة نظرنــا عنــه، عــن عملــه، عــن وفائــه، عــن طيبتــه 
وعــن عدالتــه فــي حياتنــا. فلنلحــظ إن يســوع اختــار امــرأة كبطلــة للقّصــة الثانيــة فــي لوقــا 15. تأتــي هــذه القّصــة قبــل مثــل 

االبــن الضــال، أو مثــل األب الــذي يهــرع نحــو ابنــه. 
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حياة

قّصتي مع هللا
أحــّب يســوع جعــل المــرأة إحــدى الشــخصيات فــي أمثالــه وقصصــه. أراد التأكــد مــن إدراك المــرأة لمكانتهــا – مكانتهــا المهّمــة 

– الماضيــة والحاضــرة فــي تاريــخ الكتــاب المقــّدس، فــي عمــل هللا الخاصــي وفــي تدّفــق أحــداث تاريــخ البشــرّية. 
قّصتنــا مهّمــة. قّصتــك أنــت مهّمــة، صغيــرة كانــت أن كبيــرة. كل مــا يحــدث فــي حياتنــا، مــن أوقــات جميلــة وأوقــات كئيبــة مهــّم 
بالنســبة ليســوع. اســتخدم يســوع نســاء كشــخصيات فــي تعاليمــه، لــذا ال بــّد لنــا أن نكــون نســاء نتشــارك بقّصتنــا لنبــارك ونشــّجع 

ونذهــل ونتحــّدى ونقــّوي اآلخريــن. فــي قّصتنــا تمجيــد هلل. هــو ربــح مضمــون علــى جميــع المســتويات. 

ما هي أهّم القصص التي يمكنكم أن ترووها عن هللا في حياتكم؟ 
أخبروا عن واحدة أو إثنين من هذه القصص. 

هل دّونتم هذه القصص من قبل؟ هل تشاركتم بها مع أحد من قبل؟ لماذا؟ 

إذا أردتم أن تقوموا بالَذوَكر )الذكرى( شخصًيا أو جماعًيا، كيف تبادرون إلى هذا؟ 
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مقّدمة 

ــة للمــرأة فــي بيــت  ــة المليئــة بالطيبــة إلــى الّســامرّية. رأينــا محّبتــه القوّي حتــى اآلن، رأينــا يســوع يمنــح المحّب

ســمعان. فــي األســبوع الماضــي، رأينــاه يعــرب عــن محّبــة ال مثيــل لهــا للمــرأة، عندمــا جعــل مــن أرملــة شــخصّيًة 

رئيســية فــي إحــدى تعاليمــه حــول الصــالة مــن دون كلــل. أتــي يســوع بالميشــبات )Mishpat()العــدل( والتزيداكا 

)Tzedakah()الحــّق( للمــرأة فــي كل مــكان، حتــى فــي طريقــة إلقائــه لتعليمــه وتصميــم أمثالــه.

ذا األســبوع، ســنتعّمق فــي قّصــة محّبــة يســوع بطولّيــة تجــاه للمــرأة. ســنتناول قّصــة قّويــة وذات أبعــاد كثيــرة ومتراميــة. ُتركــز 
قّصــة الكتــاب المقــّدس فــي هــذا األســبوع علــى يســوع وعلــى امــرأة زانيــة. اليــوم، ســنراه يتعامــل مــع امــرأة خاطئــة. مــّرة 
أخــرى، ســنرى يســوع يرفــع رأس هــذه المــرأة التــي ســتتعلّم بدورهــا أن تتشــّجع، هــي ابنــة هللا، وأن تعيــش متطلّعــة إلــى األمــام 

ألّنهــا محمّيــة، مرفوعــة المقــام وُمرســلة بســام. 
فلنبحــث عــن الحــق والعدالــة فــي هــذه القصــة، ولنــر ســوية كيــف رفــع يســوع رأس المــرأة. فلنتشــّجع، نحــن بنــات هللا. إن فعــل 

يســوع بهــا هــذه األمــور، فحتًمــا هــو قــادر علــى صنــع هــذه األمــور مــن أجلنــا. 

فيما نصل إلى هذه المائدة، فلنطرح على ذاتنا األسئلة التالية: 
بما فّكرتم منذ آخر مأدبة جمعتنا األسبوع الماضي؟
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نحو من أو ماذا سال نهر حياتكم في األسبوع الماضي؟ هل يمكنكم أن تخبرونا عن ما تعلمتموه في المأدبة؟ 

كيف دار الحديث بينكم؟ هل أدى هذا الوقت المشترك إلى تحديات أم أّنه أّكد على ما تتعلمونه؟

ا نحــن نســتعّد للــدورة السادســة مــن هــذه المأدبــة حــول الكتــاب المقــدس. نســتعّد لتنــاول هــذه الوليمــة الروحيــة التــي حّضرهــا 
ــي  ــا نمعــن ف ــا. عندم ــى حياتن ــرة عل ــاء نظــرة عاب ــه وإلق ــأ للتأمــل مطــوالً في ــى. نتهّي ــا، ونحــن نتلق ــا. هــو مــن يطعمن اآلب لن
ــا فــي عيننــا. أّمــا عندمــا نبقــي عينينــا مصّوبــة علــى هللا، فتعــود  التركيــز علــى مشــاكلنا، تكبــر هــذه األخيــرة وتصبــح عماًق
مشــاكلنا إلــى حجمهــا الحقيقــي. لســنا لوحدنــا مــن أجــل إيجــاد طريقنــا. اليــوم، ســيأخذ هللا كلمتــه ويبّســطها لنــا. نحــن شــعب نــال 

الخــاص. نحــن شــعب تغــذى مــن كلمــة هللا.

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم حول المأدبة. 

يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة التعليم.

منــذ ثاثــة أســابيع، تناولنــا قصــة يســوع عندمــا التقــى بالمــرأة الّســامرّية علــى حافــة بئــر يعقــوب. منــذ أســبوعين، رأينــاه ينتشــل 
امــرأة مــن مقــام العــار قــرب الحائــط فــي بيــت ســمعان الفّريســي، يرفــع رأســها ويرســلها بســام. فــي األســبوع الماضــي، ابتهــج 
قلبنــا، إذ رأينــا يســوع يصّمــم مثــاً ويســتخدمه للتعليــم، عــن أرملــة نتنصــر علــى قــاٍض ظالــم بفضــل مثابرتهــا وتجبــره علــى 
تلبيــة طلبهــا. لــم يكــن هــذا النــوع مــن التعليــم معهــوًدا إذ لــم يعتــد المعلّمــون والمســؤولون الدينيــون علــى شــمل المــرأة وجعلهــا 

شــخصّية فــي تعاليمهــم الروحيــة. 
 في هذا األسبوع، سوف نرى ما قام به يسوع أمام امرأة خاطئة، امرأة زانية. 

ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أّن بعــض المخطوطــات القديمــة وعــدد مــن الشــهود القدامــى ال يشــملون هــذا النــّص )يوحنــا 7: 53 
ويوحنــا 8: 11( فــي إنجيــل يوحنــا. 

منظور شرقيمنظور غربي
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ــث  ــاد حي ــة أعي ــرام ثاث ــعبه باحت ــر هللا ش ــتراع 16، يأم ــة االش ــفر تثني ــي س ف
يتوجــب علــى بنــي إســرائيل الحــّج إلــى الهيــكل. ُتدعــى هــذه: »أعيــاد األقــدام«، 
إذ كان اليهــود عبــر العالــم يقصــدون أورشــليم ســيًرا علــى األقــدام ثاثــة مــّرات 
فــي كّل عــام لاحتفــال بهــذه األعيــاد. أّمــا األعيــاد فهــي: الفصــح والفطيــر )فــي 
الربيــع(، وعيــد األســابيع الســبعة )فــي الربيــع(، وعيــد األكــواخ )فــي الخريــف(. 
ــام فــي أورشــليم ويحتفلــون، متذكريــن وفــاء هللا  كان الحّجــاج يمضــون ســبعة أّي

ومــا صنعــه الــرّب لشــعبه. 
أّمــا قّصتنــا لهــذا األســبوع، فتــِرد أحداثهــا فــي اليــوم الثامــن، أي بعــد يــوم واحــد 
مــن انتهــاء عيــد األكــواخ بأّيامــه الســبعة. واليــوم الثامــن كان يــوم ســبت )ســفر 
ــام مــن االحتفــال بوفــاء هللا تجــاه شــعبه، ال  األحبــار 23: 36(، إذ بعــد ســبعة أّي

بــّد مــن الراحــة.

ماذا ورد في الميشناه )Mishnah( حول نهار السبت: 
□ الكتابة التي تترك أثًرا دائًما )الحبر على الورق الَبردّي( ُتعتبر 

عمالً وليست مقبولة. 
□ الكتابة باإلصبع على التراب أو الرمل )والتي يمحيها الريح( 

ُتعتبر مقبولة.

السبت 
)Sabbath(

 
علــى  الســبت  نهــار  يفهــم  معظمنــا 

لعبــادة  مخصــص  راحــة  نهــار  أّنــه 

هبــة  مــن  جــزء  الســبت  نهــار  هللا. 

ــار  ــن نه ــا هللا. لك ــي يقّدمه ــة الت الراح

ــل  ــوم راحــة، ب ــس مجــّرد ي الســبت لي

ــل  ــن أج ــة م ــال وســط الراح ــو احتف ه

النهــوض. 

عندمــا  و2،   1 التكويــن  ســفر  فــي 

الخليقــة  كل  العالــم، جعــل  خلــق هللا 

ــم هــي  ــق العال ــة خل فــي مكانهــا. رواي

هللا  كان  إذ  نهــوض،  قّصــة  بالتالــي 

يخلــق األمــور ويجعلهــا فــي مكانهــا 

بســالم. خــالل رســالة يســوع علــى 

نهــار  بالتالــي  احتــرم  األرض،  هــذه 

الســبت عبــر النهــوض، إذ كان يشــفي 

المرضــى نهــار الســبت، أي يعيدهــم 

إلــى المقــام الــذي كانــوا عليــه قبــل 

نهــار  راحــة  ينتهــك  لــم  المــرض. 

الســبت، ولــم يخالــف الشــريعة، بــل 

فعــل مــا فعلــه اآلب، معيــًدا األمــور إلــى 

ــى حيــث يجــدر أن تكــون.  نصابهــا، إل

ُعــرف عــن يســوع أّنــه معلـّـم جليلــي، مــن الشــمال. دارت معظــم أعمــال رســالته 
ــي  ــا ف ــدور أحداثه ــذا األســبوع، فت ــة ه ــا قّص ــل الشــمالّية. أّم ــي محافظــة الجلي ف
ــد  ــة عي ــد نهاي ــكل، بع ــي الهي ــليم، ف ــي أورش ــة، ف ــة اليهودي ــي والي ــوب، ف الجن
األكــواخ – أي فــي فتــرة يكــون فيهــا الهيــكل مكتًظــا باليهــود القادميــن مــن شــتى 

ــم.  ــاع العال أصق

أتــى الفّريســّيون بامــرأة أُخــذت فــي الزنــى المشــهود. أيــن كان الرجــل الزانــي؟ 
مــن الواضــح أّن الفّريســّيين لــم يكونــوا فعــاً مهتّميــن بالشــريعة، وإالّ كان عليهــم 
ــام  ــوع أم ــاع بيس ــّخ لإليق ــب ف ــون نص ــوا يحاول ــم كان ــا. لكنه ــه أيًض ــان ب اإلتي
ــاب  ــه. يظــّن بعــض خبــراء الكت الجماهيــر الغفيــرة المحتشــدة فــي الهيــكل وحول
ــم  ــي التعالي ــا بالتال ــى األرض )محترًم ــب عل ــذي كان يكت ــوع، ال ــّدس إن يس المق
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ا علــى ســؤال  حــول يــوم الســبت(، دّون علــى األرجــح علــى التــراب اآليــة الــواردة فــي ســفر األحبــار 20: 10 والتــي تعطــى رّدً
الفّريســيّين حــول الزنــى فــي شــريعة موســى. ثــّم عندمــا تكلـّـم يســوع، ســأل عــن مــن ســيرجم المــرأة – العقــاب علــى الزنــى فــي 

شــريعة موســى. قــال: مــن منكــم بــا خطيئــة، فليكــن أّول مــن يرميهــا بحجــر. 

عــاد بعدهــا يســوع ليكتــب علــى األرض )محترًمــا بالتالــي التعاليــم حــول الكتابــة نهــار الســبت(، ويظــّن بعــض الخبــراء فــي 
ــه شــرع يكتــب علــى التــراب أســماء الفّريســّيين الواقفيــن حولــه )وفــي هــذا إشــارة إلــى ســفر إرميــا 17:  الكتــاب المقــّدس إّن
13 حــول القــادة الســيئين الذيــن ُيبعــدون الشــعب عــن هللا والذيــن ُتكتــب أســماؤهم فــي التــراب(. ليســوا أنــاس بــا خطيئــة. هــم 

أنــاس تركــوا الــرّب. هــم خطــأة. 

»يــا رجــاء إســرائيل، يــا رّب، إّن جميــع الذيــن يتركونــك َيخــزون، والذيــن ينصرفــون عنــك ُيكتبــون فــي التــراب، ألّنهــم تركــوا 
ينبــوع الميــاه الحّيــة، تركــوا الــرّب«. 

سفر إرميا 17: 13

عندمــا باشــر يســوع بكتابــة أســمائهم علــى التــراب، راح القــادة الدينيــون ينصرفــون الواحــد تلــو اآلخــر. جعــل يســوع غضَبهــم 
يتحــّول مــن المــرأة إليــه. وصــل الفّريســّيون غاضبيــن علــى المــرأة، وغــادروا غاضبيــن علــى يســوع ألّنــه كشــف عــن حقيقتهــم. 
بعــد مغادرتهــم جميًعــا، بقــي يســوع والمــرأة وحدهمــا. برأيــي، علــى الرغــم مــن جهــل المــرأة لذلــك، إالّ أّن هــذه كانــت اللحظــة 

األخطــر بالنســبة إليهــا: فيســوع بــا خطيئــة، ووحــده يحــّق لــه أن يرجمهــا إن شــاء تطبيــق الشــريعة. 
لكّن يسوع قال للمرأة أّنه ال يدينها. 

كّفــر يســوع عــن خطيئتهــا وعــن عارهــا ورفــع رأســها. أنقــذ حياتهــا مــن أيــدي القــادة الدينييــن الذيــن كانــوا ليرجموهــا حتــى 
المــوت لــو ُتــرك الخيــار لهــم. 

112  يسوع والمرأة على الدرج الجنوبي  



شاِهد



ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!
فــي كل أســبوع، نأخــذ بعــض الوقــت للذهــاب ســوًيا إلــى اليشــيفا )Yeshiva(، المدرســة الاهوتيــة اليهوديــة، مقلّديــن بذلــك 
نهــج تدريــس الاهــوت فــي الشــرق األوســط والقاضــي بالنقــاش جماعًيــا حــول المفاهيــم الروحيــة، والنمــّو ســوية فــي النعمــة 

كجماعــة إيمــان. فلنتناقــش فــي المواضيــع التاليــة فــي مجموعتنــا.

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟

لو اخترتم أمًرأ واحًدا تعلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع وأردتم التشارك به، ما هو؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( والتزيداكا )Tzedakah()الحق( إلى حياتكم؟

اآلن صرتم تعرفون الخلفّية التاريخّية والثقافّية وراء قّصة المرأة الزانية. برأيكم، لماذا لم ُتشر المخطوطات 

القديمة إلى هذه الحادثة؟ لماذا مّر الوقت الطويل قبل إدراج هذه القّصة في نصوص الكتاب المقّدس؟ 

ما رأيكم بتعريف سوزانا ويسلي للخطيئة: »اعتمدوا القاعدة التالية: كلّ ما ُيضِعف الفكر، أو يعيق حنان الضمير، 
أو ُيظلِم إدراككم هلل، أو يقتل االستمتاع باألمور الروحية؛ بتعبير آخر، كل ما يزيد سلطة الجسد على الروح، هذه 

هي الخطيئة، مهما كانت صغيرة«. ماذا عنكم؟ ما هو تعريفكم للخطيئة؟ 
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تعّمق

تحويل ناظَرينا 
ــا  ــاك م ــي. هن ــى الباق ــرة عل ــرة عاب ــن نظ ــدة وملقي ــألة واح ــن بمس ــت محّدقي ــم الوق ــادة معظ ــة، نمضــي ع ــاة اليومي ــي الحي ف

ــا.  ــى بالن ــى عل ــا يبَق ــاك م ــا. هن ــترعي انتباهن يس

عندمــا نمعــن النظــر بحياتنــا ونلقــي نظــرة عابــرة علــى هللا، قــد تبــدو المشــاكل والصعــاب كبيــرة جــًدا. وإن لــم نتنّبــه للموضــوع، 
تســتحوذ هــذه المشــاكل علــى معظــم أفكارنــا وتديــر بالتالــي قلوبنــا ومشــاعرنا. 

عندمــا نقصــد أن نجعــل تركيــز عقولنــا وقلوبنــا علــى هللا، تعــود المشــاكل إلــى حجمهــا الحقيقــي. يســاعدنا هللا علــى النظــر إلــى 
هــذه المشــاكل علــى ضــوء عدالتــه، ورفعــه لرأســنا. 

عندما نقصد أن 
نجعل تركيز عقولنا 

وقلوبنا على هللا، 
تعود المشاكل إلى 

حجمها الحقيقي.

ما الذي تمعنون النظر فيه في حياتكم؟ 

أي مشاكل أو صعاب تبدو كبيرة عندما تمعنون النظر فيها؟ 

كيف ستبدو األمور لو رميتم بهذه المشاكل / بهذه الصعاب على هللا، محبته، سلطانه 
وحكمته؟ 

ما هو هللا ؟ وماذا يقول عنكم؟ بعد أن نظرتم إلى مشاكلكم على ضوء هذا، كيف تبدو 
لكم اآلن؟ 
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ُأنظر

حيث مشى المسيح
الًبــا مــا أُســأل: عندمــا ترافقيــن المجموعــات إلــى األراضــي المقّدســة، مــا هــو أجمــل مــكان / موقــع بالنســبة إليــك؟ يــا لــه مــن 
ســؤال صعــب! فأنــا أعشــق كل متــر مــن هــذه األرض. أنبهــر عندمــا أقــف علــى أماكــن جــرت فيهــا أحــداث الكتــاب المقــّدس. 
ــض  ــن صــورة باألبي ــّدس م ــاب المق ــاهد الكت ــع، وتتحــّول مش ــذه المواق ــاد. أزور ه ــة أبع ــا بثاث ــر صــار حّيً ــذا األخي وكأن ه

واألســود إلــى فيلــم باأللــوان. هنــاك فــرق كبيــر بيــن قــراءة الكتــاب المقــّدس ومشــاهدة هــذه المواقــع بــأّم العيــن. 

