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!ملاحظاتم!

.الملاحظاتبعضمنانقذم

الكتابفيالموجودةوالاماكنالعلمأسماءترد:الأولى

فيإلأ،المشنركةالترجمةفينقرأهاكصا،المقدس

الذيالنمىعنابتعدناوان.الاصلىالنمنإلىعودة

الذياللفظإلىعودةمعالا!ممنقذمبه،أخذنا

الكتابفيتردلاالتيالاساءأمافيه.توشعنا

لغته،فياللفظأصلإلىالعودةفحاولا،المقدس

وأ،الفارسئةأو،الاراهئةأو،العبربةكانتسواء

اللفظتذمناالمراثبعضوفي...تينيةاللاأو،اليونانية

نؤذيه.كيفنعرفلالأننامنفصلةحروففي

حسبنقذمه،الكتابمننمنيردحين:افمايخ!

حرفتةإلىنعودأنأردناإذاإلأعبنها،الترجمة

الترجمةفيماقوسينبيننضععندذاك.الاصل

المشنركة.

ومشغب.جذاواسع"الجامع"المحيطهذا:افمافه

وألفظأجلمنإليهنرجعأننستطيعلهذا

ببلداتمعققةالامورنقرأأننظيع.كماموضوع

منديانةأوالشعوبمنثبأوالبلدانمن

علىغريبةكلمةالمقالطفيتردوحبن.الديانات

مكاخها.فيإليهانعودأننستطيعذهننا،

الكتابفيالعلمأصمماء"المحيط"هذاتضثن:الرابعة

أسصاءتضضنكما.القدبمالثرقوفيالمفدس

ومصروالاردنوفلسطينوصرربابخانفيالاماكن

منجزءايحملفاليهابوتركيا.رايرانوالعراق

هذهعننفصلهأننردلمولهذا،الشرقحضارة

حضارتها.منونغتذيفيهانعيئىالتيالبلدان

هذاكلوربط،اتمعذدةالثعوبعنثالئأوتحذث

درجةوفي.النصوصودراسةالاركيوليوجيابعالم

العالمعرفهاالتيالمدلولاتعندتوثفا،رابعة

..(نار.بد،،)أصبعرموزمنتحملهوماالساقي

)الايمان،اللاهوتئةالمواضيعأبرزناكما

الكلامفي"المحيط"هذاونوتع...(،الخطيئة

التكودن،سفرمثل،القانونتةالكتايةالأصفارعن

،باروك)سفرالمنحولةالاسفاروعن...الخروج

اليهودفيالثرحعنفظرةلناتفذمالتي00(.اخوح

علىالمشحئةالتياراتوتوشعات،المقدصةللكتب

ال!نينآلافعدنا.بمولئفقرونصبةمدى

بدايةمعلكلامناحذاوضعناوماالوراء،إلى

الرسلوأعمالالأناجلعنكلامفكان.المسيحية

ضرحواالذبنالكنيسةإلاءإلىفوصلنا...والرسانل

فيالنصوصترجمواالذينوالى،المقدسةالأسفار

فياليهودئأالعاورافقنا...القديمةاللناتمختلف

الذينومعقمهالتلمود(،)المشناةالثحفهيتقليده

فبها.والتأملالترراةقراءةفياشمروا
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ا!تابية!المختصرات!!
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أي
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بط2و1

ش2و1

نك

قي

جا

حج

حك

نجموناوسإلىبولىرسالنا

والئافيالأولالأخبارسفر

()نبوءةإريا

أسنبر

يونانياستبر

إشعيا

الرسلأعصال

الأفسسئينالىبول!القدب!رسالة

الأثالسفر

أيوبسفر

روكباسفر

والثانبةالأولىبطرسالقدي!رسالنا

التشبةمفر

والئايةالأولىبرلحىالقدي!رسالتا

النالونيكتبنإلى

النكودنضر

تيطىإلىالرسالة

الجامعةسفر

جقوقنجرءة

حجاينبرءة

حزقيالنبوءة

سليمانحكمة
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حمط

صف
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عد

عز

عر

غل

فل

فلم

تض

كو

الخروجسفر

دانيالسفر

يونافيدايخالسفر

راعوثيسفر

إرميارسالة

الرومائينإلىبولىالقديسرسالة

الرؤباسفر

زكريانبوءة

صيراخبنثوع

ص!فنيانجوءة

والثافيالأولصموئيلسفرا

طرلبا

عاموسنبرءة

العبرافتبنإلىالرسالة

العددعمفر

عزراسفر

ياعويد

النلاطبنإلىبولىالفديسرصالة

الفبلبثبنإلىلول!الفدي!رصالة

يخلمونإلىبول!الفدي!رصالة

القضاةسفر

الكولئينإلىبول!القدي!رصالة



الكتابيةالمختصرات

كور2وا

لا

لو
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مك2او
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*
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رالانبةالاولىبول!القدب!رصالتا

الكورنثبنإلى

الأحبارأواللاؤبينشر

لوتاإنجيل

ئنىإنجبل

مرقىإنجيل

إرمبامراثي

مزامير

والثافيالأولالمكابتينسفر

واثانيالأولالملوكسفر

ملاخيةنجوه

يخانبوءة

نح

لى
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ناحومنبوءة

نحمباسمر

الأناضيدنن!بد

هوثحنبوءة

نونبنثرعصفر

بعفوبالفدبىرسالة

بهوديتسفر

بهرذارصالة

بوحناإنجبل

والثالةوالثانيةالأولىيوخارسانل

يوئيلنبوءة

يوناننبوءة



المقدسةالكنبلانحة

العهدأسفار.ا
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العبرية!ال!تي-القديمالعهد

مختصراتهامعالمئزكةالرجحةفيوردتكما

لقديما

العبردة

النكوين

الخروج

رلبنالإ

العدد

النئنية

ثوع

قضاة

عوثار

الاولصموئيل

الافيصموني

الاولالملوك

اثافيالملوك

الاولالابامأخبار

الئانيالايامأخبار
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جا

إض
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حز

هو

عا

عو

يون

أستير

يوبأ

المزامير

لهلأمثاا

معةلجاا

ثدنالأافثد

إشعيا

إرميامريهلي

حزقبال

دايال

هوشع

يوفي

عا!وس

عولدبا

يونان



العبريةالكتب-القديمالعهد

بخا

حبفوق

صفنيا

اليونايخةعنالفتمجمةالكتب(
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بابهود

لمايوناصشيرا

لحكمةا

سيراخبنيث!وع

الجديدالعهدأسفار.2
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تس2

متى

مرقى

لوئا

يوحنا

الرسلأعمال

الأولىكورنثوس

الثانيةكورنثوس

غلاطبة

أفسس

فببي

كولوس

الاولىتحالونيكي

الئالطتسالونيكي

حج
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مل
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يوندا

امك

ملث2

اقم

نم2

في

فلم

ض!

ابط

بط2

يو1

يو2

بو3

حجاكما

زكرلا

ملاخي

روكبا

ارميارصالة

يونافيدايخال

الاولالمكابين

الثافيالمكاببن

الاولىليوثاوس

الئانيةتبموناوس

تيطس

فيلمون

نيينعبرا

يعقوب

الاولىبطرس

النانيةبطرس

الاولىيوحا

الثانيةيوحنا

الثالثةيوحنا

صهوذا

برحنارؤ،



خاصة!مختصرات!

رإأخ
أخنا

تراور

ترأون

نرفل

تريون

أورنل

بابلتل

حاح

رؤاب

رؤايل

رؤباس

يونارؤبا

عزرؤ

سدرؤ

سراخن

إرمباأخبار

ا،ولأخوخ

نرجوم

أورشيمترجوم

أونكلوصترجوم

فلحسطبنترجوم

يوناتانترجوم

أورشلبمنل

بابلتلمود

وحواءآدمحياة

اله!كلدزخ

ابراهبمرؤبا

إببارؤبا

السرلالتةباروكرؤيا

اليونانيةباروكرؤلا

عزرارؤلا

!دراحرؤبا

داتشها

سطر

في()اليوناال!بعينية

أخنوخرسراأ

السيبئةالأقوال

ع

عز2

عز3

عز4

عز5

كسر

كعب

كم

فمز

فنا

قي

مخ

مرأ

مزصل

سى

ض

مك3

مك4

ملك

عمود

فطالثاعزرا

لثالناعزرا

الراش!عزرا

الخاسىعزرا

الأسراركناب

اليةالعادباتكناب

الماركاتكتاب

حبتفححير

مزمورتفيم

ناحومتفير

نكةالملاقيرجية

محتارات

المدانح

المرأةفخاخ

سبمانمزامير

لداودنحولةمزامير

()الحبريالماصريالنص

المشحاة

الثاكالمكابيينسفر

الرابمالمكابيينسفر

ملكيصادقأخبار



خاصةمحمصرات

منتك

منج

موسل

نج

اخرىتحمرات

رج

لتكوينا(بوكريفونأ)نحول

الأخؤة(نظام)أو:الجماعةنظامملحق

سلبمانموشحات

مدراش

الجحاعة(قاعدة)أو:نظام

ورلقة

فضةأوآبة

راجع

فصل

ونص

الآباهوص

يأوص

موحماوحا

يوب

يوحا

ممط

دسشقوثيقة:أو.صادوقوئبقة

...رأوبين،عشرالاننيالآباءوصتات

أبوبوصئة

موساوصثة

البوديلاتكناب

واسناتيوصف

قابل

موازيةنصوص

الآباتمنلجبما



فيقصيرةإتامةوخلال،أعوامبضحة..