درج املعلّم. 

وقعــت أحــدات قّصتنــا علــى األرجــح علــى درج المعلّميــن فــي هيــكل أورشــليم. ُيدعــى هــذا الموقــع أيًضــا: الــدرج الجنوبــي. إذا 
ذهبتــم إلــى إســرائيل، عليكــم أن تــزوروا هــذا الــدرج ال محالــة. لمــاذا؟ 

عليكــم أن تــزوروا هــذا الــدرج ألن المســيح مشــى عليــه وألّنــه صعــد ونــزل مــراًرا هــذا الــدرج. نحــن علــى يقيــن أّنــه أمضــى 
الوقــت علــى هــذا الموقــع، وكذلــك األمــر بالنســبة ليوســف، مريــم، بطــرس، يوحّنــا، يعقــوب، اســطفانوس، بولــس، ســيا، برنابــا 
وطيموتــاوس وغيرهــم مــن الشــخصيات التــي نقــرأ عنهــا فــي صفحــات الكتــاب المقــّدس. أُحــّب أن أجلــس علــى هــذا الــدرج مــع 
المجموعــات التــي أصطحبهــا، وأجــول بنظــري علــى المشــهد، وأقــرأ القصــص عــن هــذه األحــداث التــي وقعــت هنــا، حيــث 

أنــا جالســة، وأتخّيــل كيــف تتالــت األمــور. 

ثالثة أعياد سنويّة 

ثــاث مــّرات فــي الســنة، يحُضــر جميــع ُذكرانــك أمــام الــرّب إلهــك فــي المــكان الــذي يختــاُره، فــي عيــد الفطيــر وفــي عيــد 
األســابيع وفــي عيــد األكــواخ. 
سفر تثنية االشتراع 16. 16أ 
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)Talmid( الَتلميد
)التلميذ(

 
فــي القــرن األول ميــالدي، كان التلميــذ 
مثــل  تماًمــا  يكــون  أن  فــي  يرغــب 
ــذ بمعرفــة مــا  معّلمــه. ال يكتفــي التلمي
يعرفــه المعّلــم، بــل يريــد أن يصبــح 

شــبيًها بمعّلمــه. 
ــار  ــذ يخت فــي عهــد يســوع، كان التلمي
المعّلــم. يمكنكــم االســتماع إلــى أحــد 
ــم  ــرة، وإذا أعجبتك ــن خــالل فت المعّلمي
ــّدس  ــاب المق ــي تفســير الكت ــه ف طريقت
تطلبــون  كمســؤول،  واحترمتمــوه 
ــًذا. تصبحــون  ــم تلمي ــل بك ــه أن يقب إلي
)تالميديــم( التالميــذ  مــن  بالتالــي 

 .)talmidim(
عندمــا  ثورًيــا  فــكان  يســوع،  أّمــا 
وصــل ألّنــه هــو مــن بــادر إلــى اختيــار 
بعــض األشــخاص ليكونــوا تالميــذه. 
فــي ثقافــة ذاك العصــر، عندمــا اختــار 
لهــم  يقــول  كأنــه  تالميــذه،  يســوع 
ــح  ــى أن تصب ــادًرا عل ــك ق ــا: أظّن ضمًن

مثلــي تماًمــا. 
الحًقــا، أخبــر يســوع تالميــذه أّنهــم 
مــن  األعظــم  األعمــال  ســيعملون 
 .)12  :14 )يوحنــا  هــو  أعمالــه 
أن  يعــرف  كان  هــذا؟  يحصــل  كيــف 
ــا  ــي األرض كّله ــيذهبون ف ــذ س التالمي
العالــم  ويخدمــون  كبيــرة  بأعــداد 
بصفتهــم تالميــذه. كان علــى علــم إّنهــم 
ســينطلقون مقتديــن بــه ألّن روح هللا 
ــم  ــى العال ــوا إل ــم لينطلق ــيكون عليه س

أجمــع.  

فــي التــوراة، أمــر هللا الشــعب اليهــودي بالقــدوم إلــى أورشــليم، إلــى بيتــه 
)الهيــكل(، ثــاث مــّرات فــي الســنة، لأعيــاد المعروفــة أيًضــا تحــت اســم: أعيــاد 
ــي جلســات ســابقة.  ــا بإيجــاز ف ــا عنه ــدام. ســبق أن تكلّمن ــاد األق الحــّج أو أعي

خــال هــذه االحتفــاالت التــي تمتــّد علــى ســبعة أّيــام، يأتــي الشــعب اليهــودي إلــى 
أورشــليم مــن كل مــكان لاحتفــال مــع الــرّب وفــي بيتــه بوفــاء هللا بعهــده. يذكــر 

جماعًيــا رعايــة هللا ووفــاءه خــال الســنة المنصرمــة ويحتفــل بذلــك كجماعــة. 
إذ يصــل الحّجــاج إلــى بيــت هللا )الهيــكل(، يصعــدون الــدرج الجنوبــي، ورّبمــا 
ينشــدون مزاميــر الصعــود )ســفر المزاميــر 120 إلــى 134( تهّيــأً للدخــول إلــى 
الهيــكل للصــاة والعبــادة والذكــرى واالحتفــال ســوية. ال يتألــف هــذا الــدرج مــن 
ــاك الحجــرة األصليــة، والحجــرة األحــدث عهــًدا التــي  درجــات متناســقة، إذ هن
أتــت لتحــّل مــكان بعــض األحجــار األصليــة. ال اتســاق فــي الدرجــات، ال مــن 
حيــث الطــول وال مــن حيــث االرتفــاع. أّمــا الهــدف مــن هــذا التصميــم، فهــو أن 
يجعــل الحّجــاج يتأملــون ويفكــرون فــي أهمّيــة هــذه المناســبة التــي تأخذهــم أمــام 
ــول  ــا للدخ ــَدة ويعبرونه ــوات ُحل ــى أب ــون إل ــدون ويصل ــا يصع ــه، فيم هللا لعبادت

إلــى الهيــكل. 
تخّيلــوا الضوضــاء فــي أورشــليم خــال تلــك االحتفــاالت – الزحمــة، الحشــود، 
ــه هــذا  ــه بمعّي األحاديــث، الضحــك، الفــرح – إذ يحتفــل شــعب كامــل بوفــاء رّب

األخيــر وفــي بيتــه. 

الحياة اليومية على الدرج الجنوبي في القرن األّول
ــم( ــذ )التالميدي ــون التامي ــون يعلّم ــّيون والمعلّم ــدرج، كان الفّريس ــذا ال ــى ه عل

ــكل إذ كان  ــل الهي ــون داخ ــم المعلّم ــم يعلّ ــرن األول. ل )Talmidim( خــال الق
ــم  ــذا، كان التعلي ــادة والصــاة والذبيحــة. ل ــا حصــًرا للعب ــر مخصًص ــذا األخي ه
ــن.  ــا تحــت اســم درج المعلّمي ــروف أيًض ــي، المع ــدرج الجنوب ــى ال يجــري عل

فــي هــذا المــكان أيًضــا، يجتمــع المعلّمــون والفّريســّيون للنقــاش والجــدل وتشــارك 
التعليــم. دعونــا ال ننســى إن قّصــة هــذا األســبوع دارت أحداثهــا فــي اليــوم الثامــن 
بعــد االحتفــال بعيــد األكــواخ فــي الخريــف، ممــا يعنــي إّن أورشــليم كانــت تعــّج 
ــى  ــواخ، عــاد يســوع إل ــد األك ــاء عي ــوم مــن انته ــد ي ــد. وبع ــاس خــال العي بالن

الهيــكل للتعليــم.
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ــل  ــكل، فأقب ــى الهي ــد الفجــر إل ــون. وعــاد عن ــل الزيت ــى جب ــا يســوع فذهــب إل ــه. أّم ــى بيت ــم انصــرف كّل منهــم إل ث
ــى.  ــي زن ــذت ف ــرأة أُِخ ــة والفّريســّيون بام ــاه الكتب ــم. فأت ــس وجعــل يعلّمه ــه. فجل الشــعب كلّ

يوحنا 7: 53 ثم 8: 3أ. 

قراءة: إنجيل يوحنا 8: 11-3. 

ــم التاميــذ )التالميديــم( عندمــا أتــى إليــه المســؤولون الدينيــون  علــى األرجــح، كان يســوع جالًســا علــى الــدرج الجنوبــي، يعلّ
بامــرأة قُبــض عليهــا خــال ارتــكاب الزنــى.

أفكــر فــي هــذه المــرأة فــي كّل مــّرة أجلــس علــى هــذا الــدرج. أّي خبــرة عاشــتها منــذ ألفــي عــام! يــا لــه مــن عــار، أن ُيكشــف 
عــن خطيئتهــا علًنــا أمــام الحّجــاج المجتمعيــن! أفكــر فــي ُرعبهــا، هــي التــي كانــت تعــرف أّن العقــاب علــى الزنــى فــي عالمهــا 
هــو الرجــم. لعلّهــا ظّنــت أّنهــا تعيــش آخــر لحظــات فــي حياتهــا. فيمــا وقفــت هنــا، صامتــة، تســتوعب هــذا المشــهد رّبمــا للمــّرة 
األخيــرة، مــاذا كان يجــول فــي خاطرهــا؟ بمــن كانــت تفّكــر؟ بعائلتهــا؟ بأوالدهــا؟ باأللــم عندمــا تنــزل هــي إلــى بــؤرة وُترمــى 

عليهــا الحجــارة بقــّوة وترتطــم بجســمها؟ هــل يأتــي المــوت ســريًعا أو بطيًئــا؟ مــا كانــت صاتهــا فــي تلــك اللحظــة؟ 
ــر يســوع عــن ذنبهــا، فرفــع رأســها وانتشــلها مــن بــؤرة خطيئتهــا وعارهــا وأرســلها بســام – مشــّجًعا إياهــا علــى عيــش  كّف

حيــاة جديــدة. 

إذهبي وال تعودي بعد اآلن إلى الخطيئة. 
يوحنا 8: 11 ب

في هذه القّصة )يوحنا 8(، ما الذي يحّثكم على تسبيح يسوع؟

زار نيــل آرمســترونغ )Neil Armstrong(، أّول رجــل خطــى علــى ســطح القمــر، إســرائيل وصعــد علــى الــدرج الجنوبــي. 
وعندمــا قيــل لــه إن يســوع مشــى مــراًرا علــى هــذا الــدرج خــال حياتــه ورســالته علــى هــذه األرض، قــال: »بهجتــي مــن جــّراء 

الســير علــى هــذا الــدرج تفــوق بهجتــي عندمــا مشــيت علــى القمــر«.
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تعليم

 )yarah( الياراه
)القانون(

 
عندمــا نــرى كلمــة »قانــون«، تتبــادر 
القواعــد  حــول  أفــكار  ذهننــا  إلــى 
ــال  ــي ح ــاب ف ــع عق ــريعات – م والتش
ــد  ــة عن ــال بســيط: غرام ــاك )مث االنته

اإلســراع علــى الطريــق(. 
فــي العهــد القديــم، الكلمــة المســتخدمة 
لإلشــارة إلــى القانــون باللغــة العبريــة 
هــي: اليــاراه. لكــن خالًفــا للمفهــوم 
الغربــي للقانــون، فــإن كلمــة يــاراه 

تحمــل فكــرة »التعليمــات«. 
عــن  عبــارة  بالتالــي  هللا  قانــون 
مــاذا؟  حــول  تعليمــات  تعليمــات. 

تعليمات حول كيفّية العيش بشالوم. 
ــى  ــات لمســاعدتنا عل ــا هللا تعليم يعطين
»إصابــة الهــدف«، والعيــش بشــالوم، 

حيــاة تفيــض فينــا بحســب مشــيئته. 
نحــّب  لكّننــا  القانــون،  نخشــى  قــد 
ــش بشــالوم.  التعليمــات مــن أجــل العي
المزمــور 119  فــي  المرّنــم  يبتهــج 
هللا  لشــريعة  حّبــه  ينشــد  عندمــا 
ــذا  ــو ه ــق نح ــا الطري ــئ لن ــا تضي ألّنه

لنــا.  هللا  خّططــه  الــذي  االزدهــار 

)shalom( السعي إلى الشالوم
ــلها  ــة ويرس ــرأة الزاني ــوع رأس الم ــع يس ــا يرف ــبوع عندم ــذا األس ــة ه ــي قّص تنته

ــة.  ــاة الخطيئ ــن حي ــاد ع ــى االبتع ــا عل ــّجًعا إّياه ــام، مش بس

فلنســتخدم صــورة مجازيــة مــن عالــم الرمايــة: الخطيئــة تعنــي »عــدم إصابــة 
ــم،  ــد القدي ــي العه ــة الهــدف«. ف ــى »إصاب ــا شــريعة هللا، فتســاعدنا عل الهــدف«. أّم
ومعناهــا  »يــاراه«  هــي  الشــريعة  إلــى  لإلشــارة  المســتخدمة  العبرّيــة  الكلمــة 
»التعليمــات«. فــي وصايــاه وفــي شــريعته، يعطــي هللا تعليمــات. تعليمــات لمــاذا؟ مــا 
هــو الهــدف الــذي نصيبــه بواســطة هــذه التعليمــات؟ مــا هــو الهــدف الــذي ال نصيبــه 

ــة؟  ــي الخطيئ ــا ف إذا وقعن

ــح،  ــارة أو االســتقامة. وهــذا صحي ــه الطه ــى أّن ــة عل ــرى عكــس الخطيئ ــا ن ــا م غالًب
ــا نوّســع  ــّد مــن اإلبقــاء علــى هــذا التعريــف. لكــن فــي الوقــت نفســه، دعون ــذا ال ب ل
نطــاق فهمنــا للموضــوع ولننظــر إلــى الســرد الفوقــي، إلــى انســياب الروايــة األكبــر 

فــي الكتــاب المقــّدس. 

ــى الكمــال  ــة تشــير إل ــة عــدن بالشــالوم )shalom( وهــي كلمــة عبرّي ــق هللا جّن خل
والتناغــم، واالزدهــار والفــرح. معظمنــا يســمع كلمــة شــالوم ويظــّن رأًســا أّن معناهــا: 
الســام. لكــن، فــي اللغــة العبرّيــة، الشــالوم أكبــر مــن الســام. علــى غــرار مــا قالــه 
كورنيليــوس بانتيغــا األصغــر)Cornelius Plantinga Jr.(: »الشــالوم هــو مــا 

يجــدر لأمــور أن تكــون عليــه«. 

فــي ســفر التكويــن 3، أكل آدم وحــواء مــن الممنــوع، فدخلــت الخطيئــة إلــى العالــم. 
اضطــرب بالتالــي الشــالوم وتزعــزع، ألّن الخطيئــة تعصــف بمــا يجــدر لأمــور أن 
تكــون. ُخلقنــا للجّنــة، لكــن نجــد نفســنا اليــوم نعيــش فــي عالــم مكســور حيــث تعصــف 

الخطيئــة بالشــالوم. أّمــا نحــن، فنتــوق للجّنــة. نتــوق للعــودة إلــى البيــت. 
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»الخطيئة هي عدم إصابة الهدف، هي حياد عن الطريق، ابتعاد عن القطيع. الخطيئة هي قلب قاٍس وتعجرف 
جائر. الخطيئة هي العمى والصمم. هي تخطي للخط األحمر، وفي الوقت نفسه عدم الوصول إلى خط المطلوب. 
هي انتهاك ونقص في آن واحد... الخطيئة ليست طبيعية. في الخطيئة زعزعة للتناغم واعتراض على الخالص 

اإللهي الذي يأخذنا نحو هذا التناغم«. 
كورنيليوس بالنتينغا الصغير. 

ما هو تعريفكم للخطيئة؟ 

كيف تشعرون عندما ترتكبون الخطيئة، وتنتهكون شريعة هللا؟ 

كيف تشعرون عندما تعترفون، تتوبون، وتعودون إلى الشالوم؟

إذا كان هذا التعريف للشالوم جديًدا بالنسبة إليكم، كيف غّير هذا الفهم الجديد للمفهوم نظرتكم تجاه هللا وتجاه 
تطّلعكم إلى األمام في الحياة؟ 

 

عكــس الخطيئــة هــو الشــالوم – هــذا الشــالوم الــذي جعلــه هللا فــي خليقتــه. ال يكــره هللا الخطيئــة ألننــا انتهكنــا القانــون أو خالفنــا 
ــة تعصــف بالتناغــم والكمــال واالزدهــار  ــا. الخطيئ ــة تزعــزع الشــالوم الخــاص بن ــة ألّن الخطيئ التعليمــات. يكــره هللا الخطيئ
والفــرح واالتحــاد مــع هللا. تعصــف الخطيئــة بالخليقــة، إذ خلقنــا هللا لكــي نكــون فــي عاقــة معــه ومــع بعضنــا البعــض. فــي قّصــة 
هــذا األســبوع، عندمــا يشــّجع يســوع المــرأة علــى االبتعــاد عــن حيــاة الخطيئــة، هــو بالفعــل يدعوهــا إلــى العــودة إلــى الشــالوم 

– إلــى شــعور متجــدد مــن التناغــم والكمــال واالزدهــار واالبتهــال شــاء هللا أن تختبــره فــي حياتهــا.