سضبناهلماالتمتماتأولىبمأثبلجيكا،مثلى

الكنابفيالعلمأسماء،الكتابئةالمجموعةأطلقناحبن

الوربقاتوتكاثرت،الكلماتأولىوكتبنا.المقدس

المقدسالكتابفيالأماكنوأسماءالعلمأسعاءلنقذم

الأرضنفصلأننستطيعفهل.القديموالئرق

بهانحيطالتيالممالكسائرعن،فلسطين،المقدسة

؟الحضارةمستوىعلىوأجيالأأجيالأسبقتهاوتد

آدابعالمعنالتوراةعالمنفصلأننستطيعوهل

منأقفهبمتذالذكماالثرقهذافيالمجاورةالبلدان

الصغبرةالممالكبهذهمروزامصرحتىفارسبلاد

ونوزووجبيلوصيداوصورأوغارلتاسمهاالني

فصاروامثذمديةمنبعضهاانطلقوال!،وبابل

وبونانوالفرسوالبابئينكالأشورئبرإمبراطورئة

أبامهمفيالذينالرومانبانتظار،الكبيرالاسكندر

المسيح.يسوعؤلد

الكتابفيالعلمأسماءعنوانهكانالذيفهذا

وأصفارالقديبمالعهدأسفاريضئمبأنيكتفبلمالمقدس

عنفنحدث،ذلكمنأبعدذهببلالجديد،العهد

عننكلمكما،المقدسالكتابفيالقانونئةالأسفار

والعاداتالحضاراتعندوتوفف.المنحولةالأسفار

المدنيالمجنمععنتكلم.الثرقهذافينجدهاالني

عنكما.ال!يحلمةوشريعةوالطلالتىالزواجخلالمن

والمجمعالهيكلفذكروالدلة،السياسئةالنظم

أخذوهاالتياصرائيلبنيوأعياد،والكهنةوالذبائح

منمتحؤلينإليهدخلواأنبعدالبهعافيالعالمعن

يسكنواأنقبلالزراعةديعاملين،الحضارةإلىالبداوة

.المدنفي

زمنإلىامتذبلالمقلار،بهذ!العحل!مىوما

اليهودفيالفكرتطؤرفرافق،المححيحبعدوماالمسيح

.مبالخادلىالفرنفيبابلنلحودتدوبنزصنحتى

والعهدالتوراةترجماتفيتوشع،عينهالوقتوفي

واللأتينئةعالسرلالئةاجمعالعالملغاتإلىالجديد

.المعاصرةالعربئةترجمانناحتى...والحبشئةوالفبطئة

كتابمناكثرالكتابهذاصارالسببلهذا

الكنابمعنعاطتالتيالمجموعاتفضثم،بسيط

فيثئم،الإسلاقيالعالموفياليهودفيالحالمفي،المقدس

ومن...وسدانثةوصبثةقبطئةمئالكنائىجميع

لمالمقذسفالكتاب.وكاثوليكئةوانجيلبةكئةأرثوذ

قرونبل،أجيالعليهمزثبل.واحدةمزةئكتب

زمنفيالأولىاللفظةمنذ،القديمالعهدإلىبالنسبة

ومعابدالكتةومدارسوسليمانداودعبر،موسى

زمنخىأورثليمفيالكهنةوهيكلاللاؤيين

وانطلقي!وعمعبمأفقدالجديد،العهدأما.المسح



ت
الكتابةاننهتوما،الأولىوالكنيسةالرسلجماعةفي

القانونئةالكتبإمتزجت.الثانيالقرنبدايةقبلفيه

منحولةكصمعوالحياةالإبمانقاعدةهيالتي

يخامقذشاكتائاللمؤمنينلنقذمالكنيسةستفرزها

والجديد.القديمعهديه

قمناالذىالطردلال!بحثهناانقذمالآننحنوها

،العديدةرالكنبوالمعاجمالقواميسخلالمنبه

أيدينا.بينالذيهذاصارأنإلىونستقلدنزلد

والثرقالمقذسالكتابفيالجامع"المجطفسميناه

ولممحذذا.واحذاموضوغاموضوعهيعدلم".القديم

ضتمهوبلالنواحيمنناحيةفيمحصورةدراستهتعد

النواحيمحملفعندوتوففالمواضيعمنالكبيرالعدد

لهذابعبد.أوقريبمنالمقذسبالكتابتئضلالتي

الكتابرحابفيندخلمعهأننايفهمناأسفاأعطيناه

المفدسالكنابفيالجامعالمحيطهوذاك.المقدس

التاريخصستوىعلىأولىخطوةإنه.القدبموالشرق

وأسالبالتفسيروطرقوالحضارةوالجنرافيا

واحدة:خطوتانتتبحهاأننرجوونحن.الترجمات

اللغؤلةالناحيةمنالجديدالعهدألفاظندرس

القدبم.العهدألفاظتدرسوئانيةواللاهوتئة،

المفذس"الكتابإلى"المدخلمعنكونوهكذا

ومع،أجزاءستةفيالكتابثة""المجمرعةفيظهرالذي

نرجمة،الجديد"العهدومع،"الأربعةناجيلالأ"إزائئة

سئيناهاالتيالموسوعةهذهومعالسطور"،بين

والشرقالمقدسالكتابفيالجامع"المحيط

إليهيحتاجماالعر!للقارئنقذمبدأناتد"،القديم

تعذتالإلهيالأدبمنعالمفيليدخلمراجعمن

زالوماالخمسالقاراثفيولهجةلغةالفيترجماته

أهلكلبل،والرشامينوالشعراءالكئابيلهم

الفن.

مزةأؤلصدرالذيالمقدسالكتابقاموسفبعد

ثم،(الئاني)الجزء091وا(الأول)الجزء،918لنة

منكببرعدديدعلى8191سنةكتابنهأعيدت

تظهرالكتابثةالمعارفدائرةأخذتأنوبعد،المعئمبن

محاولاتكانتأنوبعدممر،فيالثقافةدارعن

"المحيطبدورنانقذمأنأردنا،وهناكهناصغيرة

فنرجو".القديموالئرقالمقذسالكتابفيالجامع

علىالعرلآعالمنانفتحأنال!!دارهذاوراءمن

زالمافكرمنغكانتالتيالقديمةالثرقتةحضاراته

.الآنحتىمنهيغرفكفهأالعا

الترجمةمنالنصوصأخذناأنناإلىهنالثير

الخاليرسفالمرحومفيهاعملالتي"المثركة،

مطراننجب،انطونيوسمحفنقل،وفاتهحتى

بولسالأبومعالجدبد،العهدمصر،فيالمنيا

فغاليالأبتابموفاتهوبعد.القديمالعهدالفغالي

فؤادالاعرمعثماللهخيرأسعدالشاعرمعالعمل

مناقترابهافسببهالترجمةلهذهاخئيارناأمما.رفقة

العالمكلفيالواسعوانت!ارهاالأصليالنصن

مختلففيبالعربيةالناطقينلدىكما،العربي

العالم.أصقاع



للشهر)أبو(اكادكطأصلصتاسم.آب:العبرثةفيآب

الربيع.فيتبدأالئياليهودئةالشةأشهرمنالخاسى

تقرلبايقابلوهو.التوراةفيالاسمهذايردلا

بيومخاصبشكلالشهرهذاطبعتموز/آب.

هيكلدمارذكرىهوالذي،آب9لطحزن

ق587سنةالبابلتونأحرقهالذيالأولأورشليم

الساخ!اليومفي25:8:7مل2يقول،الواخ!)في.م

رإرجتموز.نهايةأيالخاسى،الشهرمن

الذىالئاليالهيكلودمارآب(ا.:52:12-13

يرجفوسةحسب.مب07سنةالرومانأحرقه

العاشرفيالهيكلأحرق6،025:اليهودثةالحرب

الهيكلأبوابولكنآب(.)01لووسشهرمن

.آب8فيأحرقت

قرلةفيؤلد094-552.الجائليقيالكبيرالأولآبا

تنظيمفيعمك.لدجلةالثرتيئالشاطئعلىحالا

منالقديمالعهدأسفاربعض!نقل.المئرقكنيسة

فشركما.داودمزاميرومنهاالصرلالتةإلىاليونانثة

ورسائلالحكمةوسفروالمزاميرالتكودنسفر

بولس.الرسول

قديشاكر.قببلةلماموضع91:.2.يشرجآبص

باثخاهالأردنغرلطيقعالذيالعبوسنبعيكون

تجيلةفيمديةمعكة.ببتمرجمعكة:بيتآبل

الشمالئةالحدودعلىإللتلابومهي.نفتالي

امل؟0:214صم)2الأردنواديوفي،لفلسطين

)آبلماييمآبلنفسهاهي:92(.15مل022؟:15

لجأداودعاطشتينمزديوم4(.:16أخ2،المياه

حاصريوآبلأنالموتمنيفلتلمولكئهإليها،

احتلها-22(02:140صم)2رأسهوطلبالمدينة

897،سنة02(،:15)املآرامملكبنهدد،

سنة:92(15مل21أشورملكفلاسر،وتغلث

إلىكلم01وتبعد،القمحآبلتلاليومهي.ك!هس

(.فيلبس)يصرتةباناسصتالغرب

محممآخربالاكاسيا.المزروعةالأرض:ثيمآبل

كرتيئفيبقع.الأردنيعبرواأنتبلا!رائيللنى

9!األمهم!:؟ا:25)عدأريحامدينةولقابل،الأردن

يوسيفوسحذد(.ا3:مي؟ا3:؟ا:2يش

منتقريئاكلم01بعدعلى،الأردنيثرقيئموقعه

كلم02تبعدالتيكفرلنتكونقد.أبيلههي.النهر

ميدبا.منالغرفيالشمالإلى

وأأبنيرلمرأأنويجب.محولةآبل:ئةالحرفيةالكبرىآبل

حسبالمرجأو،اليونانية)حسصالكبيرالحجر

عليهوضعالذيالصخرأو6:18()اصم!العبرية

شمص.بيتفيالفلسطيونتوففحينالعهدتابوت



كراي%لل

نكونفد:ل!م(.11)قفىالكروم!افية:كرابمآبل

01نبعدوالتيالأردنشرقيئالواقعةالناعورقرلة

فيالحاية(.)عمانعمونرئةأوفبلدلفيةعنكلم

ذكرها.العمونئينعلىيفتاحانتمركرايمآبل

آبلة.:أسمائهلائحةفيالقبصرمميأومابيوس

بيسانمنالجنوبإلىتقع.الرقصساقبة:عولةآبل

فيتقع22(.7:)قضسفريأبونلاليوموئسئى

راسفياسمهاظلالينباتتجاهالأردنوادي

رافدوهو،كفرلنوادىشماليالواقعةتابتأبو

لاحقهناكجلعاد-فيالأردنروافدمنشرتي

آبلسليمانجعل22(.:7)قضالمديائينجدعون

عولةآبل(.4:12)املبعنامدئرهولايةفيمحولة

،(18:91اصم)شاولصهر،عدرنيلموطنهي

زمنفي91:16(.)املالنبنأليشعوموطن

21-22(34:)اونومستيكونالقيمرفيأوصابيوس

أميالعشرةعلىتقعتريةوهي،مابلابيآقابلت

ماوهذا)صيتولوليس(،شانبيتمنالجنوبإلى

بينهاالحئزاحماهى7.22:قض؟4:12مل1يوافق

المالحواديتربطتفةعلى،سفريأبوتلوبين

الحلوه.ووادي

شرتئتقعمصر.جدادأومصرمرج:يمرايمآبل

تكرج.بالندقيقمكانهانصهلولكننا،الأردن

جداد9الثبئةاللانبنثةترجمنها11.ة05

يمفوبفيهابكواواخوتهيوسفلأنالمصزيين"

الرطبالمرعىتعنيالتيآبلمنالنمنيننقل.أباييم

الحداد.تعنيالتيابلإلم!

منيئاولسلالةومنميخاابنهو.بنياينيآحماز:

8:35-36،أخارج.بوعذةولد.يوناتانطريق

أصبل.أبناءوجدمع!ابن-9:41420

الموت"ر!ال6،آخر

.الآخرةعالم5رخالىعالم،آخرة

جمعواالذينالعلماءمنممموعةاسم)ا!(آخرون

الوسيطة.القروننهايةمنذحخةتعتبرالتيالفوانين

عملفيأ؟لرماالرؤساء.أىإرثوفي"بحدجاؤوا

يأاروخ""شلحانهو)احرونيم(!الآخردن!

"احرونبم"فيكببرأتأئيرأأثروتد،الممدودةالمائدة

الأمورتقدبمفيومضمونهعملهمطبيعةوحذد

وتوضيحها.السلوكثة

آدم

جنس،اسمأولآهوآدم.الكلمةاسنعمال:أولأ.

يأ،أدمهمنالخلقخبرويقزيه.الإنسانيعنيوهو

ترابمنالإنساناللهخلق:المزروعةالأرض

منالذيالإنسانهوإذا2:17.)تكالأرض

ضالأرإلىيحودأنمدعؤوهو،الطينمن،الأرص!

آدمويحتفظ.(391:)تكترابلانهمنهاأخذالتي

صفرمنالأولىاللاثةالفصولفيالجنساسمبممنى

تكفي.التعريفمعالكلمةوئستعمل.التكوين

يستعمل2:23تكوفي.جمعاسمهوآدم،1:26

فالمرأة،()ايشهالأنثىمفابلالذكرأي""إيشالكضاب

علم.اسمآدميصبح4:25تكبعد.امرئمنأخذت

وأنثىذكزا:الجمعبدلالةيحتفظ5:2تكفيولكن

(الإنسان)أي3،إاصموأعطاهموباركهمخلفهم

الأولالإنسانفتعني"مآ"ابنرةعباأما.خلقوايوم

ابن08:18ومز2391:عدفي.إنسانكلوتعني

"آدم"بنيالمزاميرسفرويتعمل.الإنسانتفيآدم

.(...!م:13؟2111:)مزالبشرئةعلىليدك

رأسوهو،إنسانأولهو.آدمم!نة:لانئا.

السلحلةونهايةا:ا،أخافيالبشزيةالسلسلة

ألواللهابنأنهتصفهالتيبسوعمنالصاعدة

ابنيقولكماالبثرثة،أبوهوآدم3:38(.

البث!رككإلىالنرابقالأصلانتقلأنبعد،سبراخ

ساثرعلىبأولوئةينعممآولكنا(..لهم!:)سي

الحكمةسفروبنظر16(.:94)صيالحئةالمخلوقات

وأباالأولالنموذجفيسثيهةمتفائلةنظرةمآإلى

وصار،خطبتطمنلمحزر،الحكمةوبفضل.العالم

)حلثثيءككعلىكسثدرسالتهليتئمقولا

،بآدمبولسيرطالجديد،العهدفي-2(.ا:ا.

)روالخلاصيالمسي!حدورلئبرز،والموتالخطيئة

اتمفيولكنه15:22(.اكور5:12-91،

الأولمآ.المرأةمسؤولئةعلىيئسذد2:13-،1

النفسالطإنه5:14(.)روالآقيصورةهو

وسيحك.صورنهحمفناالذيوالتراب)الحيوافي(



المسيح،والسماوفيالروحافماالأخبر،آدممحقه

أيضا!ورتهسنحملوالذيالموتمنالقائم

.(-15:4594كرر11

الإخباريالنئازجعل.اليهودئالتقليدفي:ئالثا.

وكراقهفامتيازاته.كاملأكائئاآدممن(غادهأها

التيالأجيالولكن.خلقهالذيلتهمساوئاتجعله

وعنداليهودتةالأخبارفيونجد.ستنحطنبعته

طابمعلىتدكاعتباراتالاسكندرافيفيلون

ابنوبقرأ.وامرأةذكرهوالذيالأولالإنسان

مكانةليكتشفالأولىالتكودنصفرآياتيمون

.الكونفيودورهالإنسان

الدممئلهوآدم.الإسلاميالنقلبدفيوابئابر.

فعلم،اليابسالطينمنخلقوقد،الأرضعلى

لهغفرت.اللهعتمهأنبعدالأضياءأسماءالملائكة

ي!وعيقاسموهوالأنياء.أولفكان،معصيته

لهخضع.زواجيندخلبغيرؤلدإئهفيامتيازا

له.يخضعأنرفضالمتكترإبليسولكن،الملائكة

القرنبيندؤنتالتيالكتاباتهذه:)كنابات(آدمية

يهودفيأدبعلىتدك..مبالساجوالقرنالأول

2-3.تكفيكماالبداياتلحبروامتدادتأئلهو

آدمةجا،تةاللافيوحراءآدمحياة:خاضةنذكر

صصى.رؤياأيضآوتفى،اليونانتةفيوحواء

الأرمنثة.فيخفظتالنصوصمنعددأيضآوهناك

المهاجر.:آرح

)معالئلاثةكلأأبناءأحدأثير.قبيلةمن14(

أخا)عائلةورئيسحربرجل.وليصيا(حنيئيل

:7.)93

أولادهعاد.ا!رانيلبنيمنعائلةرئيس2(،

01(.7:نح=ه2:)عززربابلمعالبممن

)أممطعتونمنطقةرئيسححوشكبا.أبو،3(

6:18(.)نح.العموفيطودياالعمونئة(،

جرابلى/منالغردالشمالإلىتفع)مملكة(آرشو

ورافدهالفراتخهربينالممتدالسهلفي،جرجمض

السياسثة،الأحداثفيدورلهايكنلم.الساجور

.الأناضولبلادمعالتجارةفيبارزادوزاأذتبل

الكهنةريخسإلىرسالةكتب.اسبرطةملكآريوس

الشعببنببنبالقرابةفيهاذكرهأونيااليهودفي

كلامفيالرسالةترد-صداقةمعاهدةعليهوعرض

-12:ه)امكاسبرطةأهلإلىالمكابىيوناتان

225شةنحوماتالثانيآربوسأنبما23(.

فييكنلمأنهوبما،شواتثمانيابنوهو..مق

شاالمعقولمنيدوأونيا،اسمهأعظمكاهنأيامه

أونبامعاصر)903-265(الأولآربوسأمام

وأونيا،تقربئ003سنةخىالكهنةعظيم،الأول

تقريئا.265سنةحتىالكهنةرئ!الئالمما

صنع.اللهأيعساثلعتصرآساة

ومعكة.أبياابن)119-087(0يهوذاملك1(4

بعشا،،ناداب،الأوليربعامإصرائيلفيعاصره

9-24؟:15امل)آخاب،عمري،زمري،ايلة

الاثثراممطالمؤزخيحتدخ14:أ-16:14(.أخ2

،الأصنامحاربلانهآساا-13(15:ا)امل

هذاأنغير.ممكةأتهلهتعئدتالذيذلكحتى

الكهنولطالمؤزخأنمعجذهـ،لابكنلمالإصلاح

وحين-18(.15:1-7،ا:14أخ)2عنهرضي

وبشانةايلبيتامرائيل،ملكبعثا،احتك

مساعدةعلىآساحصل،الرامةوحضن،وعفرون

وتهرإسراثلأرضاجتاحالذيالأولبنهددمن

أخذحينئذ.الرامةعنيئخلىأنعلىوأجبرهبعشا

والمصفاةبيامينجغبهاوحضنالرامةحجارةآسا

-:ه14أخ2ويعطينا.الإسرائيلنةالهجماتضذ

الجيض،وندرببالحصونبناءعنتفاصيلا16:0

المصرئأسوركوناليسالكوشيزارحهجمةوعن

الرافينوليخوعن،آساردةالذكط(بعضهمفالكما

الرقيبينالعهدتجديدوعنعزربا،والنبئحنافي

ت)الميحنبسلسلةفيآسااسمنجد.ويهوذا

:المخطوطاتبمضفينقرأولكنناا:8-7(.