قراءة: يوحنا 21: 19-4. 
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لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظور غربي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا تعّلمنا 
هذه القّصة عن ذواتنا؟« )مّما يدعونا إلى التركيز على بطرس في هذه القّصة(. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه 

القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظور شرقي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا 
تعّلمنا هذه القّصة عن هللا؟« )مّما يدعونا إلى التركيز على يسوع في القّصة(. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه 

القصة.
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د تذكــرون شــيًئا عــن قّصــة بطــرس. تنبــأ يســوع بنكــران بطــرس لــه قبــل صلبــه، فاعتــرض بطــرس بشــّدة علــى هــذا الــكام، 
إالّ أّننــا نــراه ينكــر يســوع ثــاث مــّرات فــي يوحنــا 18، متمًمــا بالتالــي نبــوءة يســوع. فــي الفصــل 21 مــن إنجيــل يوحنــا الــذي 
اطلعنــا عليــه للتــّو، ُيعتقــد إّن مصــدر هــذه الكلمــات هــو بطــرس بذاتــه عندمــا التقــى بيســوع القائــم مــن بيــن األمــوات للمــّرة 

الثالثــة. 

يعتقــد عــدد مــن الخبــراء إن أحــداث الفصــل 21 مــن إنجيــل يوحنــا وقعــت فــي إســرائيل، فــي مــكان ُيدعــى اليــوم كنيســة أولويــة 
بطــرس. هــو مــكان حيــث تتحــّول الشــاالت إلــى ينابيــع. يذهــب إليــه صيــادو الســمك لغســل شــباكهم. ُيعتقــد إّن فــي هــذا المــكان 
أيًضــا، دعــا يســوع بطــرس وأخيــه أنــدراوس ليتبعــاه، فصــارا مــن تاميــذه. إذا صّحــت هــذه النظريــات، فهــذا يعنــي أن هــذا 
ــاره أشــَهر  ــوم اخت ــر ي ــاك، رّبمــا كان يتذّك ــة بالنســبة لبطــرس. فيمــا كان يصطــاد الســمك هن ــات المهّم ــع يحمــل الذكري الموق

المعلّميــن، يســوع، لكــي يتبعــه. رّبمــا، إلــى جانــب الفخــر والســعادة، شــعر أيًضــا بالعــار ألّنــه خــان يســوع. 

لكــن يســوع يلقانــا حيــث نحــن وال يدعنــا نبــارح مكاننــا. فلنتخّيــل المشــهد: رأى بطــرس الــرّب بعــد قيامتــه، فرأًســا تــرك مــا 
كان يقــوم بــه، وائتــزر بثوبــه، وألقــى بنفســه فــي البحيــرة ليلقــى يســوع علــى جانــح الســرعة. رأى بطــرس هــذا اليســوع الــذي 
دعــاه، والــذي اختــاره والــذي نكــره. أّمــا يســوع، الــذي دعــا بطــرس ليتبعــه قبــل ســنوات طويلــة، فهــا هــو فــي القّصــة يدعــو 

بطــرس إلــى المائــدة، مــكان الوئــام واألنــس والمحّبــة الجماعيــة. 

فــي المعتقــدات اليهوديــة، الحيــاة عبــارة عــن دورة. واألمــر ســّيان بالنســبة لهــذه القّصــة. فمــكان دعــوة بطــرس، هــو أيًضــا مكان 
رّد اعتبــاره، المــكان حيــث أعــاد لــه يســوع الشــالوم، المــكان حيــث أعطــاه يســوع رؤيــا تبشــيرّية حملهــا بطــرس لبقّيــة حياتــه. 

ــا، لكــّن يســوع مــّد يــده نحونــا وأعــاد  ــا يــوم أو لحظــة حيــث أخفقن ــا كهــذه مــع يســوع: فهنــاك حتًم ــا أوقاًت ــا عرفنــا جميًع لعلّن
أواصــل الصداقــة بيننــا، فدفعنــا نحــو األمــام، إلــى الشــالوم حيــث نعمــل مشــيئته. عندمــا نأتــي إلــى يســوع، نفقــد حياتنــا، لكــن هللا 

يعطــي أكثــر وأكثــر. يســتمّر برفــع رأســنا لكــي نحّبــه ونعرفــه. هللا أفضــل مّمــا عرفنــاه يوًمــا.
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حياة

حّب عظيم
كّل شــيء عظيــم فــي قّصــة هــذا األســبوع: طبيعــة الحــدث العلنّيــة، وقــوع هــذه الحادثــة فــي أورشــليم فــي اليــوم بعــد االحتفــال 
ــا  ــى رجمه ــؤدي إل ــي ت ــة المــرأة والت ــرة لخطيئ ــّخ ليســوع، الطبيعــة الخطي ــة الفّريســّيين نصــب ف ــام الســبعة، محاول ــد األي بعي
بحســب الشــريعة، وكــون يســوع جالــس علــى الــدرج الجنوبــي يعلّــم التاميــذ عندمــا أتــى إليــه الفريســّيون بالمــرأة الزانيــة. 

عظيمــة أيًضــا هــي محّبــة يســوع لهــذه المــرأة. فقــد أبعــَد غضــب الفّريســّيين عنهــا ووّجهــه ضــّده – حتــى أّنهــم غــادروا فــي 
منتصــف القّصــة. كّفــر يســوع عــن خطيئــة هــذه المــرأة وعاِرهــا. أنقــذ حياتهــا وأرســلها بســام. 

عظيــٌم هــو حــّب هللا لــك. أذا كنــت مــن أتبــاع المســيح، فقــد جعــل غضــب أعدائــك يتحــّول منــك إليــه، وكّفــر عــن ذنوبــك وعــارك 
وأرســلك بســام، للســير علــى درب الشــالوم فــي حيــاة متجــددة وفــي خدمتــه، علــى غــرار مــا فعلــه مــع المــرأة الزانيــة. 

ما هي األوقات العظيمة في حياتكم؟ 
 

ما هي أهّم المواسم )الحقبات( في حياتكم؟ 

كيف زعزعت الخطيئة الشالوم في حياتكم؟ 

هل هناك ما يزعزع الشالوم في قلبكم اآلن؟ توّسعوا بالكالم.

ال تخشــوا تســمية مــا يزعــزع الشــالوم لديكــم واالعتــراف بــه أمــام يســوع. فحّبــه لنــا عظيــم. ســيكّفر عّنــا ويغفــر لنــا ويرســلنا 
بســام، بالشــالوم ســيرفع رأســنا.
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الدورة السابعة: 

يسوع 
والمريمات





مقّدمة 

رأينــا حتــى اآلن محّبــة يســوع المليئــة بالطيبــة تجــاه الســامرّية. ثــّم رأينــاه، فــي محّبتــه، يهــّب مدافًعــا عــن المــرأة 

فــي بيــت ســمعان. رأينــاه بعــرب عــن محّبــة ال ســابق لهــا فــي عهــده، مــن خــالل تعاليمــه وأمثالــه التــي شــملت 

نســاًء عــن قصــد، عندمــا اختــار يســوع أرملــة كشــخصّية رئيســّية فــي مثــل حيــث تــؤدي مثابرتهــا إلــى إجبــار 

)Tzedakah( ــداكا ــدل( والتزي ــبات )Mishpat()الع ــوع بالميش ــى يس ــا. أت ــاف له ــى اإلنص ــم عل ــاٍض ظال ق

)الحــّق( للمــرأة فــي كلّ مــكان مــن خــالل تعاليمــه وأمثالــه وحياتــه.

ي األســبوع الماضــي، رأينــا محّبــة يســوع العظيمــة المــرأة زانيــة. رأينــا مــا فعلــه يســوع مــع هــذه المــرأة – كّفــر عــن ذنبهــا، 
ــي مــّرة  ــة والســير نحــو الشــالوم. هــا هــو يســوع يأت ــى االبتعــاد عــن الخطيئ ــا إّياهــا إل ــع رأســها وأرســلها بســام، داعًي ورف

أخــرى بالعــدل للمــرأة. 

ــّدس. ســوف نــرى عاقتهمــا مــع يســوع. ســنرى  ــاب المق ــى امرأتيــن وارد ذكرهمــا فــي الكت ــا هــذا األســبوع عل ــع تركيزن يق
ــا  ــي كلت ــل. بالمناســبة: ف ــي اإلنجي ــاًزا تجــاه يســوع ف ــر امتي ــم« األكث ــّدس. وســنرى الـ«نع ــاب المق ــي الكت ــم« ف أصعــب »نع
الحالتيــن، أتــى الـ«نعــم« مــن امــرأة. فــي هــذا األســبوع كذلــك، نختــم هــذه الــدورات، ونــرى كيــف نتشــّجع اليــوم، نحــن بنــات 

ــات هلل.  ــا كبن ــش حياتن هللا، ونعي

ــدات فــي  ــى يســوع بالعــدل )Mishpat( )والحــّق( لنســاء عدي ــة اســتمّرت ســبعة أســابيع، شــهدنا فيهــا كيــف أت ــا مأدب جمعتن
القــرن األول. فــي كّل قّصــة، رأينــاه يرفــع رأســهّن ويعيــد لهــّن كرامتهــّن. أّمــا مــن جهتهــّن، فتعلّمــن الشــجاعة بصفتهــّن بناًتــا 
ــة  ــة، اللغوّي ــة، الثقافي ــة التاريخي ــدة. نراهــا مترّســخة فــي الخلفّي ــرأ هــذه القصــص بعدســات شــرقّية، وبعيــن جدي ــوم، نق هلل. الي

ــة.  والجغرافي

فلنبحــث فــي هــذه القصــة عــن العدالــة والحــق وعــن رفــع الــرأس. فلنتشــّجع، نحــن بنــات هللا. إن فعــل يســوع هــذا مــن أجلهــّن، 
فكيــف ال يفعــل األمــر نفســه معنــا؟ 
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فيما نصل إلى هذه المائدة األخيرة، فلنطرح على ذاتنا األسئلة التالية: 
بما فّكرتم منذ آخر مأدبة جمعتنا األسبوع الماضي؟ 

نحو من أو ماذا سال نهر حياتكم في األسبوع الماضي؟ هل يمكنكم أن تخبرونا عن ما تعلمتموه في المأدبة؟ 

كيف دار الحديث بينكم؟ هل أدى هذا الوقت المشترك إلى تحديات أم أّنه أّكد على ما تتعلمونه؟

هــا نحــن نســتعّد للــدورة الســابعة مــن هــذه المأدبــة حــول الكتــاب المقــدس. تســتعّد لتنــاول هــذه الوجبــة الروحيــّة التــي حّضرهــا 
لنــا اآلب. هــو يطعمنــا. نحــن نتلقــى. كان الشــعب اليهــودي ال يتوقــف عــن قــراءة كلمــة هللا. نحــن ال نــأكل وجبــة واحــدة وثــّم 
نقلــع عــن األكل لبقّيــة العمــر. لــذا، علينــا أن نتنــاول كلمــة هللا مــّرة تلــو األخــرى. لــن نفهمهــا كلًيــا يوًمــا ولــن نصبــح ضليعيــن 
ــا. كلمــة هللا، تنبــع مــن روح هللا، هــي حّيــة، ناشــطة. فــي أخاقيــات اآلبــاء )بيركــي آفــوت( )Pirkei Avot(، نجــد  فيهــا كلًي

هــذا االقتبــاس عــن كلمــة هللا: 

عد إلى كلمة هللا مّرة تلو األخرى،
ألّن فيها كلّ شيء،

تعّمق فيها،
إلى أن يمضي عمرك ويشيب شعرك متأمالً بها،

ال تجعلها بعيدة عن قلبك،
إذ ال منال أفضل منها«.

أخالقيات اآلباء 5. 22 )من القرن األّول إلى القرن الثاني ميالدي(.

فلنجلس، ولنأخذ نفًسا عميًقا، ولنستمتع بالمأدبة.
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شاِهد

يلتقي بنا هللا حيث 
نحن، لكن ال يتركنا 

نبارح مكاننا

فــي الكتــاب المقــّدس، دائًمــا يهــرع 
ــن ال  هللا إلــى اإلنســان حيــث هــو، لك
ــل  ــا يتدخ ــه. عندم ــارح مكان ــه يب يترك
هللا فــي حيــاة اإلنســان، يحصــل تحــّول، 
وتأتــي دعــوة إلــى الســفر ســوية علــى 
يفعــل هــذا  نــرى هللا  الحيــاة.  دروب 
َتهتــمُّ  مريــم  كانــت  المريمــات.  مــع 
بأمورهــا الخاصــة عندمــا ظهــر عليهــا 
المــالك وبّشــرها بأّنهــا ســتلد المســيح. 
فانقلبــت حياتهــا رأًســا علــى عقــب. 
أّنهــا  فُيفتــرض  الثانيــة،  مريــم  أّمــا 
المــرأة المّتكئــة علــى الحائــط فــي لوقــا 
يســوع  صديقــة  ســتغدو  ولكــن،   ،7

ــه.  ــى قدمي ــس عل ــذة تجل وتلمي
يلتقــي بنــا يســوع حيــث نحــن، ويذهــب 
ــى وجهــة أخــرى. هــو الراعــي  ــا إل بن
نهايــة  إلــى  يرافقنــا  الــذي  الصالــح 

ــا.  حياتن

المأدبة
فلنستخدم رؤوس األقالم الجاهزة والمساحة الخاصة بالكتابة خالل أوقات التعليم 

حول المأدبة. يمكنكم أن تضيفوا أية مالحظات ترونها مناسبة خالل مشاهدة 
التعليم.

ــا الشــعب اليهــودي، فلطالمــا  أحــّب اإلغريــق المعرفــة. أحــّب الرومــان الُســلطة. أّم
ــت.  ــي كّل وق ــها ف ــة هللا ويدرس ــى كلم ــودي عل ــعب اليه ــي الش ــور. ينحن ــّب الن أح
الدراســة مــن أوجــه العبــادة فــي اليهوديــة. عندمــا تنتهــون مــن المجلـّـد، تبــدؤون مــن 

ــا كلمــة هللا، فتلتقــي بنــا حيثمــا نحــن فــي كّل مــّرة.  جديــد، أّم

يلتقي بنا يسوع حيث نحن، لكن ال يتركنا نبارح مكاننا. 

ــرف تحــّوال  ــم تع ــرأة ل ــن ام ــا م ــذه القصــص. م ــي ه فلناحــظ تسلســل األحــداث ف
ــا بيســوع.  ــد لقائه ــا بع عميًق

لــم يــأِت يســوع ليقلــب األمــور رأًســا علــى عقــب، بــل ليصــّوب مــا كان خطــأ – فــي 
كّل مــّرة. وال يــزال حتــى أّيامنــا هــذه يصــّوب الخطــأ! 

التقــى يســوع بالمــرأة الّســامرّية علــى حافــة بئــر يعقــوب. التقــى بالمــرأة الثانيــة فيمــا 
ــي  ــة. جعــل يســوع مــن المــرأة شــخصّية ف ــط خــال مأدب ــى الحائ ــة عل ــت مّتكئ كان
أمثالــه وتعاليمــه، حتــى أّنــه جعــل فــي تعاليمــه أرملــة متواضعــة تنتصــر علــى قــاٍض 
ظالــم بفضــل مثابرتهــا. أّمــا المــرأة الزانيــة، فأتــى بهــا اآلخــرون إلــى الهيــكل علــى 

الــدرج الجنوبــي أمــام أنظــار الجميــع. 

ــاء.  ــب الم ــت لتجل ــي أت ــها الت ــرأة نفس ــد الم ــم تع ــن ل ــر، لك ــامرّية البئ ــادرت الّس غ
صــارت ُمرَســلة للقريــة بّرمتهــا، فأخبــرت جماعتهــا عــن لقائهــا بالمســيح. أّمــا المــرأة 
الثانيــة، فأُبعــدت عــن مكانهــا قــرب الحائــط، وُرفــع رأُســها ثــّم أُرســلت بســام. مــع 
يســوع، مــن المهــّم أن تكــون المــرأة مشــمولة فــي القّصــة. مــع يســوع، األرملــة قــادرة 

علــى الوقــوف فــي وجــه قــاٍض ظالــم بفضــل مثابرتهــا. 
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شاِهد

أّما المرأة الزانية، فقد كّفر هللا عنها، ورفع رأسها وأرسلها بسام، آمًرا إّياها أن تعود عن الخطيئة.

في الشرق األوسط ثالثة معايير ثقافية أساسية، ال تختلف بين الحاضر والماضي: 
□ الشرف / العار
□ ُحسن الضيافة

□ الحياة الجماعية )أولوية الـ«نحن« على الـ«أنا«(. 

عندما يخبر يسوع قصًصا عن الملكوت، نحن، الفتيات والنساء بطاتها! 
الـــ »نعــم« األكبــر فــي الكتــاب المقــّدس، أتــى علــى لســان فتــاة شــابة: مريــم. فــي عهــد يســوع، ُتخطــب الفتــاة اليافعــة، قبــل 
أن تصبــح امــرأة إلــى فتــى فــي الثامنــة عشــر مــن العمــر. فتيــات فــي الثانيــة عشــر مــن العمــر، مخطوبــات لفتيــان فــي الثانيــة 
ــن  ــة عشــر م ــة عشــر أو الثاني ــي الحادي ــاة ف ــم: فت ــل مري ــدوم ســنة واحــدة. فلنتخّي ــت ت ــة، فكان ــا الخطب ــر. أّم ــن العم عشــر م
عمرهــا، زارهــا المــاك جبرائيــل. كانــت مخطوبــة، غيــر متزوجــة بعــد. علــى األرجــح، لــم يكتمــل نمّوهــا كامــرأة بعــد )لــم 
تختبــر الــدورة الشــهرية بعــد(. أتــت مغامــرة حمــل المخلـّـص إلــى فتــاه يافعــة. لــم تــِع مريــم كلفــة موافقتهــا. كانــت تعــرف أّن مــا 
ســيحصل لهــا قــد يــودي بحياتهــا فــي ثقافــة مبنّيــة علــى الشــرف والعــار. لعــّل هــذا مــا يفّســر لنــا لمــاذا »هرعــت« مــن الجليــل 

إلــى اليهوديــة بعــد البشــارة. 

أّمــا الـ«نعــم« الثانــي الفريــد مــن نوعــه فــي الكتــاب المقــّدس، فقــد أتــى علــى لســان مريــم، أخــت لعــازر ومرتــا. هنــاك مــن يظــّن 
أّنهــا المــرأة المّتكئــة علــى الحائــط فــي لوقــا 7. لعلّهــا المــرأة التــي أحضــرت الِمدَمعــة والطيــب إلــى منــزل ســمعان.

ــرّب  ــم هــي التــي دهنــت ال ــا. ومري ــم وأختهــا مرت ــة مري ــا مــن قري وكان رجــل مريــض وهــو لعــازر مــن بيــت عني
ــه بشــعرها.  ــب ومســحت قدمي بالطي

يوحنا 11: 2-1. 

إذا كانت فعاً المرأة نفسها، نرى بالتالي كيف يرفع يسوع المرء من مقام العار إلى مكانة الصديق.

تعبيران معهودان لإلشارة إلى التلمذة في القرن األّول ميالدي: 
»السير في الغبار« 

»الجلوس عند َقدَمي )المعّلم(«
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شاِهد

»فليكن منزلكم مكان لقاء للمعّلمين، اجلسوا في التراب عند قدميهم وكونوا متعطشين لكالمهم«. 
 )Yose ben Yoeser( كالم منسوب إلى يوسف بن يوزر

)القرن الثاني قبل الميالد(.

ــا. كان يجلــس )عربــون الوجاهــة فــي اليهوديــة( وكان التاميــذ  ــا فــي بيتكــم، كان عــادة يلقــي تعليًم ــم ضيًف عندمــا ينــزل المعلّ
يتجّمعــون حولــه. 

والعاقة بين التلميذ والمعلّم مهّمة جًدا في القرن األول ميادي. 

ال يكتفــي التلميــذ بمعرفــة مــا يعرفــه المعلـّـم، بــل يريــد أن يصبــح شــبيًها بالمعلـّـم: يتبعــه فــي كّل مــكان ويبقــى قريًبــا منــه حتــى 
أّن الغبــار الصاعــد مــن حذائــه عندمــا يمشــي، يقــع علــى التلميــذ / التلميــذة. ال يــدع التلميــذ كام المعلّــم »يســقط ســهًوا علــى 

األرض«. 

أّمــا »الجلــوس عنــد َقَدَمــي المعلّــم«، فهــو تعبيــر معهــود يعــود للقــرن األول. كان التاميــذ فعــًا يجلســون عنــد قدمــي المعلّــم. 
فلنذكــر مثــا بوســل الــذي »جلــس عنــد قدمــي غماالئيــل«، حفيــد المعلـّـم هــال )أعمــال الرســل 22. 3(، أي أّنــه تتلمــذ رســمًيا 

علــى يــد غماالئيــل. 

ــم  ــا ومريــم. شــرع بالتعليــم، فجلســت مريــم »عنــد قدميــه« )اآليــة 39(، تتعلّ فــي لوقــا 10، قــام يســوع بزيــارة لعــازر، مرت
وتطــرح األســئلة وتتفاعــل مــع اآلخريــن. فــي هــذه الفقــرة إشــارة إلــى وجــود نســاء بيــن التاميــذ. 
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ناِقش

هّيا إلى اليشيفا!
ي كل أســبوع، نأخــذ بعــض الوقــت للذهــاب ســوًيا إلــى اليشــيفا )Yeshiva(، المدرســة الاهوتيــة اليهوديــة، مقلّديــن بذلــك نهــج 
تدريــس الاهــوت فــي الشــرق األوســط والقاضــي بالنقــاش جماعًيــا حــول المفاهيــم الروحيــة والنمــّو ســوية فــي النعمــة كجماعــة 

إيمــان. فلنتناقــش فــي المواضيــع التاليــة فــي مجموعتنــا.

ما الذي رأيتموه وسمعتموه في مأدبتنا وتريدون أن تتذكروه؟

لو اخترتم أمًرا واحًدا تعّلمتموه في مأدبتنا هذا األسبوع وأردتم التشارك به، ما هو؟

كيف أتى يسوع بالميشبات )Mishpat()العدل( والتزيداكا )Tzedakah()الحق( إلى حياتكم في هذا األسبوع؟ 

أخبروا عن هذا االختبار في مجموعتكم. 

ما هو الـ«نعم« األصعب الذي أعطيتموه هلل؟ أخبرونا عن هذه القّصة. 

ما هو الـ«نعم« األكثر امتياًزا )الفريد من نوعه( الذي أعطيتموه هلل؟ أخبرونا عن هذه القّصة. 

هل يأتي هللا اآلن بمغامرة جديدة في هذه الحقبة من حياتكم؟ )أظّن هللا يأتي بمغامرة إلى كلّ من مّنا في حياتنا(. ما 
هي هذه المغامرة؟ 
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مريم 
فــي مأدبــة هــذا األســبوع، نركــز علــى امرأتيــن مدعوتــان مريــم. عنــوان التعليــم فــي هــذا األســبوع هــو »قّصــة المريمــات«. 

مريــم اســم يهــودي، لــم يتغّيــر فــي الترجمــة مــن العبرّيــة إلــى العربّيــة. 

ــا إلــى الذاكــرة ويمعــن بالنظــر فــي تاريخــه ليــرى مــا فعلــه هللا  يجــد الشــعب اليهــودي جــذوره فــي التاريــخ. نــراه يعــود دائًم
ــخ إســرائيل.  ــي تاري ــار« ف ــا ُيمنحــون أســماء »الكب ــا م ــال، فغالًب ــا األطف ــا. أّم ــة للمضــي قدًم ــه، فيجــد الشــجاعة الازم ألجل

ــم.  ــم، شــقيقة موســى وهــارون فــي العهــد القدي ــى مري ــى اســمهما نســبة إل ــا عل والمريمــات فــي هــذا الفصــل، حصلت

ولــدت مريــم، ابنــة َعْمــرام ويوكاَبــد، خــال فتــرة العبودّيــة فــي مصــر. هــي االبنــة البكــر، ُولــدت قبــل هــارون وموســى. أّمــا 
اســمها، فمعنــاه: »المــر«ّ ، نســبة إلــى هــذا الشــعور الســائد بســبب العيــش تحــت ســطوة فرعــون وظلمــه. نــرى مريــم تتصــرف 
بإيمــان كبيــر عندمــا تتبــع أخاهــا موســى الرضيــع فيمــا يطــوف علــى نهــر النيــل فــي ســلّة الَبــردي. عندمــا وجدتــه ابنــة فرعــون، 
تقّدمــت مريــم منهــا، وعرضــت عليهــا إيجــاد ُمرضعــة مــن بيــن العبرانّيــات مــن أجــل العنايــة بموســى الرضيــع. توافــق ابنــة 

فرعــون، فتذهــب مريــم وتأتــي بوالدتهــا يوكاَبــد للعنايــة بالطفــل )ســفر الخــروج 2(. 
ُعرفت بعدها مريم كنبّية بين اإلسرائيليين )سفر الخروج 15: 20(. 

فلنأخذ لحظة للنظر في حياتنا. هل تتمّيز حياتنا بالشجاعة والثقة باهلل؟ أم تتمّيز بالثقة بالذات؟ عندما تأتي ساعتنا 
األخيرة، بماذا تريدون أن ُتعرفوا؟ سّجلوا أفكاركم في األسفل أو في يومّياتكم. 

قراءة: سفر الخروج 15

نشــيد موســى ومريــم مســّجل فــي ســفر الخــروج 15، بعــد عبــور البحــر األحمــر. كانــت مريــم ابنــة وشــقيقة مخلصــة فــي كّل 
مــن أوقــات الخطــر وعندمــا دّقــت ســاعة الخــاص لشــعبها. كانــت نبّيــة لشــعبها... نبّيــة نقلــت إلــى شــعبها الكلمــات القوّيــة. 

أليس فخًرا عظيًما لكّل فتاة يهودية أن تحمل اسم هذه المرأة الرائعة من تاريخ شعبها؟ 
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مغامرات المملكة 
قراءة: لوقا 1: 56-26

ــي بحســب  ــّرب، فليكــن ل ــا أمــة ال ــم: »أن ــت مري فقال
ــك  ــي تل ــا. وف ــن عنده ــالك م ــك«. وانصــرف الم قول
األّيــام قامــت مريــم فمضــت مســرعة إلــى الجبــل إلــى 
مدينــة فــي يهــوذا. ودخلــت بيــت زكرّيــا فســّلمت علــى 

ــات.« أَليصاب
لوقا 1: 40-38

ــوا  ــن صّدق ــا هــو عــدد األشــخاص الذي فلنتســاءل: م
مريــم عندمــا ســمعوا قّصتهــا؟ هــل هنــاك مــن صّدقهــا 
أساًســا؟ حتــى يوســف لــم يصّدقهــا فــي البدايــة. كان 
ــه  ــراءى ل ــا ت ا« عندم ــّرً ــا س ــي »يطلّقه ــر لك يتحّض
مــاك الــرّب فــي الحلــم وقــال لــه أّنهــا الحقيقــة )مّتــى 
1: 19-25(. إذا كان مــن الصعــب علــى يوســف 
قبــول هــذا الخبــر بالعقــل وبالقلــب، فلنتخّيــل رّدة فعــل 
المجتمــع والقريــة اللــذان حتًمــا صُعــب عليهمــا قبــول 

هــذا الخبــر بالعقــل والقلــب. 
فتــاة مخطوبــة وغيــر متزّوجــة بعــد، تحبــل فجــأة؟ عاشــت مريــم فــي ثقافــة مبنّيــة علــى الشــرف والعــار، حيــث ُترجــم المــرأة 
علــى هــذه األمــور. لكــّن مريــم » قامــت، فمضــت مســرعة« )اآليــة 39(. إلــى أيــن ذهبــت؟ هــل بقيــت قريبــة ونزلــت إلــى 
البيــت فــي أســفل الشــارع؟ ال. هــل عبــرت قريتيــن ووصلــت إلــى هدفهــا؟ ال. بــل ســافرت مــن مقاطعــة الجليــل الشــمالية إلــى 

مقاطعــة اليهودّيــة الجنوبيــة. ذهبــت إلــى بيــت أَليصابــات، قريبتهــا. 
بحســب التقاليــد، يقــع بيــت زكرّيــا وأَليصابــات فــي قريــة صغيــرة اســمها عيــن الكــرم، جنوبــي غربــي أورشــليم القديمــة. فــي 
هــذا الموقــع كذلــك، ُولــد يوحنــا المعمــدان. لــذا، نجــد اليــوم فــي المنطقــة العديــد مــن الكنائــس واألديــرة. اليــوم، صــارت هــذه 

القريــة
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ــيًئا  ــيًئا فش ــة ش ــعت مســاحتها الحضرّي ــي توّس ــة، الت ــليم الحديث ــن أورش جــزًءا م
ــا  ــي لزيارته ــمة، ويأت ــي نس ــي ألف ــي تضــّم حوال ــرم الت ــن الك ــت عي ــى ابتلع حت

ــام.   ــي كل ع ــائًحا ف ــن س ــة مايي ــي ثاث حوال
يفصــل حوالــي 128 كلــم بيــن الناصــرة وعيــن الكــرم. كانــت مريــم تنتمــي إلــى 
ــل  ــافة، ب ــذه المس ــور ه ــاًرا لعب ــط حم ــم تمت ــا ل ــي أّنه ــا يعن ــن، مّم ــة الفاّحي طبق
ــي  ــل الت ــن إحــدى القواف ــدام، ضم ــى األق ــيًرا عل ــافرة س ــا، مس ــا أن نتخّيله بمكنن
يتجّمــع فيهــا المســافرون لعبــور المســافات الطويلــة، وصــوال إلــى جنوبــي القــدس. 
فلنتخّيــل مريــم، الحامــل بابــن هللا الحــّي، تقطــع هــذه المســافة خطــوة خطــوة، فيمــا 

ينمــو يســوع فــي أحشــائها. 
مريــم، خطيبــة يوســف، الفتــاة اليافعــة، كانــت تعيــش حيــاة طبيعيــة، عندمــا ظهــر 
عليهــا مــاك الــرّب جبرائيــل، ودعاهــا إلــى مغامــرة العمــر. لــم يكــن لديهــا أّيــة 
فكــرة عــن الثمــن الــذي ســتدفعه مقابــل موافقتهــا، لكّنهــا كانــت تعــي إّنهــا تواجــه 
المــوت. لعلّهــا أدركــت أيًضــا، أّنهــا ســتعيش مــدى العمــر مــع وصمــة عــار عليهــا 
وعلــى ابنهــا يســوع، إذ سيشــكك حتًمــا أنــاس كثــر بنســبه، ولــن يصّدقــوا قّصتهــا. 

كــم نحــن ممتّنــون اليــوم ألّنهــا قالــت »نعــم« لهــذه المغامــرة التــي أتــت إليهــا. 

»هّيا بنا اآلن، ولنأخذ المغامرة التي تأتي إلينا!« 
س. س. لويس )C. S. Lewis(، األسد والساحرة والخزانة.

فّكروا في كلّ مّرة حيث كانت حياتكم تجري على خير ما ُيرام، وفجأة 
ظهر شيء من العدم، وفاجأكم، فتغّيرت حياتكم. كيف أّدت هذه األحداث 
إلى تكوين شخصيتكم؟ هل تغّيرتم؟ هل نضجتم؟ أي ثمن دفعتموه مقابل 

تلك الخبرة؟ 

لو أتى هللا إليكم اليوم بمغامرة جديدة في خدمة ملكوته، ما الذي يمنعكم 
من القبول بها؟ استفيضوا في الشرح. 

ــرات،  ــذه المغام ــض ه ــا. وبع ــى دربن ــرات عل ــّي أن يضــع المغام ــد هللا الح يري
يأتــي إلينــا، نحــن النســاء! لســنا بحاجــة إلــى البحــث عــن المغامــرات، فهــي حتًمــا 

ســتأتي إلينــا.

القافلة

يســافر  ال  القديمــة،  العصــور  فــي 
المــرء وحــده. فالســفر خطيــر. فلنتذكــر 
قّصــة الّســامرّي الصالــح: فيهــا جــرى 
ــه  ــه ألّن ــى المســافر وضرب الهجــوم عل

كان وحــده. 
فــي  األوســط  الشــرق  ثقافــة  فــي 
النــاس  يســافر  القديمــة،  العصــور 
ضمــن قوافــل. يجتمــع األفــراد واألســر 
للســفر ســوية. تعطــي هــذه الرفقــة 
وتســمح  واألمــان  باألنــس  شــعوًرا 
كمــا  الســفر.  خــالل  الكلفــة  بتقاســم 
إلــى  القوافــل  الســفر ضمــن  يــؤدي 
بيــن  البشــرية  العالقــات  تعزيــز 

فرين.  لمســا ا
ضمــن  المســافرة  مريــم،  فلنتخّيــل 
قافلــة بيــن الناصــرة وعيــن الكــرم. 
لعّلهــا كانــت تعــرف بعــض المســافرين 
اآلخريــن، أو حتــى أغلبيــة منهــم. 

هــل  األحيــان:  بعــض  فــي  أتســاءل 
ــة  ــي هــذه القافل ــم أحــًدا ف ــرت مري أخب
ــرى  ــن البش ــل وع ــارة جبرائي ــن زي ع
التــي بّشــرها إّياهــا؟ هــل أخبــرت أحــًدا 
ــيح؟   ــائها المس ــي أحش ــل ف ــا تحم بأّنه
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تعليم

الخيار األفضل 
وبينمــا هــم ســائرون، دخــل قريــة فأضافتــه امــرأة اســمها مرتــا. وكان لهــا أخــٌت ُتدعــى مريــم، جلســت عنــد قدمــي الــرّب تســتمع 
إلــى كامــه. وكانــت مرتــا مشــغولة بأمــور كثيــرة مــن الخدمــة، فأقبلــت وقالــت: »يــا رّب، أمــا تبالــي إّن أختــي تتركنــي أخــِدم 
وحــدي؟ فُمرهــا أن تســاعدني«. فأجابهــا الــرّب: »مرتــا، مرتــا، إّنــك فــي هــّم وارتبــاك بأمــور كثيــرة، مــع أّن الحاجــة إلــى أمــر 

واحــد. فقــد اختــارت مريــم النصيــب األفضــل، ولــن ُينــزع منهــا«. 

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظور غربي. فلنبدأ بالفهم أوالً، ولنجعل الفهم يؤدي إلى 
اإليمان. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظور شرقي. فلنبدأ باإليمان أوالً، ولنجعل اإليمان يؤدي إلى 
الفهم. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.
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لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدّس من منظور غربي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا 
تعّلُمنا هذه القّصة عن ذاتنا؟«. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظور شرقي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا 
تعّلمنا هذه القّصة عن هللا؟«. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

لننظر إلى هذه القراءة من الكتاب المقدس من منظور شرقي، ولنطرح على ذاتنا السؤال التالي: »ماذا 
تعّلمنا هذه القّصة عن يسوع؟«. سّجلوا مالحظاتكم حول هذه القصة.

ــم التاميــذ. إذا انتظرنــا ريثمــا نفهــم كّل شــيء عــن هــذه  جلســت مريــم عنــد قدمــي يســوع، تتعلّــم وتصغــي فيمــا كان هــو يعلّ
الفقــرة قبــل أن نؤمــن، قــد نبقــى قابعيــن فــي مكاننــا إلــى األبــد. لكــن، إذا أخذنــا كلمــة هللا، وجعلناهــا تســتقّر فــي قلوبنــا، فســوف 

نســير إلــى األمــام مــع منظــور جديــد، رؤيــا جديــدة وحيــاة شــّيقة، ضمــن جملــة أمــور أخــرى. 

أّي من وجهات النظر هذه تعطيكم الشجاعة األكبر؟ أي منها يرفع رأسكم أكثر؟ توّسعوا بالكالم. 
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حياة

السير نحو األمام
ا قــد وصلنــا إلــى نهايــة هــذه األســابيع الســبعة التــي أمضيناهــا ســويا. لقــد تعلّمنــا الكثيــر وتشــاركنا بالكثيــر خــال أوقــات التعليــم. 
ــارات  ــداء النّظ ــة وارت ــارات الغربي ــزع النّظ ــا أن نن ــد تعلّمن ــيفا. لق ــات الييش ــر خــال أوق ــاركنا بالكثي ــر وتش ــا الكثي ــد تعلّمن لق

الشــرقية عندمــا نقــرأ الكتــاب المقــّدس ونتنــاول كلمــة هللا. لقــد تعلّمنــا أّن يســوع أفضــل مّمــا عرفنــاه فــي الماضــي! 