أخ)2الكهنوقيالمؤزخأنإلىهنانثيرآساف.

وما،مرضهفي،الأطثاءإلىلجألانهآسالام(16:12

فيالأولبنهددعلىاتكللأنهلامهكما.اللهإلىلجأ

الله.علىلابعشا،معحربه

بريخا.والد(.916:أخ)االلآوئيناحد2("

النطوئين.قىىفيسكن



آساف

وتبثافي.عنيرضيالله:اسف"أايلاخصار:آساف
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ترتببحسبالشعزيةالأبياتفيهاتبدأالتي

حرفا.وعثرينائنينمنالمؤئفةالعرئةالأبجدئة

والئاني،الألفبحرفالأولالبيتيبدأمئلآ،

وهكذا،الجيمبحرفوالثاكالباء،بحرف

مأا:2-.ا؟نا145؟25،34،)مزدواليك

ا؟اامزرج51:13-"3،سي3؟31:.ا-ا

بلادعالمفييوازبهمايجدالشكلهذا112(.

،مقالثافيالألفنهاية،البابلئة)الربولئةالرافدبن

وهو7(،الفرنفيمردوكإلىأشوربانيبالنشيد

هذهمثلفي.الذكرةفنالقصيدةحفظعلىياعد

عفمه،علىلدكأنالشاعريحاولالقصدة،

ككيقولبأنونئةوكمالأترنثاشعرهيخعكى

علىبدكما)وهذاالأبجدتةحروفبككضيء

الحكمئة(.الأوصاطفيالبراعة

فيذؤننحولتقليدهوإد(يوع)رسالةأبخر

)917-214التاععأبجرالملكعهدفيالرها

منهيطبيسوعإلىرعالةأبجرأرصل.(..مب

،يدهبخطيسوعفأجابه.ويئ!فيهإليهيأئيأنفيها

أوسابيوسيرويرسولأ.إليهسيرسلألهوأعلن

)أعمالالخبر:13(هذا9الكنسي)الناربغالقيحرفي

أبجررعالةفينجدهالذي(وعاريأداي،تداوس

الذيالرهامكتبةحافظ)اسملبوبناكتابوفي

نسخاالوثيقةهذهمننجد(.الوثيقةإليهئسبت

والقبطةوالسرلانتةواليوناثةالأرائهفيعدبدة

واللاتينثة.والربثة

مأ:12؟ههمزرج.الموتىلمثرىشعرياسم(تجذون

.22،31:12ت28؟26:6أي؟15:1،27:02

موضعيعنيإذا،.هلكباد:أوأبادفعلإلىيعود

وهذا،أبدون22ة28أييشخصوالدممار.الهلاك



سفرخطىعلى11(ت)9الرؤياسفرصاحبدفعما

اللياورؤباالحبثي()المنالمنحولأخوح

وملكالهاويةملاكأبدونيسميلأن!المنحولة

اليونانثةفيأبدونويقابلا(.9:7-ا)رؤالجراد

أبدونفجعلواالرابينئرنأماالمدئر.أي"أبوليون"

السفلى.الجحيممنطقةاسم

)تكالآباءأولحملهاسم.رفغالأبأبرام:

يأابراهيمفجعلهالرلثبذلهئم:ه(.:1126-17

5(.:17)تلثكثيرجمهورأبا

رفغ)الله(الأب.أبرامأوأبراهام:العبرتةفيإبراهيم

أبراهامأبرامصار-17:1،8تكفيأبيرام(.)ر!

".كثيرةشعوب"أباإلاسمليعني

التيالبدوقبائلإلىإبراهيمبنتمي.شخصه:أولأ"

وسنة0002سنةبينالرافدينبلادمنجاءت

نإيقولتقليدهاك.كنعانبلادإلى..مق0017

يش24:4-7؟12:ا؟)تكحزانهرموطه

أرريهوموطنهإنيفولآخروتقبد24:2(.

إلىدفعهالذيما5:6(.يه9:7،)نحكلداي

سياسئةتكونوتد9(،5:)يهدينئةأسباب؟الهجرة

منأضرإلىهجرته-3ا:12نكيشب.واتنصادثة

عدناإذا.العبرانيإبرام:1413تكوبسفيه.الرلث

)تكعابرنسلمنآنهيعني،"فهذاالتوراةسلسلةإلى

إلىينتميإثهتلنا،الاريخإلىعدناواذا(.11:16

إبراهيمنسلأنالعلممع)العابرلن(،عابيروجماعة

ناحورأخبهبواسطةإ-ئصلمنها.قسئايخكل

اسماعيلوبابنه22:02-24(،)تكبالأرالمجن

-18(.2:2512؟21:18-ا)تكبالإسماعيلئين

ببنيإصرائيلأويعقوبوحعدهاسحقوبابنه

العربثةالقبائلمنبعدد،قطورةوبامرأته.إسرائيل

بالموآبتينلوط،أخيهوبابن25:ا-4(.)تك

إلىإبراهيموصل.36-38(:91)تكوالعمونثين

في،ايلبيتفي،ممرا()بلوطةشكيمفيفأقامكعان

إقامةبذكرالتقليدلناواحتفظ.سبعبثرفي،حبرون

وعذه12:.أ-13:ا(.)نكمصرفيإبراهيم

ممهوعقدكئها،كنعانأرضسيمتلكبالهالرلت

إبمائهئعبالخارجئة.علامنهالختانكانعهذا

،36:غل،2:52مك61،:15)تكبزهإلىالواثق

فيالبطولىتدخلهحياتهفيانتباهنايلفت:3(.4رو

أمرافل،أيامفيانمطقةعلىتحالفواالذينالملوكحرب

ضذالإي!انحربهيةالواقع)فيشعار،ملك

اربعةوالعدد،ملوكبأربعةالمتمئلةكئهالعالمقوى

قن)هناكمليهصادفمعولقاؤه(،الكونعلىيدك

إذا.مدراشا(يحهـمبونهوآخرونتاريحئاالنمنيحسب

وهوماتإبراهمأننرى25:711-تكإلىعدنا

ممرا.شرقيمكفيلةمغارةفيو؟فنسنة175بعمر

جذا،خاضةبصورةابراهيمالثهاختارثايخا:.

حينحتىالواحدالإلهلهذاأميئاابرامبمفظك

الله،اأطاعكببزا.نجزذاالأمانةهذهعلبهفرضت

الوحيد.بابنهيضخيلأنواستعذموطنهقرك

12:2؟)تكالبركاتبأعظممرازاالثهفوعده

هوبإيمانابراهيموتمئزي(.22:17ا-7؟:17

محزدة.بحقائققبوللا،تتزعزعلااللهبكلحةثقة

يقبلمنهوفالباردبزا.الإيمانهذالهفخحب

إرادته.وفقحياتهوبكيفعنايتهوتدبيراللهإرادة

الشعبأبافصار،عظيمبنسلابراهماللهوعد

الحقيقتين،المؤمنينلككالروحيئوالأباليهودئ

نجعمهاللهوغمره.مكانكلفيباركااسمهوصا!

)روالمسيحمنهمالذينأبنائهوفيشخصهفي

وبهما.بركاتينبوعابراهيمصاروهكذا9:ه(.

أيضأ،الروحثونأبناؤهتبزرطدتهبأمانتهتبرر

إيمانيزمنونمابقدرالإلهتةالركاتوميالون

ي(.12:2)تكأببهم

تاربخكاملعلىابراهيمصورةتسبطرثالئا:.

لنداءوطاعتهالخاضةدعوتهبسببالقديمالعهد

-ا:12)تكاصرائيلشمبأبوهوابراهيم.الرلت

-222:16،-اا:517؟:15؟-313:1417،

)إشابراهيمبأبؤةيفتخراصائيلوشب18(،

3:8،أ:*،لو3:9؟متا:6؟50مز41:8؟

كمالهإلىوصلقدالإكراموهذا8:مهم!(.بو

غل4:16-91؟)روالمسيحبسوعبمجيء

الجحالمنسحةالرابينئرنألقىرلهذا3:16(.

واكرموا،عجائبهعنفتحذثوا،ابراهيمحياةعلى



برا!إ

اللهخادمابراهيمكان.إكرامأعظمحبرونفيفبره

شبوسطالواحدبالثهإيمانهبسببوخليله

إنه.الخلاصنارلخفيفريدةمكانةفاحتك،وثيئ

ثانويأمرهذاولكن،إسرانيللشعببالجسدأب

إلىأؤلأتستندابراهيمفأبؤة.بولسالقديسنظرفي

روحثة.أبؤةيثيءكلقبلوهي،لهاللهاخيار

أولادههم،بالتهالواثقبإيمانهيقتدونفالذين

حصأبنائهمنأعمقوبطريقةالحقيقيبالمعنى

:7-9(.9،-4:1691)روالجسد

الأدبولاصئمااليهودفيالتقليدإنرابغا:.

وحفظعرفالذيذلكابراهيميعتبرالتلمودفي

تقول.بعدهجاءتالتيحتىالشرلعةفراثضكل

الصباحصلاةنطمالذيهوإنهبركوتمقالة

الملكإنالمدراشوقال.الممارساتصتوغيرها

وبسص.جبرائيلالملاكفنخاهالارفيرماهنمرود

لكلاسفأعطي18(،إتكالثلاثةللرجالضيافته

الشفيعفصارسنة،مئةابنوهوختن.المؤمنبن

الكتبوفي.إصائيلبنيخطايائمحىبهالدي

كمؤشسابراهيمبدا،الهلينيالزمنفي،المنحولة

شراخ.وشترعمدينة

اليهودثةالفل!فةاعبرتهالويطالعصروفي

لبنيالسلطةأعطىمنأول(ميمونابنسئما)ولا

ابراهبموئعتبرمباشزا.انصالأبالتهليئصلواإسائيل

موسى.معالنوءةقئةأدركآنه

الشخصابراهيميبدوالقرآفيالنمنفي:خامئما.