لقــد أمضينــا ســبعة أســابيع نتعلـّـم كيفّيــة التأّمــل فــي هللا وإلقــاء النظــرة العابــرة علــى حياتنــا. لقــد تعلّمنــا أن نقــف وقفــة التلقــي، 
لكــي يغّذينــا هللا اآلب بكلمتــه. لقــد جعلنــا حياتنــا مثــل األنهــر وليــس البحيــرات، ووهبنــا مــا كّنــا نحصــل عليــه خــال أوقاتنــا 
مًعــا إلــى اآلخريــن. يأخــذ الــروح القــدس كلمــة هللا، ويعطيهــا لبنــات هللا فــي خدمــة مشــروع هللا. كلمــة هللا حّيــة، ناشــطة، وكذلــك 
نحــن. نفــح هللا الحيــاة فــي الكلمــة التــي انســكبت علــى قلوبنــا بنعمــة الــروح القــدس، فصرنــا أناًســا أفضــل ألننــا أمضينــا هــذه 

األســابيع الســبعة ســوية. 

لقــد تعّرفنــا بعــض الشــيء علــى يســوع فــي عالمــه، العالــم اليهــودي فــي القــرن األول ميــادي. وقــد تعّرفنــا أيًضــا علــى المــرأة 
ــامرّية،  ــة مــن النســاء )الّس ــرب مــن مجموعــات مختلف ــا يســوع يقت ــد رأين ــادي. لق ــرن األول مي ــي الق ــم اليهــودي ف ــي العال ف
ــادر  ــّرة وب ــي كّل م ــرأة ف ــن الم ــوع م ــرب يس ــد. اقت ــدف واح ــدة وه ــة موّح ــا بوقف ــن دائًم ــة(، لك ــة، الزاني ــة، األرمل اليهودّي
ــداكا  إليهــا. وقــف إلــى جانبهــا وأحاطهــا. عمــل علــى الشــفاء الداخلــي بعمــق، وأتــى بالميشــبات )Mishpat()العــدل( والتزي
ــا، وعظيمــة.  ــّوة، ال ســابق له ــة والق ــة يســوع ملؤهــا الطيب ــّرة. محّب ــي كّل م ــع رأس المــرأة ف )Tzedakah()الحــّق( ورف

لم يأت يسوع ليقلب األمور رأًسا على عقب. بل أتى ليصحح ما كان خطأ. أّما هدف كّل معلّم.

فــكان تعليــم التاميــذ )talmidim( كيفّيــة الســير علــى دروب هللا، دروب الشــالوم )shalom(. أراد يســوع للمــرأة أن تعيــش 
فــي كّل مــكان مرفوعــة الــرأس. وإن فعــل يســوع بهــا هــذه األمــور، فحتًمــا هــو قــادر علــى صنــع هــذه األمــور مــن أجلنــا اليــوم. 

أّما السؤال اآلن فهو: كيف ستمضون إلى األمام بعد هذه األسابيع السبعة؟ ما الذي تحملونه من ذكريات إلى األبد؟ 
ما الذي ستتشاركون به مع اآلخرين؟
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ّجلوا أبرز ما تحملونه معكم بعد هذه األسابيع السبعة. 

سّجلوا االلتزامات الرئيسية التي تعهدتم بها بعد هذه األسابيع السبعة، من أجل االستمرار في السير إلى األمام في 
حياتكم. 

كيف ستتّغير حياتكم بعد هذه األسابيع السبعة؟ 

كيف ستبدو حياتكم لو بدأتم بالعيش بتركيز أكبر على هللا، بصفتكم أشخاص رفع يسوع رأسهم كلّ يوم؟
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الختام: 

االحتفال 
الختامي 





االحتفال
عد االنتهاء من الدورات السبعة، فلنأخذ بعض الوقت لكي نتذكر ونحتفل بما صنعه الرّب في حياتنا. بمكنكم أن 

تتصلوا أو تراسلوا بعضكم البعض في مجموعات األصدقاء لتسبيح هللا سوية على ما صنعه في حياتنا. 

ي الغــرب، قلّمــا نعــرف كيــف ننهــي األمــور. لكــن برأيــي، ال بــّد أن تكــون النهايــة احتفــاال. فنحــن مؤمنــون بــاهلل، ونســعى إلــى 
إعــادة الســام بيــن العالــم وبيــن الخالــق، لــذا، ال بــّد أن نكــون محتفليــن. أّمــا الطريقــة التــي نحتفــل فيهــا، فُتظهــر رأينــا بإلهنــا. 

فــي الثقافــة اليهوديــة، هنــاك ممارســتان روحيتــان )ضمــن جملــة أمــور أخــرى(: الذكــرى واالحتفــال. همــا عادتــان روحيتــان 
غّيرتــا حياتــي. لقــد تكلّمنــا بعــض الشــيء عــن الذكــرى )zakhar(، يبقــى علينــا أن نقــول بضــع كلمــات حــول االحتفــال بصفتــه 

ممارســة روحيــة. 

أظــّن اّن هللا جعــل هــذه الممارســات ألّنــه يعــرف أّن ذاكــرة اإلنســان قصيــرة. نميــل إلــى نســيان وفــاء هللا تجاهنــا، ألّن الحيــاة 
تعصــف بنــا، ويمكــن للوجــع اآلنــي أن يصّعــب علينــا تذكــر أعمالــه الماضيــة ووعــده للمســتقبل. أّمــا هــذه الممارســات والطقــوس 
للذكــرى واالحتفــال، فتجعلنــا مترّســخين فــي الواقــع. ونحــن بحاجــة إليهــا ألن شــعورنا ليــس وفّيــا لحقيقــة هللا. تعــود بنــا الذكــرى 

إلــى ســجّل أعمــال هللا التاريخــي: هــو لــم يخذلنــا يوًمــا، ولــن يخذلنــا أبــًدا. 

فــي الذكــرى عبــر االحتفــال، شــيء يدفعنــا إلــى األمــام – يمنحنــا الشــجاعة، والقــّوة والجــرأة لكــي نخطــو خطــوة إضافيــة إلــى 
األمــام. فيمــا نفكــر بالذاكــرة ونــرى فيهــا مجــّرد نظــرة إلــى الــوراء، ينظــر الشــعب اليهــودي إليهــا علــى أّنهــا نظــرة إلــى الــوراد 
تدفــع بــه إلــى التطلـّـع نحــو األمــام. عندمــا نتذكــر األمــور العظيمــة التــي صنعهــا هللا فــي حياتنــا وفــي حيــاة شــعبه، فــي الماضــي 
ــأن  ــه ب ــا هللا عبــر وفائ ــة. يذّكرن ــة وليــس األمــور الفاني ــا نتذكــر األبدّي ــال ألنن ــة باالحتف ــا رغب وفــي الحاضــر، تنمــو فــي قلوبن
القيامــة انتصــرت علــى المــوت. يذّكرنــا أّن هللا ســيحملنا إلــى نهايــة مشــروعه الخاصــي، وســيرعانا ويقودنــا عبــر هــذا العالــم 

 .)shalom( المجنــون وصــوالً إلــى الشــالوم

ســنعيش إلــى األبــد بشــالوم كامــل مــع هللا. أّمــا االحتفــال، فيربــط بيننــا وبيــن الواقــع القائــل بــأّن هنــاك عمــل تجديــد وخــاص 
جــاٍر اآلن، وســط هــذا العالــم الفانــي. 
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أّي شكل تتخذه ممارسات وطقوس الذكرى واالحتفال في حياتكم؟ أي شكل تتخذه في وقتكم الشخصي مع هللا؟ أي 
شكل تتخذه في أسرتكم، أو مجموعة اإليمان حولكم؟ 

على ضوء كل ما تعّلمناه عن يسوع، من تريدون أن تكونوا؟ كيف تريدون أن تعيشوا حياتكم؟ هل تريدون أن 
تختلف حياتكم عن ما كانت عليه قبل هذه الدورة؟ توّسعوا في الكالم. 

كيف تتحولون إلى كائن يتذكر طيبة هللا تجاهه ويحتفل بها؟ 

يمكنكم أن تكتبوا شيًئا في األسفل أو في يومّياتكم عن الممارسات والطقوس الروحية التي اعتمدتموها. 
تذكروا: سّجلوا ما رأيتموه من وفاء هللا في حياتكم أو حياة أبناء هللا. 

احتفلوا: كيف يدعوكم ما تذكرتموه أعاله إلى الفرح باهلل وإلى السير نحو األمام؟

ســاعد التوقــف لبرهــة مــن أجــل االمتــاء بــروح الكتــاب المقــّدس علــى المضــي قدًمــا. يعطينــا قــدرة علــى التفكيــر بطريقــة جديدة 
وإعــادة التأمــل فــي الســؤال التالــي: إذا كان هــذا هــو هللا، إذن مــن أنــا؟ ومــاذا أريــد أن أكــون؟ لــذا، فلنتوقــف لبرهــة، للنظــر، 
والذكــرى، واالحتفــال والمضــي قدًمــا، لنشــهَد خــاص هللا فينــا وفــي هــذا العالــم. أّمــا الذكــرى واالحتفــال، فيمنحاننــا الشــجاعة، 

نحــن بنــات هللا. فلنتذكــر مــن هــو هللا، ولنغــرس جــذور شــجاعتنا فــي وفائــه. فلنحتفــل بمحّبتــه لنــا.
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مقدمة
لكتّيب المسؤول 

ــى  ــة عل ــاب المقــّدس مبنّي يســوع والمــرأة، دراســة حــول الكت
األفــام المصــّورة وعلــى النقــاش. تســاعد التعاليــم األســبوعية 
الشــخصّية واألفــام المصــّورة علــى المباشــرة ضمــن المأدبــة 
ــّدس  ــاب المق ــة الكت ــي دراس ــوص ف ــا نغ ــح فيم ــوار صري بح
ــرة،  ــذه الخب ــن ه ــزأ م ــزء ال يتج ــوار ج ــا أّن الح ــويا. وبم س
ــي  ــؤول( وف ــب المس ــل )كتّي ــذا الفص ــي ه ــي ف ــدون بالتال تج
قســم الـ«ناِقــش« بضــع أســئلة تهــدف إلــى المباشــرة بالحــوار 

ــاش.  والنق
ــرة أو  ــات صغي ــي مجموع ــة ف ــذه الدراس ــتخدام ه ــن اس يمك
ــي أو أي  ــب والمقاه ــازل والمكات ــس والمن ــي الكنائ ــرة، ف كبي

ــع آخــر.  موق

ــذه الدراســة حــول  ــى إدارة ه ــكار لمســاعدتكم عل بعــض األف
ــّدس ــاب المق الكت

فــي  والمــرأة«  »يســوع  لتقديــم  تتهّيــؤون  إذ  الصــاة: 
مجموعتكــم، تذكــروا إّن الصــاة أساســّية. كّرســوا بعــض 
ــي  ــاِركات ف ــل المش ــن أج ــبوع للصــاة م ــي كّل أس ــت ف الوق
ــي  ــات الت ــى النزاع ــّن وإل ــى حاجاته ــوا إل ــم. اصغ مجموعتك
يتخبطــن فيهــا، مــن أجــل حملهــا إلــى الــرّب ورفعهــا أمامــه. 
ــت  ــس وق ــن تكري ــّد م ــن ال ب ــان، لك ــط مهّم ــم والتخطي التنظي
للصــاة قبــل كّل تجّمــع مــن دون اســتثناء. ال بــّد مــن تشــجيع 
المشــاِركات علــى جعــل الصــاة جــزًءا مــن الوتيــرة الروحّيــة 

ــّن.  ــة الخاصــة به اليومّي

إرشــاد: تقبلــوا المشــاركات كمــا هــّن، لكــن، فــي الوقــت نفســه، 
حــددوا التوقعــات مــن أجــل تشــجيعهّن علــى االلتــزام. كونــوا 
محــّط ثقــة، وابقــوا مّتســقين مــع ذاتكــم. شــّجعوا المشــاِركات 
الجماعيــة،  الجلســات  وحضــور  الــدورة،  متابعــة  علــى 

وااللتــزام فــي الدراســة الشــخصّية. أصغــوا بإمعــان. أديــروا 
النقــاش بحــّس كبيــر مــن المســؤولّية. ال تفشــوا بمــا أســّرت بــه 
المشــاِركات ضمــن مجموعاتهــّن. كونــوا صادقيــن وال تخشــوا 
ــاه  ــم إّي ــا يعلّمك ــارك بم ــر التش ــم عب ــن ضعفك ــوا ع أن تتكلم
ــرعان  ــارك، س ــي التش ــدوة ف ــم ق ــة. إن كنت ــال الدراس هللا خ
ــة الشــفافية  مــا ســتحذو معظــم المشــاِركات حذوكــم بعــد رؤي
التــي تتمتعــون بهــا. تكلّمــوا مــع نســاء مــن خلفيــات وأعمــار 
ومكانــات مختلفــة، إذ مــن شــأن خبراتهــّن المختلفــة أن ُتغنــي 

ــا. ــه مًع ــذي تمضون الحــوار والوقــت ال

اتصــال: ابقــوا ملتزميــن إلــى جانــب المشــاِركات. اســتخدموا 
وســائل التواصــل االجتماعــي، البريــد اإللكترونــي، الرســائل 
القصيــرة، االتصــاالت الهاتفيــة أو البريــد التقليــدي مــن أجــل 
ــبوع.  ــال األس ــاة خ ــارك بالص ــال والتش ــى اتص ــاء عل البق
َفْلَتْعلــم المشــاركات أّنكــم تصلـّـون مــن أجلهــّن تحديــًدا. اجعلــوا 
مــن الكتــاب المقــّدس مصــدر كّل شــيء وشــّجعوا المشــاركات 

فــي عاقاتهــّن مــع يســوع. 

االحتفــال: فــي نهايــة الــدورة الســابعة، كّرســوا بعــض الوقــت 
فــي المجموعــة مــن أجــل االحتفــال بمــا صنعــه الــرّب، عبــر 
إعطــاء فرصــة للمشــاِركات للــكام عــن مــا تعلّمنــه ومــا ســمح 
لهــّن بالنمــّو. صلّــوا ســوّية علــى نّيــة الخطــوات التاليــة التــي 
ــذه  ــد ه ــام بع ــى األم ــا إل ــرّب أن يخطونه ــّن ال ــب منه ــد َيطل ق

الدراســة. 

بعــض األفــكار لمســاعدتكم علــى تنظيــم هــذه الدراســة حــول 
الكتــاب المقــّدس

خاطبــوا القــّس، أو المســؤول عــن التنشــئة، أو المســؤول 
عــن التعليــم: إن كنتــم تنظمــون هــذه الــدورة بصفتكــم عضــًوا 
فــي كنيســة محلّيــة، التمســوا مــن المســؤولين، صــاة ودعًمــا 

ــا.  ورأي

ــاحة  ــي المس ــاِركات وف ــدد المش ــي ع ــروا ف ــن: فك ــع آم موق
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ــن  ــّدات م ــي والمع ــاوالت والكراس ــتأجروا الط ــرة. اس المتوف
أجــل عــرض األفــام والموســيقى ومختلــف المــواد الســمعّية 

ــة.  البصرّي

المشــاِركات تضــّم  رعايــة األطفــال: إن كانــت مجموعــة 
والــدات مــع أطفــال فــي ســّن صغيــرة أو أّمهــات عازبــات، ال 

ــدورة.  ــال خــال ال ــة لأطف ــن رعاي ــن تأمي ــي م ــّد بالتال ب
بالطلبّيــة  تقومــوا  أن  عليكــم  المطلوبــة:  المــوارد  تأميــن 
للحصــول علــى كتــب الدراســة إلــى جانــب رزمــة المســؤول. 
قــد تبتاعــون بعــض الكتــب اإلضافيــة تحســًبا ألّي تســجيل فــي 

ــة.  ــر لحظ آخ
التخطيــط والتحضيــر: اّطلعــوا بإمعــان علــى المــوارد الخاصــة 
بدراســة الكتــاب المقــّدس فــي هذه الــدورة، وبالمــوارد الخاصة 
بالمســؤول. اســتعرضوا الشــريط المصــّور قبــل عرضــه علــى 
ــي  ــئلة الت ــع واألس ــاً للمواضي ــوا تسلس ــّم ضع ــة، ث المجموع
ــم الذهــاب  ــاء مــع المجموعــة. يمكنك ســتطرحونها خــال اللق
  lifeway.com/jesusandwomen :إلــى الموقــع التالــي
ــوارد الخاصــة  ــواد الخاصــة بالمســؤول والم ــن الم ــد م للمزي

بالدراســة. 

التقييم
ــا  ــم: م ــألوا ذاتك ــة، اس ــن المجموع ــاء ضم ــة كل لق ــي نهاي ف
ــذي يمكــن تحســينه؟ هــل  ــا ال ــدة؟ م ــة جّي ــذي جــرى بطريق ال
رأيتــم حيــاة المشــاِركات تتغّيــر؟ هــل تقّربــت مجموعتكــم 
أكثــر مــن المســيح؟ هــل تقــّرب أعضــاء المجموعــة أكثــر إلــى 

ــض؟  ــم البع بعضه

الخطوات التالية
ــع أعضــاء  ــري م ــا يج ــوا م ــدورة، تابع ــاء ال ــد انته ــى بع حت
مجموعتكــم. تحــّدوا المشــاِركات لكــي ُيبقيــن علــى التزامهــّن 
ــزام  ــر االلت ــّدس، أو عب ــاب المق ــدة حــول الكت ــر دورة جدي عب
فــي كنيســتهّن، أو عبــر الخدمــة، مّمــا يســمح لهــّن باالســتمرار 
فــي النمــّو الروحــي وعقــد الصداقــات. قّدمــوا فرًصــا للخدمــة 

قــد تهــّم المشــاِركات كأفــراد أو كمجموعــة، ممــا يعطيهــّن 
ــدورة.  فرصــة لتطبيــق مــا اكتســبنه فــي ال

الدورة األولى
ــب  ــوا كت ــى ووّزع ــدورة األول ــي ال ــاِركات ف ــوا بالمش 1.رّحب

ــة.  الدراس
األولــى.  بالــدورة  الخــاص  المصــّور  الشــريط  2.شــاهدوا 
اســتخدموا الخاصــة الــواردة فــي قســم »شــاِهد« مــع رؤوس 
األقــام الجاهــزة )ص. 13 إلــى 15( فــي المأدبــة األســبوعّية. 
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)16
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
قبــل  األســبوع  خــال  المنــزل  فــي   )27 إلــى   17 )ص. 

التالــي.  حضــور االجتمــاع 
5.انهوا الجلسة بالصاة. 

الدورة الثانية
يســوع  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  بالمشــاِركات  1.رّحبــوا 

والمــرأة. 
الثانيــة.  بالــدورة  الخــاص  المصــّور  الشــريط  2.شــاهدوا 
اســتخدموا الخاصــة الــواردة فــي قســم »شــاِهد« مــع رؤوس 
األقــام الجاهــزة )ص. 32 إلــى 35(، وشــّجعوا المشــاِركات 
تعليــم  إلــى  يســتمعن  فيمــا  األقــام  رؤوس  تدويــن  علــى 

كريســتي. 
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)36
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
قبــل  األســبوع  خــال  المنــزل  فــي   )27 إلــى   17 )ص. 

التالــي.  حضــور االجتمــاع 
ــائلين هللا  ــاة، س ــت للص ــض الوق ــوا بع ــام: كّرس ــي الخت 5.ف
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ــن  ــة عاني ــم أو ســوء معامل أن يشــفي المشــاِركات مــن أي ظل
منــه. أطلبــوا مــن هللا أن يصلــح األوضــاع ويشــفي القلــوب. إن 
شــئتم، أعطــوا المشــاِركات فرصــة التشــارك بمــا فــي قلوبهــّن، 

ثــّم تجّمعــوا وصلّــوا مــن أجــل كّل امــرأة فــرًدا فــرًدا. 

الدورة الثالثة
يســوع  مــن  الثالثــة  الــدورة  فــي  بالمشــاِركات  1.رّحبــوا 

والمــرأة. 
الثالثــة.  بالــدورة  الخــاص  المصــّور  الشــريط  2.شــاهدوا 
اســتخدموا الخاصــة الــواردة فــي قســم »شــاِهد« مــع رؤوس 
األقــام الجاهــزة )ص. 50 إلــى 53(، وشــّجعوا المشــاِركات 
تعليــم  إلــى  يســتمعن  فيمــا  األقــام  رؤوس  تدويــن  علــى 

كريســتي. 
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)54
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
قبــل  األســبوع  خــال  المنــزل  فــي   )27 إلــى   17 )ص. 

التالــي. حضــور االجتمــاع 
إلــى  االنقســام  المشــاِركات  مــن  أطلبــوا  الختــام:  فــي   .5
مجموعــات مؤلفــة مــن شــخصين إلــى أربعــة أشــخاص، 
وليتشــاركن حــول الجمــود الــذي وقعــن فيــه مــن جــّراء العــار 
فــي الماضــي أو الحاضــر. أطلبــوا منهــّن بعدهــا الصــاة مــن 

ــرات.  ــارك بالخب ــة التش ــد حلق ــض بع ــّن البع ــل بعضه أج

الدورة الرابعة
1.رّحبــوا بالمشــاِركات فــي الــدورة الرابعــة مــن يســوع 

والمــرأة. 
2.شــاهدوا الشــريط المصــّور الخــاص بالــدورة الرابعــة. 
اســتخدموا الخاصــة الــواردة فــي قســم »شــاِهد« مــع رؤوس 
األقــام الجاهــزة )ص. 68 إلــى 71(، وشــّجعوا المشــاِركات 
تعليــم  إلــى  يســتمعن  فيمــا  األقــام  رؤوس  تدويــن  علــى 

كريســتي. 
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)72
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
قبــل  األســبوع  خــال  المنــزل  فــي   )81 إلــى   73 )ص. 

التالــي. حضــور االجتمــاع 
 فــي الختــام: ذّكــروا المشــاِركات إن معرفــة يســوع الحقيقــي 
ــي. وإن أراد المــرء  ــا هــو حقيق ــة م ــن أجــل معرف أساســّية م
أن يعــرف يســوع، ال بــّد أن يمضــي الوقــت فــي رفقتــه 
ــل  ــي يجع ــم لك ــّدوا مجموعتك ــه. تح ــي كلمت ــاة وف ــي الص ف
أعضاؤهــا مــن الوقــت مــع يســوع أولوّيــة فــي هــذا األســبوع. 

الدورة الخامسة
1.رّحبــوا بالمشــاِركات فــي الــدورة الخامســة مــن يســوع 

والمــرأة. 
2.شــاهدوا الشــريط المصــّور الخــاص بالــدورة الخامســة. 
اســتخدموا الخاصــة الــواردة فــي قســم »شــاِهد« مــع رؤوس 
األقــام الجاهــزة )ص. 86 إلــى 89(، وشــّجعوا المشــاِركات 
تعليــم  إلــى  يســتمعن  فيمــا  األقــام  رؤوس  تدويــن  علــى 

ــتي.  كريس
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)90
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
قبــل  األســبوع  خــال  المنــزل  فــي   )99 إلــى   91 )ص. 

التالــي. حضــور االجتمــاع 
ــام: انقســموا إلــى مجموعــات صغيــرة واطرحــوا  5.فــي الخت
الســؤال مــا قبــل األخيــر مــن قســم »هّيــا إلــى الييشــيفا« ضمــن 
ــام  ــر أم ــل ينبه ــوع اآلن، ه ــم يس ــر إليك ــو نظ ــة: ل المجموع
قــّوة إيمانكــم أو ضعفــه؟ أي ظــروف تشــّكل عقبــة فــي وجــه 
إيمانكــم اليــوم؟ أّي ظــروف تحيــي إيمانكــم اليــوم؟ أطلبــوا مــن 
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المشــاِركات الصــاة مــن أجــل بعضهــّن البعــض بعــد مرحلــة 
التشــارك. 

الدورة السادسة
1.رّحبــوا بالمشــاِركات فــي الــدورة السادســة مــن يســوع 

والمــرأة. 
2.شــاهدوا الشــريط المصــّور الخــاص بالــدورة السادســة. 
مــع  »شــاِهد«  قســم  فــي  الــواردة  الخاصــة  اســتخدموا 
ــّجعوا  ــى 107(، وش ــزة )ص. 104 إل ــام الجاه رؤوس األق
المشــاِركات علــى تدويــن رؤوس األقــام فيمــا يســتمعن إلــى 

تعليــم كريســتي. 
ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)108
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
)ص. 109 إلــى 117( فــي المنــزل خــال األســبوع قبــل 

ــي. ــاع التال ــور االجتم حض
5. فــي الختــام: اطلبــوا مــن المشــاِركات أن يخبــرن قّصــة عــن 
ــا  ــا بم ــاركن معه ــا« وتش ــّن نحوه ــر حياته ــال نه ــرأة »س ام
تعلّمنــه خــال المأدبــة. اجعلــوا كّل امرأتيــن تصليــان مــن أجــل 
ــون  ــألوا هللا أن يك ــه. اس ــا تعلّمن ــا بم ــاركن معه ــّن يتش ــن ك م
ــوا مــن أجــل هــذا الشــخص،  ــا مــن هــذا الشــخص. صلّ قريًب
لكــي يتعــّرف فــي صميــم حياتــه إلــى هللا الــرّب والمخلّــص. 

الدورة السابعة
1.رّحبــوا بالمشــاِركات فــي الــدورة الســابعة مــن يســوع 

والمــرأة. 
2.شــاهدوا الشــريط المصــّور الخــاص بالــدورة الســابعة. 
مــع  »شــاِهد«  قســم  فــي  الــواردة  الخاصــة  اســتخدموا 
ــّجعوا  ــى 125(، وش ــزة )ص. 122 إل ــام الجاه رؤوس األق
المشــاِركات علــى تدويــن رؤوس األقــام فيمــا يســتمعن إلــى 

تعليــم كريســتي. 

ــيفا  ــاش الييش ــوا نق ــاهدة الشــريط المصــّور، ترأس ــد مش 3.بع
)yeshiva( فــي مجموعتكــم عبــر طــرح األســئلة )ص. 

 .)126
ــخصّية  ــة الش ــام بالدراس ــة بالقي ــاء المجموع ــروا أعض 4.ذّك
)ص. 127 إلــى 133( فــي المنــزل خــال األســبوع قبــل 

ــي. ــاع التال ــور االجتم حض
5.فــي الختــام: أرشــدوا المشــاِركات كــي يتشــاركن بمــا يعيــق 
ثقتهــّن بــاهلل، ومــا يحــول دون قولهــّن »نعــم«. ترأســوا بعدهــا 
ــذه  ــى ه ــكروا هللا عل ــه. أش ــى وفائ ــّبحين هللا عل الصــاة، مس
ــه أن  ــوا من ــا. أطلب ــا إلين ــي به ــي يأت ــة الت المغامــرات اإلنجيلّي
يعطينــا نعمــة الــرّد عليــه قائليــن: »نعــم«. خــذوا بعــض 
الوقــت لاحتفــال بمــا صنعــه الــرّب وســط مجموعتكــم خــال 

ــدورات الســبعة.  ال
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شــوع بــن ســيراخ: كاتــب، أصلــه مــن أورشــليم، أّســس مدرســة يهوديــة فــي االســكندرّية )مصــر( فــي حوالــي العــام 200 قبــل 
الميــاد. كان ضليًعــا بالكتــاب المقــّدس )مــا كان معروًفــا بالكتــاب المقــّدس آنــذاك يشــمل فقــط العهــد القديــم( وبالطبيعــة البشــرّية. 
ــل  ــب تقّب ــة. َصُع ــد والنســاء، إذ اعتبرهمــا أمــاًكا يجــري التعامــل معهمــا بحســب الرغب ــزت تعاليمــه بالقســاوة تجــاه العبي تمّي

تعاليمــه آنــذاك، ويصعــب أكثــر تقبــّل تعاليمــه اليــوم. 

ســفر يشــوع بــن ســيراخ: ُعــرف هــذا الكتــاب بأســماء عديــدة. ينتمــي إلــى اســفار الحكمــة فــي الكتــاب المقــّدس. ُوضــع فــي 
القــرن الثانــي قبــل الميــاد وُيعــرف تحــت اســم »ســفر الجامعــة«. وضــع بــن ســيراخ هــذا الســفر بالعبرّيــة، ثــّم، بعــد بضعــة 
عقــود، قــام حفيــده بترجمــة الكتــاب إلــى اليونانّيــة. ال تعتــرف الطوائــف البروتســتانتّية بهــذا الســفر جــزًءا مــن الكتــاب المقــّدس. 
أّمــا الطوائــف الكاثوليكّيــة واألرثوذكســية، فتعــّده جــزًءا مــن أســفار الكتــاب المقــّدس، لكــن مــن القانونيــة الثانيــة )األســفار غيــر 
ــا مــن حيــث المضمــون، فهــذا  الملهمــة والتــي دخلــت إلــى قائمــة األســفار فــي مرحلــة الحقــة( أو مــن األســفار المنحولــة. أّم

الســفر أشــبه بأســفار الحكمــة، إذ يحتــوي علــى العديــد مــن األمثــال والتعاليــم األخاقّيــة.  

االعتبــارات الثقافّيــة: إذ ننظــر فــي الكتــاب المقــّدس مــن منظــور شــرق أوســطي، ال بــّد مــن فهــم بعــض الفروقــات بيــن ثقافتنــا 
ــرن  ــاء الق ــا، نحــن أبن ــا، إالّ أّن طريقتن ــي وآرائن ــا الثقاف ــة إرثن ــن صّح ــى الرغــم م ــادي. عل ــرن األّول مي ــات الق ــوم وثقاف الي

الحــادي والعشــرين، فــي معاينــة الكتــاب المقــّدس تختلــف تماًمــا عــن تلــك المعتمــدة منــذ ألفــي عــام. 
نعيــش فــي ثقافــة مبنّيــة علــى البــراءة / الذنــب، مّمــا يؤثــر علــى طريقتنــا فــي النظــر إلــى العدالــة والخطيئــة. )المبــادئ معروفــة: 
»المّتهــم بــريء إلــى حيــن إثبــات العكــس« أو »اتبــع ضميــرك«(. لكــن، مــاذا لــو غابــت العدالــة؟ مــاذا لــو أخطــأت العدالــة؟ 

إلــى أّي حــّد نثــق بضميرنــا عندمــا غســلنا هــذا األخيــر حتــى بتنــا ال نشــعر بالذنــب إذا ارتكبنــا شــيًئا خطــأ؟ 
ــة –  ــاك، يتمحــور كّل شــيء حــول العائل ــة مــن العــار / الشــرف. هن ــى ثقاف تختلــف األمــور فــي الشــرق األوســط المبنــي عل
الديــن، الطقــوس، السياســة – ويتحّمــل كل فــرد مســؤولّية شــرف العائلــة. أّمــا العــار، ففيــه مامــة ويأتــي بأوجــه مختلفــة. مثــا: 
االختــاس مــن عضــو آخــر مــن العائلــة، العقــم، العاقــات غيــر الشــريفة، كلّهــا تأتــي بالعــار علــى العائلــة. لــذا، عندمــا يلعــب 
المــرء دوره وســط عائلتــه، أكان ابًنــا، ابنــة، زوًجــا، زوجــة، كاهًنــا أو مســؤوال، يأتــي بالشــرف أو العــار إلــى عائلتــه بحســب 

تصّرفاتــه. كذلــك األمــر بالنســبة للخطيئــة والعدالــة، فهمــا مّتصــان بالشــرف والعــار. 
نصــل بالتالــي إلــى االعتبــارات الثقافيــة التاليــة: محــّط تركيزنــا اليــوم هــو الفــرد. أّمــا فــي الشــرق األوســط منــذ ألفــي عــام، فــكان 
محــط التركيــز هــو الجماعــة. الِحظــوا كــم هــذا مهــّم مــن أجــل فهــم مــا ذكرنــاه أعــاه: البــراءة / الذنــب، الشــرف / العــار. فــي 
ثقافتنــا الفردانّيــة، الخطيئــة مســألة شــخصّية، تكمــن فــي داخلنــا، مّمــا يعنــي أّنهــا نســبّية: مــا أعتِبــُره أنــا خطيئــة قــد ال يكــون 
كذلــك بالنســبة لشــخص آخــر، إذ تختلــف نقــاط ضعفــي عــن نقــاط ضعــف اآلخــر. لكــن، تختلــف األمــور فــي الثقافــات الجماعّيــة، 
إذ كّل فــرد يعــرف مــا هــو متوّقــع منــه، وقلّمــا تجــري األمــور فــي الخفــاء. حتــى فــي قّصــة الملــك داوود، عندمــا اتخــذ َبْثَشــَبع 
زوجــة لــه، حــّذره الخــدم مــن أّنهــا متزوجــة مــن رجــل آخــر! فــي الحيــاة الجماعيــة، تظهــر الخطيئــة علــى المــأ. يعــرف الــكّل 
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مــا الــذي يجــري، وتأتــي أعمــال الفــرد بالشــرف أو العــار إلــى جماعــة بأســرها. 
أخيــًرا، كلمــة حــول الضيافــة: فــي ثقافــة الشــرق األوســط القديمــة )والمعاصــرة(، تســود حفــاوة االســتقبال. لســُت أتكلـّـم هنــا عــن 
اســتضافة اآلخريــن أمــام مجــّرد فنجــان شــاي. إذ الضيافــة مــن أكبــر الفضائــل. إذا حضــر إليكــم غريًبــا، أو مــّر قــرب منزلكــم، 
ال بــّد مــن دعوتــه إلــى الدخــول. وإذا نــزل ضيًفــا عندكــم، فــا يليــق بــه إالّ األفضــل. إن كنتــم تخططــون لاحتفــال بعيــد ميــاد 
أحــد أوالدكــم، يتغّيــر رأًســا صاحــب العيــد، وُيقــام االحتفــال علــى شــرف الضيــف. إن كنتــم تّدخــرون المــال مــن أجــل شــراء 
ســيارة جديــدة، ســُتنفق المّدخــرات للترفيــه عــن الضيــف والعنايــة بــه. فــي بعــض الثقافــات البدوّيــة اليــوم، مــن الواجــب عليكــم 
تقديــم أفضــل مــا عندكــم لضيفكــم مــن غــذاء وشــراب لثاثــة أّيــام. ال يهــّم إن كنتــم مــن المســيحيين، أو المســلمين، أو اليهــود، 

أو معتنقــي ديانــة الطــاو: إن نزلتــم ضيًفــا عندهــم، ســتكونون ضيًفــا مكّرًمــا لديهــم. 
 

المدلــول الثقافــي: فــي كّل لغــة، نجــد فهًمــا ومدلــوال ثقافًيــا للتعابيــر والكلمــات يذهــب إلــى مــا بعــد مجــّرد معنــى الكلمــات فــي 
الجملــة والقامــوس. إذا قلــت »الوضــع يغلــي« باللغــة العربيــة، فهــذا ال يعنــي إنــي جالــس فــي المــاء الغاليــة، بــل أّن الوضــع 
العــام مقلــق ومخيــف. يمكــن أن نعطــي األمثلــة الكثيــرة مــن هــذا القبيــل. واألمــر ســّيان بالنســبة للكتــاب المقــّدس. لكــن، بمــا أّننــا 
لســنا ضليعيــن بلغــة الكتــاب المقــدس أو ثقافتــه، غالًبــا مــا ُيفقــد شــيًئا مــن معنــى هــذه التعابيــر فــي الترجمــة أو التفســير. مثــا، 
فــي الكتــاب المقــّدس، بالمعنــى األصلــي، »العيــن الصائبــة« هــي الكــرم، »الســماع« هــو اإلصغــاء وأيًضــا الطاعــة. بعــض 
ــا بالمعنــى والداللــة إلــى لغــات أخــرى، لكــن هنــاك التعابيــر األخــرى التــي بقــي معناهــا ومدلولهــا  هــذه التعابيــر انتقــل حرفًي

ســًرا، حتــى بالنســبة للمترجــم. 
 