الأصليالدبنأوالح!فتةأشسالذيالأؤل

.الإسلامأشسإئهالثريمآ.للجنسوالحقيقيئ

فنيجاءتااللتينالمسيحئةولااليهودئةيقنقلمفهو

اسماعيلمعبنىأنهابراهيمإلىوينسببعد.ما

البشر.اجلسأئئسىهيكلأولوهو،مكةمعبد

التقليدوأبرز.اللهخليلئدعىأناشحقوهكذا

رافقتالتيوالمحجزاتنمرودضدالراهيمصراع

فماضحئةيقذمهبأنهمالذيالولدأئا.رسالئه

اسماعل.بالأحرىبلاسحقهو

ال!بلثةالأنجارإن.والثارلخابراهيمسادشا:.

وقد،المجالهذافيالوحيد،الأدلقمرجعناهي

وأالبنتاتوكسإلىنعودهامنأخر.زمنفي؟ؤنت

نتمتزأنلنايتيحالأدفيفالتحليل.الخممةالأسفار

41تكأما.(كهنوقي،الوهيمي،)يهوهيالمصادر

الحديئةالدرا!اتولكنآخر.أصلإلىيعودفهو

زمنمنأبعدإلىتعودأننستطيعلاأنهاتعتبر

تاريحيةتيمةلاأنالثزاحبعضاعنبر،لهذا.الملكتة

ابراهيم.عنقيلممالكك

قاللىانوالأركيولوجيا،التقليدتارلخإن

)بالمعنى"ابراهيم"تارلختكوينإعادةباستحالة

علىيدكموتفايقذمأنهإلأ(،للكلمةالحديث

أبرزالتقالد؟تاربخيحملماذاالأمور.دقائق

الأباءلأخبارالطوللأدبيالقبلالاريخالثزاخ

الثمفهي(.التقليدمستوىعلىوانتقلت)تكؤنت

التاريحمةالإمكانثاتنضخبمألأيجبآنهقيشلثلا

الخاصةالعائلة)اخبارالمستقفةفالتقاليدلننائجها.

الني(ولوطويحقوبواسحقابراهيمب"أنجاء"

الآباءتارييئنقرأأنلاتتيحلا،البدايةفينكتشفها

رجمشقلا،يبقممقطع)كلمتواصلكتاريخ

جوهزئا،نقلهاوأمانةالتقاليدفمذئممثلأ(.14ف

)شخصثةالتقاليدهذهمضموننارئحئةيكفلانلا

عليبقىهنانسننتجهماوكل(.مآثرهمالآباء،

المباشرالتقاليدتاربخأنغير.الإمكانئاتمسنوى

التيوالأخبار،القبائلنظامشقوقدللآباء،

بالوجهالثيءبعضالإحاطةعلىياعدناننقلها،

إسرائيلاننقاليمثزالذىوالدبنيئالسوسيولوجيئ

.الحضارةإلىالبداوةمن

الأوساطتهئملمالأركيولوجيا؟تحملومماذا

الأنجاربإضاءةبلالتقليد،بدراسةالأركيولوجئة

يأنجدلاالأريهولوجئة.با!شثافاتاليبين

نأغيرالآباء.وجودعلىيبر!تخارجيئشاهد

علىتاعدالإشاراتمنعدذاتقذمالأركيولوجيا

وجغرالنتاريخيئسياقفيموقعهمتحديد

التاريح!ةتثبيتعلىوبالتاليمحذد،وكرونولوجيئ

هذهفينقول!ازا.تتناولهمالتيللأخبارالجوهرتة

"بني"منعثيمةهناكتكونقدالمعطبات؟

حولتدورالتيالرافدينئةجذوزهاوعت،ابراهيم



يا(رؤ)هيمبراإ

أنصافمعنقابلهاأنونستطيع.حبرون-ممرا

عنهمتتحدثالذين،الحضارةإلىالسائرلن،البدو

لهذا،.مقالثافيالألفبدايةف!مارينصوص

العشرلنالقرنبينفلسطينإلىالآباهمحيءنحذد

عشر.الثاكوالقرن

فيلابراهيمالبيبليالتاربخإن.اللاهوت:يمابغا.

علىيدلأالهوهيئ،التقليدأعطاهالذيالثكل

فيدخلتدفبهوهلا.الخلاص"ناريخانطلاقة

أتكواللعنةالخطيئةعليهتيطر،الذيالثرتاريخ

لهوثذم-3(ا:12)تكابراهيمالذدعا:(اا-2

كنعانفيالشبيقيمحينتتضقسوفوعوذا

كثها.البشرئةتعنيوهيوالعهد(،501)مز

:12،3)تك"الأرضعشائرجمعبك"ويتبارك

أبرام،"فرحل3:8(.كل25؟3:أع21؟:44ص

علىوراهن12:4(.)تك."الربلهقالكحا

شذدولفد.اللهكلمةإلىفقطمشذاكتهاحياته

:3-15)تكابراهيمالمانعلىالالوهيميالتقليد

)تك"نبيئ،لفأيضأإليهفنسب-91(ا:622؟

أيامه،فيالنبوءةعظمةيعكسالذي02:7(

تواربخالمنفىفيالعائثىالكهنولطالموزخوحمل

مفارقةئبرزه(:21؟:1717،ب12:4)تك

الكانثاليعشوتشذد،القديرةاللهوأمانةالوعد

معالأبدفيالعهدعلىالضاخ(عمرهدطالرجاء

لا،6:34-؟2:24خر؟17)نكونملهابراهيم

17:)تكالختانعلامتهالذيالعهد42(،ة26

.أ-14(.

دؤن.القديمالحهدفينحولسفر)رؤلا(إبراهيم

إلأمنهلنايقلم.مبالأولالقرنفييدوماعلى

منمؤلفكتابأمامهنانحن.السلافئةالترجمة

وهي:.غامضرباطبينهايربطمحتلفةعناصر

،هيرودسزمنإلىيعودمدراشاولآ:.

نأابراهيملاحظابرايم.ثبابعنويتحذث

النار.التهمتهاقدوالدهصنعهاالتيالنماثيل

كاذبة.آلهةه!والحجرالمحئبآلهةأنفاستنتج

ذلكفيالنارالنهشهالذي،الأبوكطالبيتفترك

الحقبقبئ.الإلهعنيبحثوراح،الوقت

12

السابعةالسماءإلىابراهبملرحلةتصويرثانبا:.

15:9-17(.)تكالربئمععهذاعقدأنبعد

كتبفيالآخر،العالمإلىالأسفارهذهثلنجد

صفنيا.رؤيا،أخوخرؤيامئلأ.منحولةأخرى

اللهأرىالسابعةالسماءمن.إبراهيمرؤلا:ثالثأ.

الأبرار.مجيءحتىللبثرئةسيحدثماابراهيتم

عا!رهناكولكن،يهودقيالكتابهذاأساس

تمسم.الخلاصمسألةفيبتوتعإتهمجتة.

المعذةالشعوبهوأولقسم:تسمينالبشزية

منضبهوثالغوقسم،الأزمنةنهايةفيللهلاك

المختارينعددأما.ابراهيممنخرجالذيالشعوب

تركهاالنيالأمكنةفيالسماء،فيسيقيمونالذين

الثه.لدىمسبفامحذدفهو،الاقطونالملانكة

بدايةفيدؤنمنحولجهودئكتاب:)وصه(إبرايم

ابرايم،موتساعةجاءتحين.المسيحيئالعحر

ورؤيابطرسرؤيافينقرأمالثبهجيانئاوحئاقذم

مؤلفأ!امبل،وصيةأمامالحقيقةفيل!ا.بولس

المثفثةوالدينونةالأرضجرائمابراهيمرأى.روائي

.النفوستصيبالني

مدرسةفيعمل956(:)+ربانبيتإبراميم

،صيراخابنالأنياء،،السريانتةفيفثرحنصيبين

لسفرشروحإليهوتنسب.القضاة،نونبنيشوع

الأناشيد.ونثيدالملوك

والكتابالقبطئةالكنيسةرج:الجوهريمطإبراهيم

المقذس.

النطهبر.طقسرج)ا!(:ابرص

هوالذممطالخابورأوخابورالكلمةعزنةصيغةأبرونا

.24(:2)يهالفراتروافدأحد

.الحرمرج)ار(إبسال

سطحتحتالواتعةالحلوةالمياهأوقيانوسابسو

أفو.رجالأرض

(بثائوم

هو)الله(أبى:اسمهمحنى.داودابنألالوم1(4

أخأ31؟3:صم)2داودأنجاءثالث.وازدهارسلام

جئور.ملك،نلماىابنةمعكةأمهكانت3:2(.