دافــار)Davar(: باللغــة العربّيــة، الدافــار هــو »الكلمــة«. لكــن باللغــة العبرّيــة، هــذه الكلمــة هــي فعــل واســم فــي آن واحــد، ممــا 
يعنــي أّن دافــار تعنــي أيًضــا: »تكلـّـم«. وهــذا مــا يجعــل اللغــة العبرّيــة فــي الكتــاب المقــّدس مثيــرة لاهتمــام، إذ تحمــل الكلمــة 
المعانــي الكثيــرة – حتــى فــي الجملــة نفســها أو اآليــة نفســها. مثــا، فــي بعــض األحيــان، تأتــي كلمــة دافــار بمعنــى: »شــيء«. 
ــر )وال زال  ــار تعابيرهــم بحــذر كبي ــى اختي ــاد اليهــود القدامــى عل ــن الكلمــات واألشــياء، اعت ــدة بي ــة الوطي نظــًرا لهــذه العاق
هــذا صحيًحــا اليــوم(. فهــم يــكادون ال يتكلّمــون عــن اآلخريــن. يقولــون »اللســان الشــرير« لإلشــارة إلــى الــكام عــن اآلخريــن 
ألّن للكلمــة وزن. مــن المهــّم بالتالــي أن نعــرف كيفّيــة الــكام عــن نفســنا وعــن اآلخريــن واألمــور األخــرى. مثــا: فــي ســفر 
التكويــن 1، ينطــق هللا فيــرد فــي الســفر: »ثــم قــال هللا«، فتتحــّول هــذه الكلمــة إلــى جــزء مــن الخليقــة، ونلحــظ هــذا عندمــا يقــول 

الكتــاب »وكان«. 

»هاغــا« )hagah(: هــي كلمــة عبرّيــة تصــف زئيــر األســد عندمــا يلقــي القبــض علــى فريســته. والهاغــا، علــى غــرار الكلمات 
العديــدة مــن اللغــة العبريــة، صــوت تحــّول إلــى كلمــة. غريــب إذن، أن يختــار مؤلــف المزمــور هــذه الكلمــة علــى الرغــم مــن 
تواجــد المرادفــات العديــدة، مــن أجــل اإلشــارة إلــى التعّمــق فــي كلمــة هللا. يســتخدم معظــم المترجمــون كلمــة »تأّمــل« لترجمــة 
ــوذي الجالــس مــن دون  ــا صــورة الراهــب الب ــى ذهنن ــادر إل ــر. لكــن لأســف، عندمــا نســتخدم كلمــة »تأمــل«، تتب هــذا التعبي
تحــّرك علــى رأس جبــل نــاٍء. أّمــا بالنســبة لمؤلــف المزمــور 1: 2، فدراســة كلمــة هللا ليــاً ونهــاًرا، أشــبه بزئيــر األســد عندمــا 
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يصطــاد فريســته. أنــت متلّهــف لهــذه الكلمــة، وال تشــبع منهــا. 

المــّن )Manhue, Ha man( )فــي بعــض األحيــان: المــن هــو«(: هــو أساًســا الســؤال الــذي طرحــه الشــعب اليهــودي عندمــا 
رأى هــذه المــادة البيضــاء كالثلــج التــي غّطــت األرض. فقالــوا: »مــن هــو؟«، وهكــذا ُولــت كلمــة »المــّن«. هــي الغــذاء الــذي 
أعطــاه هللا لشــعب إســرائيل فــي البرّيــة كّل يــوم خــال أربعيــن عــام فــي البرّيــة. فــي القــرن األّول ميــادي، كانــت كلمــة »مــّن« 

تعنــي: »الخبــز اليومــي«. 

هافــر، )جمــع: هافريــم( )Haver, Haverim(: الصديــق أو الرفيــق. فــي القــرن األّول، كان الهافــر هــو الشــريك فــي الدراســة 
ــون  ــم يحّث ــا. كان الهافري ــة أيًض ــئلة الصغب ــل األس ــي المقاب ــه ف ــع من ــة وأتوق ــئلة الصعب ــه األس ــن أطــرح علي ــو م ــذ. ه والتلمي
بعضهــم البعــض علــى الدراســة، وصــوال إلــى اإلرهــاق، مــن أجــل بلــوغ الحقيقــة. إذا أطلــق المــرء علــى شــخص آخــر لقــب 
ــم نفســه. يمضــي المــرء  هافــر، فهــذا قــد يعنــي أيًضــا أّنهمــا يتبعــان تعاليــم التــوراة بالطريقــة نفســها، أو أّنهمــا تلميــذان للمعلّ

معظــم نهــاره مــع الهافريــم، يتناقــش حــول األمــور األهــّم فــي حياتــه وحيــاة زمائــه. 

الكنف)جمــع: الكنافاييــم( )kanaf, kanafayim(: كلمــة تعنــي »الزاويــة«. أمــَر هللا شــعب إســرائيل أن يلبــس شــال الصــاة 
وأن يجعــل األهــداب علــى طــرف لباســه. ُتترجــم كلمــة كنــف إلــى »جانــج«، وفــي هــذا إشــارة إلــى ســفر أشــعيا 6: 2، حيــث 

لــكّل ســارافيم ســتة أجنحــة.

لِخاْيم )l’chaim(: تعبير عبري ُيستخدم عندما يشرب المرء كأًسا بصّحة أحدهم. معناه الحرفي هو: »إلى الحياة«. 

ــذا، كانــوا  ماييــم شــاييم )Mayim Chayim(: فــي القــرن األول ميــادي، كان مــن المهــّم بالنســبة لليهــود البقــاء أطهــاًرا. ل
يلجــؤون إلــى طقــوس التطهيــر. وكان الموضــوع يســتحوذ علــى شــّق ال ُيســتهان بــه مــن األحاديــث. كان العلمــاء يتناقشــون حول 
نــوع الميــاه المقبولــة بحســب الشــريعة، ليــس فقــط مــن أجــل طقــوس التطهيــر، بــل أيًضــا مــن أجــل النظافــة والحيــاة. أّمــا تعبيــر 
ماييــم شــاييم، فمعنــاه »الميــاه الحّيــة« ويشــير إلــى الميــاه المتحّركــة، وليــس الميــاه الخاملــة، مثــا: المطــر، الينابيــع، اآلبــار، 
مجــاري الميــاه، األنهــر وبحيــرات الميــاه الحلــوة. هــي الميــاه التــي ال يحملهــا اإلنســان، والتــي ال ُتخــّزن فــي الخزانــات، بــل 

تأتــي مباشــرة مــن هللا نفســه. 
تتكــّرر هــذه الصــورة فــي العهــد القديــم حيــث تشــير إلــى هللا، وكذلــك فــي العهــد الجديــد، خاصــة فــي إنجيــل يوحنــا. يتكلـّـم يســوع 
عــن المــاء الحــّي فــي يوحنــا 4، ويوحنــا 7، فــي كام مجــازي عــن الــروح القــدس. نــرى بالتالــي إن المــاء الحــّي يخــدم للنظافــة 
وللطقــوس، لكّنــه يحمــل أيًضــا معنــى مجازًيــا. دعونــا ال ننســى أّن الشــعب اليهــودي وجــد نفســه فــي الصحــراء والبرّيــة مــراًرا، 

ممــا يعنــي أّن المــاء الحــّي، الماييــم شــاييم، مــن أثمــن مــا يمكــن الحصــول عليــه. 

الميكفــاه )Mikveh(: طقــس التطهيــر، الــذي بــدأ فــي القــرن األول ميــادي والــذي يســتمّر حتــى أيامنــا هــذه. اختلــف هدفــه 
عبــر العصــور. ســبقت الميكفــاه المعموديــة فــي المســيحّية، وهــي عبــارة عــن إنــزال للشــخص كلًيــا فــي الميــاه. كان يدخــل المــرء 
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إلــى المــاء عــاٍر كلًيــا، ويغطــي نفســه كلًيــا بالمــاء، ثــم، عنــد الخــروج، يكــون قــد صــار طاهــًرا. كان ال بــّد مــن وجــود شــاهدين 
يؤكــدان علــى أن الفــرد ُغمــر كلًيــا بالميــاه. )نظــًرا لاعتبــارات الثقافيــة فــي الشــرق األوســط، كان النــزول فــي المــاء يجــري 
بشــكل منفصــل بيــن الرجــال والنســاء(. كشــفت أعمــال التنقيــب التاريخيــة عــن وجــود مئــات البــرك الخاصــة بهــذا الطقــس، 
مّمــا يشــير إلــى امتــداد الشــعب اليهــودي خــال القــرن األول قبــل المســيح والقــرن األول ميــادي. انتشــرت هــذه البــرك علــى 

وجــه الخصــوص بيــن إســرائيل واألردن.

ــا  ــه أعطــى أيًض ــودي أّن ــد اليه ــد التقلي ــيناء، يعتق ــل س ــى جب ــاه لموســى عل ــا أعطــى هللا وصاي ــناه )Mishnah(: عندم الميش
سلســلة أخــرى مــن التشــريعات، اســمها الميشــناه )ومعنــى الكلمــة: المتكــرر(. هنــاك الشــريعة المكتوبــة )الميكــراه أو التــوراة( 
وهــي األهــّم، وثــم هنــاك الشــريعة الشــفهّية )الميشــناه( التــي تتوّســع وتفّســر مــا أتــى فــي الشــريعة. أّمــا كتــاب الميشــناه بذاتــه، 
فُيخبــر عــن والدتــه: »أنــزل هللا الشــريعة علــى موســى علــى جبــل ســيناء، ونقلهــا هــذا األخيــر إلــى يشــوع، ويشــوع نقلهــا إلــى 
الشــيوخ، ونقلهــا الشــيوخ إلــى األنبيــاء، ونقلهــا األنبيــاء إلــى بيــت الديــن« )بيركــي آفــوت 1:1(. أّمــا انطاًقــا مــن هنــا، فبــات 
مــن مســؤولية الحكمــاء فــي القــرن األّول قبــل الميــاد وبعــده، العمــل علــى التأويــل والتفســير، وهــم المعلّمــون )ومعنــى الكلمــة: 

األكابــر(. 
فــي بدايــة القــرن الثالــث ميــادي، بــات مــن الضــروري خــّط هــذه التقاليــد المتناَقلــة شــفهًيا. فباشــر يهــودا الحّناســي )المعــروف 
أيًضــا تحــت لقــب يهــودا األميــر( بتســجيل هــذه التقاليــد المتناقلــة وصــوال إلــى عصــره. تعطينــا هــذه الوثيقــة نافــذة تطــّل علــى 
الديانــة اليهوديــة منــذ حوالــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، وصــوال إلــى القــرن الثانــي بعــد الميــاد. ُيقســم الكتــاب إلــى ســّتة أقســام 
رئيســّية، كل واحــد منهــا مقســوم إلــى أقســام فرعيــة )ســبعة إلــى إثنــي عشــر(، تــرد مــن األطــول إلــى األقصــر. ومــن الملفــت 

لانتبــاه إّن الكنيســة األولــى، نّظمــت رســائل القديــس بولــس بالطريقــة نفســها )أي مــن األطــول إلــى األقصــر(. 

ــر  ــي التدبي ــا ف ــبات دوًرا خاًص ــب الميش ــدل. تعل ــي: الع ــيوًعا ه ــر ش ــا األكث ــة، ترجمته ــة عبرّي ــبات )Mishpat(: كلم الميش
اإللهــي. بمــا أّن هللا هــو المدافــع األول عــن الفقــراء والمظلوميــن، خاصــة األرملــة واليتيــم، ُيتوقــع بالتالــي مــن أتباعــه أن يســيروا 
فــي خطــاه. الواقــع هــو أن كلمــة ميشــبات، ليســت مســألة ذنــب أو بــراءة، بــل مفهــوم حــول الكرامــة والعــار. فــاهلل يأتــي بالعدالــة 

إلــى هــذا العالــم عبــر رفــع المتواضعيــن وســتر عارهــم.
بيــن الميشــبات وكلمــة تزيــداكا )الحــق( عاقــة وطيــدة، فالميشــبات ُتعنــى بالعقــاب علــى اإلثــم والذنــب، وبالحقــوق المتســاوية 
للجميــع، مــن أغنيــاء وفقــراء، ورجــال ونســاء، وأجانــب وأبنــاء البلــد. فــي ســفر العــدد 27: 1 – 11، مثــاال علــى ذلــك فــي 
نــزاع علــى أرض شــمل رجــل اســمه َصلُْفحــاَد وكان لديــه خمســة بنــات وال ابــن. المــرأة كانــت مســتثناة مــن أي إرث لمجــّرد 
كونهــا امــرأة، لكــن، بعــد أن اســتمع موســى إلــى القضّيــة، نــزل عنــد طلبهــّن ومنحهــّن أرضهــّن. هكــذا هــي المشــبات، إذ رفــع 
هللا مقــام البنــات عبــر معاملتهــّن علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، حتــى فــي ذاك المجتمــع األبــوّي، الذكــوري. يقضــي الميشــبات 

بإعطــاء كل فــرد مــا يحــّق لــه: حمايــة، غــذاء أو عقــاب. 

يــم )Gerizim(: يأتــي هــذا الجبــل فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث االرتفــاع بعــد جبــل َعيبــال، وهــو المــكان المقــّدس  جبــل َجِرزِّ
األهــّم بالنســبة للســامريّين. الذيــن ال يزالــون يعيشــون حتــى أيامنــا هــذه علــى ربوعــه. حوالــي عــام 128 ق.م. دّمــر اليهــود 
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الهيــكل الّســامرّي وحاولــوا إجبــار جميــع المجموعــات المقيمــة فــي المنطقــة علــى اعتنــاق اليهوديــة، بمــا يشــمل الّســامريّين. 
أّدى هــذا الهجــوم إلــى تأجيــج النيــران بيــن اليهــود والّســامرّيين، ووصلــت العــداوة إلــى أوجهــا فــي القــرن األول قبــل الميــاد 

والقــرن األول بعــد الميــاد. 
يــم علــى مدينــة ســيخارة الــوارد ذكرهــا فــي العهــد القديــم، وعلــى بئــر يعقــوب. ونظــًرا لموقعــه القريــب، ُيشــار  ُيطــّل جبــل َجِرزِّ

إليــه فــي الحديــث بيــن يســوع والّســامرّية فــي يوحنــا 4. 

الباراشــاة )parashah( جمــع: باراشــوت)parashot(: تحتــّل التــوراة المقــام األّول بيــن جميــع أســفار الكتــاب المقــدس. بعــد 
الشــتات، قــّرر الشــعب اليهــودي االلتــزام بقــراءة جماعّيــة لأســفار الخمســة األولــى مــن الكتــاب المقــدس بصــوت عــاٍل، إلــى 
حيــن االنتهــاء مــن جميــع هــذه األســفار فــي عــام واحــد. فقّســموا التــوراة إلــى أربعــة وخمســين باراشــوت )قســًما( وجعلــوا كل 
قســم ُيقــرأ فــي وقــت محــدد مــن الســنة. هكــذا، فــي كل أســبوع، يجــري دراســة قســم جديــد مــن الكتــاب المقــّدس طــوال األســبوع 

مــع تــاوة النــص ذات الصلــة بصــوت عــاٍل فــي الكنيــس نهــار الســبت. 
نجــد إشــارة إلــى هــذه الممارســة فــي مخطوطــات البحــر المّيــت وفــي العهــد الجديــد. مثــا، فــي إنجيــل لوقــا 4، يقــرأ يســوع 
قســًما مــن التــوراة، ويتلــو بعــده ســفر أشــعيا. فــي ســفر أعمــال الرســل 15 : 21، يشــير مجمــع أورشــليم إلــى قــراءة التــوراة 

فــي الكنيــس كل أســبوع. 

ــي  ــمهم ف ــور اس ــاء المذك ــرز الحكم ــن أب ــادي. م ــي مي ــرن األول والثان ــن الق ــاش بي ــازر)Rabbi Eliezer(: ع ــم إلي المعلّ
الميشــناه. لســوء الحــظ، اشــتهر بســبب عــدم اتفاقــه مــع الحكمــاء اآلخريــن وبســبب نظرتــه المحافظــة فــي تفســير وتأويــل الكتــاب 
المقــّدس. فــي النهايــة، ُطــرد مــن مجلــس الحكمــاء )Sanhedrin( بســبب آرائــه حــول اســتخدام نــوع معّيــن مــن األفــران. 

ــان،  ــاد، اشــتهرت مدرســتان يهوديت ــاد والقــرن األول بعــد المي ــل المي ــي القــرن األول قب مدرســة شــّماع ومدرســة هــال: ف
مقّرهمــا أورشــليم، ترأســهما كّل مــن المعلـّـم هــال والمعلـّـم شــّماع. كان لــكّل منهمــا تاميــذه. أّمــا هــال، الــذي عــاش بيــن 110 
و10 قبــل الميــاد، فــكان أكثــر وســًعا، أي أّنــه يتــرك مجــاالً للتأويــل إذا كان النــص يشــوبه الغمــوض. وأّمــا شــّماع، الــذي عــاش 
بيــن 50 قبــل الميــاد إلــى 30 بعــد الميــاد، فــكان صاحــب التفســير الضّيــق األكثــر تحفًظــا وصرامــة فــي تفســيره للشــريعة. 

ومــن أجــل إظهــار الفــرق بينهمــا، ُتــروى القصــة التاليــة: ُيحكــى عــن تلميــذ أراد تعلـّـم التــوراة واقًفــا علــى قــدم واحــدة. فذهــب 
إلــى شــّماع ليســأله كيــف يفعــل هــذا، فضربــه شــّماع وطــرده، قائــا لــه إّن المــرء يحتــاج للعمــر بأكملــه مــن أجــل تعلـّـم التــوراة، 
وأّنــه مــن التعجــرف والوقاحــة الظــّن أّن المــرء قــادر علــى حفــظ التــوراة وافًقــا علــى قــدم واحــدة. فذهــب التلميــذ بعدهــا إلــى 
هــال، طارًحــا عليــه الســؤال نفســه. فأجابــه هــال: »ال تفعــل لآلخــر مــا تــراه مكروهــا. هــذه هــي روح التــوراة، أّمــا الباقــي 

فليــس إالّ تفســيًرا. أّمــا اآلن، فاذهــب وتعلـّـم« )شــابات 31 أ(. 
اشــتهر شــّماع وهــال باختافهمــا عــن بعضهمــا البعــض. فــي الكتابــات الاهوتيــة اليهوديــة، ُيذكــر اســماهما الواحــد إلــى جانــب 
اآلخــر، لكــن مــع آراء متعارضــة. يختلفــان أساًســا فــي طريقــة تفســيرهما للشــريعة فــي محيطهمــا الثقافــي. مثــا: ُطــرح ســؤال 
حــول كيفيــة إضــاءة الشــموع فــي عيــد حانــوكا )عيــد الشــموع المضــاءة()Hanukkah(: هــل يجــري إضــاءة الشــموع الثمانيــة 
فــي الليلــة األولــى وثــم إطفــاء شــمعة واحــدة فــي كل أمســية مــن أّيــام العيــد الثمانيــة؟ أم يجــري إشــعال شــمعة واحــدة، فــي كل 
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أمســية مــن أمســيات العيــد الثمانيــة؟ أّمــا رّد شــّماع فــكان إّن النــور يــزول شــيًئا فشــيًئا فيمــا يمــّر العيــد، فيمــا قــال هــال إّن 
ــة األوقــات( العمــل بــرأي هــال  ــام العيــد )شــابات 21 ب: 5(. تقــّرر آنــذاك )كمــا كانــت الحــال فــي أغلّي النــور يزيــد مــع أّي
وليــس شــّماع. دخــل يســوع فــي هــذا النقــاش أيًضــا وفــي معظــم آرائــه )باســتثناء الطــاق( اعتمــد رأي هــال وليــس رأي شــّماع. 