صم)2تامارأختهعلى،أببهمنأخوه،أمنوناعتدى
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ئئمأنونوقتللأختهأبثالومفثأرا-لمه!(،:13

إلىأبشالومفعاد،يوآبتدخل.نلمايجذهإلىالتجأ

قلوبفربحشعبثتهمنواستفاد.(14صم)2القصر

فيغلب15(.صم)2داودأبيهعلىوتمزدالناس

يثرقيئ،افرايمغابةفييوآبيدعلىوقتلالحرب

الحجارةمنكومةتحتجثةوخعلت،الأردن

بكاهفقد،أباهخانألهومعإ.-18:1718صم)2

لدخلأنإلىيوآبدخ!مماوهذامرا،بكاةأبوه

صنعهنصئا18:18صم2يذكر91(.صم)2

الحالىالمدفنأتا.قدرونواديفيلنفسهأبشالوم

الزمنإلىمتأخر،زمنإلىفيعوداسمهيحملالذي

أملأبيام)أو:أبياأمهيالىمعكةأبوهو.الهليني

غيرهذاولكن.ابنه01(:15)املوآسا2(:15

فجعل،الصعويةيحكأن13:2أخ2فحاول.ممكن

الواءفي.آساأميذكرولمجبعةمنرشيلأوابنةأبياأم

نإقالمنهناكإنثئم.أبياضقيقهوآساأنيبدو

صم2)رجداودابنبكنلم،معكةأبا،أبثالوم

معكةوالدوأبثالوممردودالقولهذاولكن.3:3(

لىاليكداود.ابنحقاهو،معكةجذبالأحرىأو

ؤلد.وأبشالومسليمانداودأنجب:النسبشجرة

ثامار،اسمهاابنةولإبشالومرحبعاملسليحان

ومن.الزواجهذامن!عكةفؤيدتاوريثلتزؤجت

وآسا.أبيامولدمعكةزواج

وقد.7(.11:مك)1متتياوالد،أبئمالوم2(،

)امكيوناتانوالدأبشالومنفسههويكون

1(.13:ا

المكابيونإليهلجأآخرأبشالوموهناك34(

يكونوقد11:17(مكليسياس)2إلىفأرسلوه

تتيا.والدنفههو

)تضإيعرائيلأرضفيالقضاةأحد.السريم:بصان

)أوزبولونأرضمنلحمبيتفيولد7-8(.:12

مناك.سنواتسبعاسرائيلحكميهوذا(.أرض

خارجإلىالثلائينبناتهزؤجآنهئعلمناإشارة

خارجمننساءالثلاثينلبنيهوأعطى،عشيرته

)قضإليهالمتقزبينعدداكثروهكذاأيضأ.قبيلته

12-8:..)1

اممرلفونيوس

كولوصيفيمسيحثةجحاعةمؤشسإبقراس

بمدحهوهيرابولش!.لاودكبةفيأيضاورئما

أمينوكخادمالعملفيالحبيبكرفيقهبولس

يسثي23فلمفياي(.4؟2ا:7؟)كوللمسيح

المسيحسيلفيمعي"السجينابفراسبول!

!.يسوع

سلاحه.ورفبقومعاونهبولسأخوإبفرودولئس

أهلعطابافيلئيمنموفذابصفتهبولسإلىححل

إلىبولسفأرجعهخطير،مرضأصابهفيلئي.

4:18(.25-03؟2:)فلحازةتوصيةمعفيلبي

تكونقد2(.)فلمسلامهإليهابولىبرسلبفية

أرخئس.ووالدةفيلمونزوجة

ثابئاكانإئهبولسعنهقال.رومةمنمشحئأبالس

كانا(..:16)روسلاماتهإليهوأرسلالمسيحفي

اليهود.لدىمعروفاأبفساسم

الاسكندرئة.منيهودفي.أبلونيوساختصارابلوس

إلىواتمىالشرلعةمعلمكان.الخطابةعلىتدزب

يوخايدعلىتتلمذ18:24(.)اعفيلونمدرسة

أفسسفيبولصىتعلبمعلىوتنثتأ،المعمدان

نجحنعليمه.وبرسمكلةاكيلااكملحيث

محازبونلهوكان،كورنثوسفيباهزانجاخا

رئاهمالذينالمسيحئينماحذإلىيعارضون

6(.ة34؟4-6،،:12ا)اكوربولسالقذيس

3:13()تيأفسسفيبولسإلىانضئملهذا

16:12(.)اكوركورنئوسإلىالعودةورفض

يعتقد.ورسالتهحياتهعنآخرشبئانعرفلا

إلىالرصالةكتبالذيهوأنهالشزاحبحض

العرانثين.

فيفتل.الحاسأنطيوخسجيوشرنجسأبلوفايخس

:كم!.01مك2رج.المكابيهوذابيدجازر

يغدونية.منطقةفيتقعمكدوئيةفيمدينةأتولويخة

على)يصالونيك(وتسالونيكيأمفيبولبسبين

)اليومبولبهبحيرةوقربالاغناطيةالطرلق

التبضيزبةرحلتهخلالبولسزارهاباشك(.

1(.:17)أعالثانية

.أبولونالإلهإلىنمة:آبقونيوس
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:تقولمخطوطات)هناكترساوسابن14(

فيوفينيقيةالمنخفضةصوريةحاكمالطرسرسيئ(.

إلىالملكلئه)175-164(.الرابمسلوتصأيام

ماوهذا،الأورشليميالهيكلفيالموجودالغنى

السرقةأجلمنالأقداسينتهكهليودورسجعل

علىالمفؤضذلكأيضأكان3:ه-7(.مك)2

24(5:مك)2والرنبس21(،:ا)امكالضرائب

بأمرأورشليمفيعظيمةمجزرةعملالذي

الكبيرالدبنيئالاضطهادودشن،الرابمانطيوخس

تهره5:42-46(.مك2ا:92-35؟أامك

-12(.ا.3:)امك166سنةوقتلهالمكالقجهوذا

صهوذاقتله.السامرةفيأتام.حربرجل2(،

مك2أبم.ا-2ت3)املثسيفهلهوأخذالمكابي

:287(.12العاديات،فلافيوس24-26؟؟5

الرابمانطيوخسأوفدهمنستاوس.ابن،3(

السادسبطليموسأعراسفيليمثلهابيفانيوس

21(.:4مك)2فيلوماتور

أنطوخسأيامفيالجيشقائد.جنايوسابن4(4

وبافايمنيةفطقةفياليهوداضطهد.الخامس

12:2(.مك)2

جيشوقائديمورلةبقاعحاكم.أبلونيوس0(4

أوكانالمكالقيوناثانحارلهالثافي.ديمترلوس

أزوتقربوقهره(بالاساسكندرحليف

:96-85(.أ")امك)أشدود(

.الشيطان:رجإبيس

بن-رجابن

مدئركان.عليمانبنتطافةتزؤج:اينادابابن

11(.:4)أملدوربفعةأي،الرابعةالمنطقة

اللهإبن

نأالغريبمنليس.القديمال!ثرقفيأولأ:.

الإلهابنيعنيبنهدد.اللهابنشخصيسفى

إبل:ابيئبل.ركوبالإلهابن:ركرببرهدد.

أيبل:.أبيهويهوهياهو:.أبطهوالله،أبيهو

الإلهئةالبنزةهذهالسامئرناعبر.أبيهوبعل

إدتهبحمايةالئقةعنالأسماءهذهوعبزتتئنئا،

في.اللهابنخاضةبصورة،الملكواعئر.الأبوئة

بعبادةالرومانالأباطرةنعمالجديد،العهدزمن

الإمبراطورثة،ككفيثثمأؤلأ،الثرقفيملكئة

إلهئون.وغفصوناللهأبناءآنهمعلىعبدواإذ

الحاكم:الملكجمهوهئسئيئ.التوراةفيثانجا:.

2:7؟مز،2201:أحا،4!7:صم)2ابنيأنت

إلىورفعه،6(:28أخ)ااختارهفالردث98:27(.

تنصيبهيومفيونبتاه98:28(،)مزا(بكركرامة

أخ)2الأرضعلىالردثممثلفاعتبر2:7(،أمز

9:9(.أح92:232؟أخ)1الأؤلووزلره9:8(

ملا02،:14صم)2إلهئةحكصةالميكإلىتنحب

لقبالقصر،شعراءأحدأعطاهوقد.28(،5:12

)مزلهاأعطبتالتيالإلهئةالسلطةبمبب"الهيم"

موضوعيوئايكنلمإصرائيلملكولكن:7(.45

مصر.فيالأمركانكما،خا!!وأكرامإلهئةعبادة

)تثابتهإسرائيليهوهيدعوالنصوصبعضفي

رإ3:22؟)خربكرهأوا:2(إشا،ش14

بعد."الحيئالله"ا!!مزةإسائيلويصقى.9(31:

)حكإسرائيلعلىاللهابنعبارةطثقتهذا

إصائلبنيفيالأبرإرعلىأو7(:9رخ؟:1813

1(.4:0سي؟-2:1518)حك

،45،)2الملوكئةالمزاميراليهودفيالحالمطتق:ثالا.

المسيحتاتم!ولكته،اللةابنالمسيحعلى(72011،

يسقي،المنحولةالنصوصبعضفي.اللهابنقط

أخنا)الرابموعزراأخنوحفيكماإبنهالمسيخيهوه

ولكن.9(:14؟3227،:7:2813،عز،501:2

فمنرجموولهذا،.الشركرائحةالجارةلتلككان

فيهاالئيالنصوصتؤةمنخقفواالأرامتةفيالضوراة

أبدلواأو،اللهابنالملكأواصائيكجمهوهيسفي

الله""ابنعبارةإنالقولنسنطيعلا،إذا.الكلمات

نإثئم.المميحزمنفيدارخامسيحانئالقئاكانت

وأإلهثةطيعةالمسيحإلىبنسبلمالهودئالعالم

نإيقولاوحدهأخنوحأن)يبدوللكونسابفاوجوذا

1)،الكونقبلؤجدالمحهوالذيالإنسانابن

وقد26(.96::7؟762،،48:2ر!6؟:41أخن

افه،فىبالأزلمنموجودالمسيحأنالرابينثونعلم

المنتظر.الميحعرفاللهأنبكلامهمفعتو!
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الجديد.العهدفيرابغا:.

فياللهابنعبارةيسوعيستعمللا.المفردات)أ(

مزاتسأيستعملهاولكئه.الارائيةالأناجيل

)متالابننفسهيسفيالمزاتأكربو.في

فيمزة14وكذا24:36،28:91،يم11:27

مزةا)1اللهابنلعبارةالدائمالاستعصالأماي!(.

مزتين،لولمامزات9مر،فيمزات7،متفي

فيمزة18بوحئا،رصائلفيمزة17ةأعفي

يعلنههتحبيرإئهنقوليخجعلنا(،بولسرسائل

الأؤلون.المسبحثون

معنىفيتدزخانمثزأنيجب1(4.المدلول)ب(

)متالذرجلتعنيالأولىالدرجةفي.الكلمة

الممحسوصين؟فمفي،ياه6:مررخ:+؟14

مررج،311:مر8:28،لووز،ي8:92ت

(.المسيح4:4:الرالذ؟وز:تذوسا:24

ت)الرومالنالضابطفمفيالجارةوتعني

الوالبازالرجلأواللهرجلوز(27:54

الله:ابنعبارةتعني!أغنىمعنىوفي:47(.23

العليابنيسئىسلممنالمولودفالولد.المسيح

داود،عرشعلىيملكلانها:32(،الو

إليهينسب3آهوحسب.داودابنالمسيخولكون

بل،رجلبفعليولدلملانه،اللفبهذاأيضأ

عندالعلياالدرجةإلىونصل.اللهروحبفعل

)متوتجفيهيسوععمادخبزيفيالإزاثثين

يصفيفبهمااللذينوز(17:هوز؟3:17

هذهتعنيلا.اللهابن:يوغالآبصوت

وتبن،اختيارموضوعكانيسوعأنالكلمات

كراقهأساسهيالإلهتةيسوعبنؤةأنتعلنبل

علاقةالنصوصهذهتؤكدإدا.الم!حبوصفه

وظيفةتمنحهولابالآب،الثخصةيسوع

ي(.2ا:01لو:25-27؟11!ت)رحجدبدة

عثروا،يسوعيعبدونالمحيحئونبدألىاذ2(،

بطرلقةفدئوا.اللهابنبعبارةبالآبعلاقتهعن

إلتهابنيعتبريسوعأن13:33(ت)أععملتة

وأزلئة.إلهتةبعلاقةبالآ!يرتبطالذيالحقيقي

الجماعةكرمحتولوجئةفيتساءلأنوبمكتا

اللهإبن

اللهابننفسهيرعاعئبرهلأ(الرسولة:

(ب؟معنىأئونيالاسمهذاذاتهإلىونسب

(ج؟الأولىالجماعةفياللهابناعتبرمعنىبأفي

اليوحناويةالكتاباتفياللهابنلقبيبدوكيف

كرستولوجثةتطؤرمنالأخيرةالمرحلةفيأي

الرسل؟

فياللهابنلفأبذاالإزائئونيجعللا:)أولأ(

آنهوعىيسوعأنجلئايدوولكن.يسوعفم

الآبكمالإلىيتوقبازابوصفهلا،اللهابن

مصيخاولا5:45-148،)متالمماوقي

داود،بيتمن)رجلاليهودئةالنظرةحسب

مر02:03؟12:23،15:22،ترج

ملءلهاللهمنكونهمرشلأبلا-.ا(،اةا

بعدالإنجيلئونبهأقزهذاكك.الإلهيئالسلطان

الروحبقؤةالثهابنلهمظهرحينيسوعقيامة

ا-بئلقمتفأعطواثالقياعةمنإنطلقوا4(.:ا)رو

وأفواله.ي!وعأعمالفيظهرجديذاعدلولأالله

الرجلهذائد3:27(:)مرالشيطانغابإئه

)متالملوكيئسلطانهفيهيمارساللهلأنالقوفي

إلهيئامتيازوهذا،الخطايايغفرإثهوز(.:1228

)مرالأبدإلىتبقىكلمتهإن7(.ة2:ه)مر

لا.8(:04)أشاللهكلمةشأنشأنها،31(:13

الكتبة.تعليممثلكابأوبتقليدتعليمهبرتبط

ي(،7:28تا:22؟)مربسلطانيعلمفهو

الإلهئةالضريعةمفهوميصخحأنفييتزددولا

إلىبهاليصل21-48(5:مت؟-12ا:01)مر

5:17(.)متالكمال

القدسالروحوحلوليسوعقيامةإن:)ثانئا(

)مئلأ،الأؤلينالتلاميذإبماننائثةبطريقةثئنا

الوقتذلكنذ+(.:14ت،2ا-8:17مر

)مروعثازاشكاالماضيفيلهمبدامافهموا

دورهمنجزءمعئمهمموتأنوهو8:32(،

فيلدخولهوثرعل01:45(،)مرالمسيحافن

إنهما(.أ:ابطا46؟24:26،الوالمجد

بكونأنأراديسوعأنالآنمنذيؤنونباتوا

26،،3:12أع،2-5312:أإشاللهعبذ



اللهإبن

،314:)أعوالبازالقذويسإثه31(.،27:!ا

رذلهالخير.عاملأسارالذي22:14(52؟ة7

)أعوكدهأقامهاللهولكنوقنلوه،الهود

36؟ة2)أعومسيحارباوجعله26(،،3؟13

وسلطانهالفاعلةقدرنهفيوأشركه3(،5:ا

هذايمارسالآنمنذوهو8:38(.)مرالملوكي

وفي،الروحفيرسلالسماء،أعلىمنالسلطان

؟ي:149)روالبشرجميعيدينالأزنةخهاية

صت14:62؟ي؟13:26مررج4:ه؟ابط

يسوعقيهدخلالذيالمجدأنوبما16؟27(.

صاراللهابنفلقبإلهيا،عذاكان،بالقيامة

ظهرلقد.والهةملوكئةكرامةفيلننصيبهمساوئا

تبلالآبمعالموجودالحقيقياقهابنألهيسوع

العالم.لحلاصإنسائاصاروالذيالعالمخلق

لقد.اللهابنللفمدلولأسمىبول!نوأبرز)ج(

الجماعةنظروفيبولسنظرك!يسوعصار

)اكوربقيامتهالمجدرسث،الأولىالمسيحثة

فلا:02؟أف01:9؟ي،ا:3رو2:8؟

لفئابكونأناللقبهذاوبكادأ(.2:6-ا

"رنجاعباراتنجدبولسرسائلوفيملوكيا.

المحبح!بوع"الرب(،مزة)24"المسبحبسوع

الإقرارإن.(مزة)18اللهابنلفمع(مزةأ)8

المسيحئالإبمانيلخص،الرلثهويسوعبان

للخلاصضرورفيشوطوهر3(،:12)اكور

وسيطهوالممخدالمسيحأنةوبما9(.:01)رو

92(،8:)روكثيرينإخوةبكرفهو،الخلاص

بفيامنها:18(.)كوالموتمنالقانمبنبكر

اللهأبناء94(:15اكور،892:ا)روشعبهجعل

،(4:14كور2،-15:0223اكور)بالتبئي

ولقحث.8:17()روالمكتشبمحدهفيوأشركهم

أكوأولوئؤعلىفقطيدكلالبسوغالمغطىالبكر

عليأو،المتبئيئاللهأبناءسائرعلىوفضل(:17ا

إنه:16(.ا)كووالأرضالسماءخلائقكل

الزمن،قبلالحبيبالابنوجودأيضآيتضتن

"ابنه"عبارةتعنيهماهذا.فريدشكلذاتوبنؤة

)روالخطيئةجسدفياللهأرسلهلقد32(.8:)رو
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قبلموجوداللهابنإذا.بثرئجسدفي8:3(،

،4:2يوا؟14:ا)يوثرئجسدفييرسلأن

منجاء)الذىالإنجيلبولسيعلن7(.يو2

نسلشصارالذي4(:4)غلبابنهالمنعفق(الله

بقؤةاللهابنأنهوثبتالجسدبحسبداود

إئه.الأمواتبينمنبقيامتهالقدامةروححسب

ي(.:3ا)روربثاالمسيحبسوع

كرستولوجئةتتضثنالكلماتهذهإن

الله،ابنكانالذيرثناالمسيحيسوع:بولس

ثتمداود،نسلمنالبثرتةالطيةحسبصار

وهذه.القدسالروححسببقؤةاللهابنأقم

بقبامتهاللهابنصاريسوعأنتعنيلاالإتام!

يخهكانتانهبلتجثصده(،قبلذلككانالقد

3:18(،)ابطقاتهأعماقفيمحيةإلهتةقؤة

.(891:)روالمتبئيناللهأبناءقيامتهتضضنكما

بنؤةأن،كيانهأعماقفيمقتنعبولسإنإذا،

كو؟ا2:6-ا)فلالزمنتجلالموجودةيسوع

الميخينمثماركةوأن،قامتهفيتظهر9(،2:

وبشكلعينهالوقتفيتجعلهميسوعقيامةفي

أكوالبنؤةهذهفيمثاركينالأشكالمن

أعلنبولسأنومعا:16(.يورج2:01،

لمبوضوح،الز!نقبلووجودهالميحألوهتة

المسبحنةالجماعاتولا،الإزالتونإلبهيصل

عليدخللاآنهالوعيمكءواعفهو،الأولى

؟15:11)اكورجدبداشئاالمميحيئالإبمان

إلبهننسبأنن!نطيعلاإذاا:ا-،(.!و

بغيرأووعي)عنميتولوجئاأوهفينئانفسيزا

هذاقلنافلو.اللهابنفيالمسيحيل!يمانوعى(

وقولهالدقيقةاليهودئةلترليتهجهلعلىلدللنا

نناننسىلاأنيحبثمي(.3:ه)فلبالتوحيد

بالنظرإلأالممبحبلاهوتنفكرأننستطبعلا

حتىالأؤلالزكنهوالذي،الآبلاهوتإلى

:11،3ي؟3:22)اكورالميحإلىبالنسبة

15.)24-27:

آسيةفيلمسيحئينالبشارةالرابمالإنجيليكتت)د(

خلفثةداخلالمسيحيسوعإلىتنظر،الصغرى
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ذلكفيمننثرةواسكندرانئةوغوصئةهلئة

الأزلمنوالكلمةاللهابنبصفتهوصؤره،المحيط

إلىوالخلاصالوحيلينقلإنسائاصارالذي

فاللوغوسوالبثر.اللهبينوسيهطابصقهالبثر

الكونبدأحينأيالبدء،فيكان)الكلمة(

قبلوجدإذاا(.:اتك)رجوجودهالمخلوق

كان.8:58(رج،17:5،24)يوالكونخلق

ايو3034؟ا:18؟يو)رجالآباللهعند

شخصإئه.الآبعنمختلفهوإداا:2(.