الســبعينية: ترجمــة للكتــاب المقــّدس مــن العبرّيــة إلــى اليونانيــة. اعتمــد اليهــود الناطقيــن باليونانيــة علــى هــذه النســخة كمرجــع 
ــخ  ــظ التاري ــم يحتف ــا. ل ــس مــراًرا إليه ــس بول ــر إشــارة القدي ــا يفّس ــى هــذه الترجمــة، مم ــل إل أساســي. لجــأ المســيحيون األوائ
بكيفّيــة وصــول هــذه الترجمــة إلــى الشــعب اليهــودي، حتــى بــات أصلهــا موضــع أســطورة. لكــن، يتفــق العلمــاء علــى أّن هــذه 
ــا إلــى مصــر.  ــا يهودًي ــد اســمه بطليمــوس إثنــي وســبعين عالًم ــى القــرن الثانــي قبــل الميــاد حيــن دعــا قائ الترجمــة تعــود إل
فــور وصولهــم، ُعــزل كل عالــم فــي غرفــة وُطلــب إلــى كّل واحــد العمــل علــى ترجمــة الكتــاب المقــّدس اليهــودي إلــى اليونانيــة 
مــن أجــل أالّ تخســر األجيــال الناطقــة باليونانيــة هــذه الكلمــة. مــن هنــا أتــت تســمية »الترجمــة الســبعينّية« نظــًرا لعــدد العلمــاء 

العالميــن عليهــا. 

ــه  ــة لكّن ــوان مختلف ــى أشــكال وأل ــت عل ــي الطالي ــاء الصــاة. يأت ــرأس أثن ــة ال ــت )tallit(: شــال صــاة ُيســتخدم لتغطي الطالي
باإلجمــال ينــزل وصــوال إلــى أســفل اليــد علــى الجهتيــن. يمكــن االئتــزار بالطاليــت كأّنــه شــال. أّمــا أطــراف هــذا الشــال، فكانــت 

تمثــل أجنحــة، وهــي ترمــز إلــى جانــح هللا الــذي يغطــي رأس مــن يتلــو الصــاة. 

التلمــود )تلمــود أورشــليم وتلمــود بابــل(: بعــد كتابــة الميشــناه فــي بدايــة القــرن الثالــث بعــد المياد، باشــر الكتبــة والمعلّمــون على 
 .)Gemara( مــّر مئــات الســنين بالتعليــق علــى النــص المكتــوب. أّمــا مجموعــة هــذه األعمــال، فُعرفــت تحــت اســم الجمــارة
ــاب  ــي كت ــارة ف ــناه والجم ــا الميش ــل- وجمع ــي باب ــي ف ــل والثان ــي الجلي ــة – األّول ف ــم اليهودي ــّيان لتعلي ــزان أساس تطــّور مرك
واحــد هــو التلمــود. ُعــرف المجلـّـد الصــادر عــن مدرســة الجليــل )فــي طبرّيــا( تحــت اســم تلمــود أورشــليم، فيمــا ُعــرف المجلـّـد 
ــع بعــد الميــاد، والثانــي فــي القــرن الخامــس بعــد  الصــادر عــن بابــل تحــت اســم تلمــود بابــل. ُجمــع األول فــي القــرن الراب

الميــاد، وبــات هــذا األخيــر المرجعيــة األساســية فــي الدراســات الاهوتيــة اليهوديــة. 
مــن أجــل تبســيط المســألة، يمكــن القــول إّن التــوراة هــي النــّص األول واألساســي الــذي يديــر شــتى شــؤون الحيــاة. أّمــا الميشــناه، 
فهــي تعليــق علــى التــوراة. وبــدوره، التلمــود تعليــق علــى الميشــناه. واليــوم، لــو دخــل طالــب إلــى مدرســة الهوتيــة يهوديــة 

)ييشــيفا(، ســيجد الطــاب يدرســون التــوراة ويحفظونهــا عــن ظهــر قلــب إلــى جانــب التلمــود. 
ُتــروى قّصــة عــن عالــم فــي أورشــليم، وصــل فــي إحــدى األيــام حامــاً التلمــود برّمتــه بيــن يديــه )مــن بــاب المقارنــة، وكأنــه 
ــذه  ــد تامي ــى أح ــة الدراســة، نظــر إل ــى قاع ــه إل ــور دخول ــا(. ف ــع مجلّداته ــكا )Britannica( بجمي ــل موســوعة بريتاني يحم

ــا اآلن، فأتــى دورك«.  ــه عــن ظهــر قلــب. اّم المحببيــن لــه، وقــال: »لقــد حفظــت هــذا كلّ

التنــاخ )الكتــاب المقــدس اليهــودي(: مــا ُيعــرف تحــت اســم »العهــد القديــم« فــي المســيحية، ُيســّمى بالعبرّيــة التنــاخ أو الميكــراه 
)...( )ومعنــى الكلمــة هــو: ذاك الــذي ُيقــرأ(. فــي المســيحّية، قّســمنا العهــد القديــم إلــى أجــزاء )أســفار الشــريعة، أســفار التاريــخ، 
أســفار الشــعر، األنبيــاء الكبــار، األنبيــاء الصغــار(، وكذلــك األمــر بالنســبة لليهــود الذيــن قّســموا الكتــاب المقــّدس إلــى: أســفار 

157   يسوع والمرأة    



الشــريعة / التــوراة )التــي يبــدأ اســمها بحــرف التــاء(، أســفار األنبيــاء )حــرف النــون مــن كلمــة نبــي( وأســفار الكتابــات )حــرف 
الــكاف مــن كلمــة كيتوفيــم(، ومــع جمــع هــذه األحــرف الثاثــة، تكونــت كلمــة تنــاخ. 

أّمــا وزن كّل مــن هــذه األســفار، فمتفــاوت. فــي اليهوديــة، ال شــيء يفــوق التــوراة )الشــريعة( أهمّيــة. هــي المرجعيــة األولــى 
واألساســية التــي ُيســتنبط منهــا ســلطة فــي الكتــاب المقــّدس. أســفار التــوراة هــي: ســفر التكويــن، ســفر الخــروج، ســفر األحبــار، 
ســفر العــدد وســفر تثنيــة االشــتراع. تشــكل هــذه األســفار الخمســة كتــب الشــريعة. ُتســتخدم كلمــة شــريعة لترجمــة كلمــة تــوراة 
ــا فــي آن واحــد. فــي الفكــر اليهــودي، الوصايــا  العبريــة، بيــد أّن لهــذه األخيــرة المعنــى األوســع إذ أّنهــا تعطــي تعليًمــا وقانوًن
ــة،  ــي العائل ــليم ف ــكل س ــّرف بش ــرء بالتص ــمح للم ــة تس ــوط توجيهي ــا خط ــاد. الوصاي ــدر اضطه ــس مص ــة ولي ــوع الحرّي ينب

والعشــيرة واألّمــة. 
ــّدم تعليقــات وتفســيرات وتأويــات للتــوراة، إضافــة إلــى  ــاء. ويق ــا القســم الثانــي مــن الكتــاب المقــّدس، فيشــمل كتــب األنبي أّم
األمثلــة حــول المســموح والممنــوع ضمــن شــريعة هللا. أّمــا األســفار المشــمولة فــي هــذا القســم فهــي: ســفر يشــوع، ســفر القضــاة، 
ــا، ســفر  ــي، ســفر أشــعيا، ســفر إرمي ــوك الثان ــوك األول، ســفر المل ــي، ســفر المل ــل الثان ــل األول، ســفر صموئي ســفر صموئي
حزقيــال، ســفر هوشــع، ســفر يوئيــل، ســفر عامــوس، ســفر عوبديــا، ســفر يونــان، ســفر ميخــا، ســفر نحــوم، ســفر حّبقــوق، ســفر 

صفنيــا، ســفر زكرّيــا وســفر ماخــي. 
أّمــا القســم الثالــث، الكتابــات، فهــو األقــل ســلطة لكّنــه أيًضــا جــزء مــن كلمــة هللا وجــزء مــن الكتــاب المقــدس. فــي هــذا القســم 
نجــد: ســفر المزاميــر، ســفر األمثــال، ســفر أّيــوب، نشــيد األناشــيد، ســفر راعــوث، ســفر المراثــي، ســفر الجامعــة، ســفر دانيــال، 

ســفر عــزرا، ســفر نحميــا، ســفر األخبــار األول وســفر األخبــار الثانــي. 
ــاب  ــي الكت ــى المضمــون نفســه. ف ــوي عل ــف، لكّنهــا تحت ــي األســفار بحســب ترتيــب مختل ــّدس اليهــودي، تأت ــاب المق ــي الكت ف
المقــّدس اليهــودي، تأتــي األســفار بالترتيــب الزمنــي، مّمــا يــؤدي إلــى معلومــة مثيــرة لاهتمــام: يبــدأ الكتــاب المقــّدس اليهــودي 
ــليم  ــى أورش ــي إل ــعب منف ــود ش ــث يع ــار، حي ــفر األخب ــي بس ــن وينته ــفر التكوي ــاخ بس ــدأ التن ــه. يب ــكان نفس ــي الم ــي ف وينته
وضواحيهــا – إلــى جّنــة عــدن الجديــدة. مــا بــدأ فــي ســفر التكويــن فــي حديقــة )جّنــة عــدن(، ينتهــي فــي ســفر األخبــار برغبــة 

فــي العــودة إلــى »عــدن« الجديــدة، أرض إســرائيل مــع أورشــليم فــي وســطها. 
فــي الكتــاب المقــّدس، يشــير ترتيــب األســفار إلــى واقــع جديــد: فــاهلل يتكلّــم، ثــّم يأتــي الوجــود. كلمــة هللا تصيــر جســًدا. ينتهــي 
ــا إلــى شــخص، وليــس إلــى مــكان. نــرى كلمــة هللا التــي تجســّدت  العهــد القديــم بســفر ماخــي، وهــذا مــا يجعلنــا نتطلّــع الحًق
فــي الخليقــة، والتــي صــارت فــي النهايــة جســًدا فــي االبــن، يســوع، كلمــة اآلب الكاملــة. »الكلمــة صــار جســًدا وحــّل بيننــا« 

ــا 1: 14(.  )يوحن

ــل  ــن أج ــاش م ــغ القم ــة صب ــا طريق ــم تصلن ــاة. ل ــال ص ــي كّل ش ــوك ف ــل األزرق المحب ــي الحب ــت )Tekhelet(: ه التخل
ــى شــال صاتهــم. بفضــل أعمــال  ــون األزرق إل ــوم اليهــود المتطّرفــون الل ــا يضيــف الي ــذا قلّم ــون، ل ــى هــذا الل الحصــول عل
التنقيــب، يعتقــد الخبــراء أن صدفــة الموركــس )murex( هــي المكــّون األساســي لهــذا اللــون األزرق. تجــري حالًيــا الدراســات، 

ورّبمــا بفضلهــا، نصــل إلــى يــوم حيــث ُتســترجع طريقــة الصبــغ القديمــة.
 

تزيــداكا )Tzedakah(: كلمــة عبريــة معناهــا »الحــّق«، يتّســع مفهوُمهــا ليشــمل إعمــال البــّر. عندمــا نســتخدم هــذه الكلمــة 
ــى  ــك ترجمــة هــذه الكلمــة إل ــر الكــرم. يمكــن كذل ــداكا: إعمــال الحــّق عب ــي كلمــة تزي ــات البشــرية، تعن ــى العاق باإلشــارة إل
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»رحمــة«، إذ فــي القــرن األول ميــادي، كان ُينظــر إلــى إعمــال البــّر فــي خدمــة الفقــراء علــى اّنــه عمــل حــّق. )راجــع متــى 
6 : 1-4(. مــن ال يتشــارك بكــرم بمــا لديــه، يذهــب فــي عكــس عدالــة هللا ومشــيئته ووصايــاه، ممــا يعنــي إن التزيــداكا ليســت 

مجــّرد خيــار فــي التدبيــر اإللهــي.
عندمــا ُتذكــر التزيــداكا إلــى جانــب الميشــبات )وهــذا مــا يحصــل عشــرات المــّرات فــي العهــد القديــم(، يتجلــى طابــع هللا أمــام 
أعيننــا. تــرد هاتــان الكلمتــان جنًبــا إلــى جنــب فــي الكتــاب المقــّدس فــي ســفر التكويــن 18: 19 حيــن يقــول هللا إلبراهيــم: »قــد 
اخَترُتــه ليوصــي بنيــه وَبيَتــه مــن بعــده بــأن يحفظــوا طريــق الــرّب ليعملــوا بالبــّر والعــدل، حتــى ينجــز الــرّب إلبراهيــم مــا وعــده 

بــه«. يبــرز بوضــوح فــي هــذا المقطــع أّن ســبل هللا تقضــي بممارســة العــدل والحــق مًعــا. 

أهــداب )tzitzit( جمــع )tzitziyot(: فــي ســفر العــدد 15: 37-40، أمــر هللا بنــي إســرائيل بارتــداء األهــداب علــى طــرف 
لباســهم لكــي يتذكــروا وصايــا هللا ويطيعونهــا. هــذا المقطــع مــن الكتــاب المقــّدس مهــّم حتــى أّنــه ُيتلــى فــي نهايــة صــاة الشــيما 
)صــاة: إســمع يــا إســرائيل()Shema( فــي الطقــوس اليهوديــة. زادت أهمّيــة هــذه األهــداب )عددهــا وطريقــة ربطهــا علــى 
اللبــاس(، مباشــرة قبــل تدميــر الهيــكل وبعــده. ويســوع، بصفتــه يهودًيــا ملتزًمــا، ارتــدى األهــداب علــى لباســه. أشــار إلــى هــذه 

األهــداب فــي إنجيــل متــى 23: 5 عندمــا انتقــد الفّريســّيين الخبثــاء الذيــن يجعلــون األهــداب طويلــة جــًدا علــى مابســهم. 
ــة أو الطــرف. هــو  ــى هــذه األهــداب، فهــي كراســبيدون )Kraspedon(، ومعناهــا الزاوي ــة لإلشــارة إل ــة اليوناني ــا الكلم أّم

ــة التــي لمســت بطــرف رداء يســوع.  ــل فــي قّصــة المــرأة النازف ــر اليونانــي المســتخدم فــي اإلنجي التعبي
اليــوم، تربــط األهــداب فــي عقــد، وكّل عقــدة تحمــل معنــى إلــى جانــب المســاحة الفاصلــة بيــن العقــدة واألخــرى )خمســة عقــد 
تشــير إلــى أســفار موســى الخمســة )التــوراة(، أّمــا المســافة بيــن كّل عقــدة وأخــرى، فتشــير إلــى األحــرف األربعــة التــي تؤلــف 

اســم هللا بالعبريــة(. 

يشــيفا )Yeshiva(: ُتســتخدم كلمــة يشــيفا اليــوم كمصطلــح رســمي يشــير إلــى نظــام تعليمــي راســخ يركــز علــى دراســة التــوراة 
والتلمــود. لكــن فــي القــرن األول، كان التعليــم يتمحــور حــول كيفيــة تفســير المعلـّـم لمفهــوم الهوتــي أو مقطــع معّيــن مــن الكتــاب 

المقــدس أو ومــا إذا كان هــذا التعليــم صحيًحــا. كيــف كانــت الجماعــة تؤكــد علــى صّحــة التعليــم؟ عبــر اليشــيفا. 
ال ينفــّك التاميــذ يمارســون الييشــيفا )الجــدل الدينــي( عبــر مجادلــة األســئلة والتعليقــات الصــادرة عــن المعلـّـم. كانــوا يتعّمقــون 

في المفهوم، ويجادلون ويتناقشون بين بعضهم البعض حول تعاليم المعلّم، وكيفّية تطبيقها في الحياة اليومّية، و 
ــا التعليــم، فــكان متعــدد األبعــاد، إذ تبــرز الحجــج بيــن التاميــذ والمعلّميــن وُتناقــش.  ضــرورة أو عــدم ضــرورة التطبيــق. أّم
لــذا، كلّمــا كانــت الجماعــة ضليعــة فــي معرفــة الكتــاب المقــّدس، كلّمــا زاد الغــوص فــي المعنــى أو التعليــم بفضــل العــودة إلــى 

تفســيرات وتأويــات مــن معلّميــن آخريــن واالستشــهاد بهــا. 

الذوكــر )Zakhar(: تــرد هــذه الكلمــة أكثــر مــن 230 مــّرة فــي العهــد القديــم، ومعناهــا »الذكــرى«. تــرد الكلمــة أكثــر مــن 
مئــة مــّرة بصيغــة النهــي )»ال تنــس«(. عندمــا يخاطــب هللا شــعبه، خاصــة عبــر األنبيــاء، مثــل موســى، تتــردد هــذه الكلمــة. 
فــي القــرن األول، كان اليهــود يتذكــرون كام هللا عبــر حفظــه عــن ظهــر قلــب وتكــراره. فــي تلمــود بابــل، تــرد هــذه الكلمــات 
المنســوبة إلــى هــال )الــذي عــاش فــي القــرن األول قبــل الميــاد(: »مــن يراجــع دروســه مئــة مــّرة، ال ُيقــاَرن بمــن راجــع 

دروســه مئــة مــّرة ومــّرة« )عــن الشــاغيغة 9ب(. بــكام آخــر، التكــرار يرّســخ التعليــم ويشــكل مفتــاح الذكــرى. 

159   يسوع والمرأة    