يسوعوهو،الأزلمنذذاتهفيقائمحقيقيئ

الله،اللوغوسكانا:14-18(.)يوالميح

الابن،اللوكوسصار.2(.5:)يوالحقوالله

ئلاميذهفرأىالبثربينومكنجسذاالوحيد،

نالملئهومنوحقا،نعمةامملوةكان.مجذه

بذله16(.،:14ا)يونعمةفوقنعمةالتلاميذ

4:9-14(يواي؟3:16)يووأرسلهالآب

-316:)يوبهيؤمنونللذ+يئالأبدئةالحياةليمنح

؟ي:1125؟أه47:8؟،24:604؟5:،18

الخلاصيئاللهابنفعمل14(.ة3يو02،311:

يوحناتكلملقد.الآبمعحميمةحمياةإلىيستند

5:17،)يوبالآبيسرععلاقاتعنبوضوخ

وان7:92...(.26،6:46؟23،،91

إنسائاصارالذياللهابنعلىتنطبقالكلمات

لكن.الزمنتبلالموجوداللهابنعلىننطبقكما

الكامليسوعخضوععلىندككلماتهناك

الطبيعةعلىفقطتنطبقوهي،لأبيهوالمحث

،41:13؟ي8:92،55،21:94يوأالبث!زدة

حنىمنفصلتينليسناالطبيعتينولكنا(..ة15

بالآبالابنارنباطعنالإنجيلييتحذثحين

:28(.14)يومنهأعظمالآبإنيقولحينأو

أحث.أيهعنقصاغر،بثرئةطبيعةالابنإثخذ

وجعل،يعملماككفأراهالمتجئمد،ابنهالآص!

2(.:0217؟3:5؟35؟)يويديهببنشيءكل

أقواتهنعدفلم،وأعمالهأقوالهأببهصتبموعأخذ

بقدرلاهو.وأعمالهأبيهأفوالبل،هووأعماله

،عندهمنشبئايقولأونفسهمنضيئايصنعأن

الإنسانإبن

وحدةمنالهودفاشنتج.يمعهومابراهمابل

نأ،العملهذائننجالتيالقدرةومنالعمل

01-5:18،)يولئهمساوئانفسهجعليوع

)يويرجموهأنوأرادوامحذفاحسبوهلهذاعهم!(.

الإيمانإلىأتبلواالذينالتلاميذولكن31(.:01

بعدبهأقزوا11(،2:)يوالإلهتةقدرتهببراهين

والله128،ة02)يولىالههمرثهمبصفتهتيامته

:02(.ه)بوالحقبفئ

الإنصانإبن

القديمالعهدلي:أولأ.

براناشالعبرئة(،فيآدم)ابنالإنصانابنعبارةأأ(

عبارةهىاليونانئةفيأنتربوهيوس،الأرامتةفي

)أيوضعيمةبسيطةكخليقةالإنسانعلىتدك

يستعملالرقيأنونلاحظ8:ه(.مز25:6،

مزة(،)87حزقيالإلىكلامهليوخهالعبارة

الإنسانعناللهتفملالتيالمسافةعلىيخدك

8:17(.داا:28؟)حز

ابنتثبماسريةصورةعن7:13دايتحذث)ب(

السماءغماممعاللهيقودهبئ!ر()ابنالإنسان

الملك.ويعطيه

بوضوح2227،،18دايدكهو؟من1(،

الأربعةالحيواناتأنكمافيالكاتفكرةعلى

الإنسانفابن،دتهالمعاديةالأرجالممالكإلىترمز

المملكةئقيمإئهالمخار.الشعبرمزهو

علىالعتيدةاللهمملكةالإسكاتولوجتة،

بأتيالإنسانابنأنالكاتوزاد.الأرض

متالسبعينئة،أفيالسماءسحابإمع"

فدكعلى(،::1414رؤ26:64؟03؟2:!ا

التيالممالكإلمىبالنسبةا!تارالخحعبسمؤعلى

ابنإنيقولمنهاك.الحيواناتإلبهاترمز

لأنيصحلاهذاولكن.اللهظهورهوالإنسان

ادأنبما.الأئامقديمعنيتممزالإن!انابن

ق)تمييزدونمملكةأوملككلمةيحستعمل

7:17،قمع7:23ق2:*-43؟مع2:44

الكاتيكونتد22-23(،8:مع2ا8-02:

بالرئيى،الإنسانابنيصزروهوفكر،



الإنسانإبن

شيءلاولكنالعلاء.لقذبسىالاسكاتولرجئ

داود.ومسيحالرئيسهذابينيماثلفئلهيؤكد

تدعونا،الإنانابنصورةإلىالفردثةفالنظرة

السامي،المخئصالملكفيهنرىأنإلىبالأحرى

الأرضبئيشىجذرمنفرعمنهوالمسيحبينما

11:ا-5(.)إش

استقاهاورتما،قديمةالحبارة.العبارة24(

يرتبطالمضمونأنإلآ.الفارييئالعالممندايال

الإسكاتولوجئ،إسائيلبرجاءخاضةبصورة

إلىترمزالعبارة70داسياققتفسيرهومجد

.الأرضممالكمعبالمقابلةالمختارالحعبكرامة

عكىالسماءسحابعلىالإن!انابنيجعل

المظلم.الأولالأوقيانسمننأفيالنىالحيوانات

22،)7:18،الثعبقداسةإلىهذايشيرقد

كما14:2(،7:6،تثت6ت91خررج

لاالذينالجليانثيناليهابفكرةيعكس

وبعتبرون،الأرضهذهمنشئاينتظرون

السماء.منعطتةمحزدالآتيالخلاص

المنحولةالأسفارفيثانئا:.

ابنعنمرازاالأمثالكتابيتكم.اخوخ)1(

ابنإن.الخفاياولكئمفالبريملكالذيالإنسان

يبقىولكته،المادقيالعالمقبلخلقهذاالإنسان

اللهيجعلهحينئذ.الأخيرالدينونةيومحتىخفتا

ئقتلبواسطته.بزهروحعلبهوئفيض،عرشهعلى

ابنءفياكلونالأبرارأئا.الأئراروئعدمالخطأة

رأيهناكالبز.لباسويلبسونهذا،الإن!ان

مسيحئة،صورةالإنسانابنصورةإنيقول

العالمفيأخنوحعندأصلهاعننبحثولهذا

يهودئة،الصورةيعتبرآخررأيوهناك.المشحيئ

الهفيني.أوالثرقيئالعالمفيأصلهاعنفيبحث

يصعد7.د!إلىالصورةتسنند.الرابمعؤرا)ب(

ابنعبارةنجدالاالإنسانيشبهضىءالبحرمن

سحابمعويأقيالراج(،عزرافيالإنان

أمامشيءككيرتجف7:13(.)داالسماء

!اذ.كالشمعيذوبصوتهيسمعوالذي،نظره

يسير،الأرضأقطارأربعةمنغفبرجيشيأقي

18

وكدم2:45(،)داكبيزاجبلأيقنلع،عليه

الجبلمنينزلثثم،المحرقفمهبنفسالجيث!ن

ابنإنالتفسيريقول.السلامجيشإليهويدعو

يحتفظالعيئوان،الآقيالعالممخفصهوالإنسان

الباف!ين.وسطالجديدالخلاصنظامليخلقبه

ابنه.اللهيسفيهالمقاطعأحدوفي

الجديدالعهدفيثالثا:"

ابنظهرالأولىفي:حمموعتانهناكةالإزاشئنن)أ(

علىوالسلطانالقدرةلهالذيكذلكالإنسان

2:28)مرالسبتعلىوز(201:)عرالخطايا

سحابعلىوز(8:38)مربالمجد!ميأقيوز(.

اللهيمبنعنويجلسوز(:1326)مرالسماء

ابنيبدوالثانيةالمجموعةوفيوز(.14:62)مر

والألم.العارفربسةالإنسان

ابنعبارةيوحنايستعملحينيوخا.إنجيل)ب(

جهةومنبالإزائئينجهةمنبرنبطفهوالإنسان

تمجيدموضوعنجد.بهخاضاخطابتغثانية

6:62،12:23؟ا:اه؟فيالإنانابن

6:53.8:28؟3:14؟فيآلامهوموضوع

)12:23(،الإنسانابننفسهبسوعسفى

هنفواذ.المسيحهويدوعأنالشبفأعلن

من:الناستساءل،ئرخ!الإنسانابنأنيسوع

51:اشاقإلىعدناإذا؟الإنسانابنهذاهر

)اعترافاتي3:13وي(4آه)بعد

نأاليهود)رفض6:27-عهم!و(نيقوديموس

الإنسانابنلقبأنفهمنا(،بيسوعيؤمنوا

الشر!ط.يسوعلقبعلىخاضةبصورةيشذد

ابنيربطلاحينالإزائئينعنيخنلفيوحناوأن

عدا)ماواسكاتولوجثةجليانتةبأفكارالإنسان

لابنالسحاوفيالأصليبرزإئه5:27(.في

شأنه،اللقبفهذا6:62(.)3:13؟الإنسان

الحقيقيئوالخبز9(:1)الحقيقيئالنورألفابثأن

يلفالنيا(:)15الحقيقئةوالكرمة32()6:

عنهلينئةنظزياتإلىتعودتد،نفسهبسوعبها

علىبالأحرىتدكولكتها،السماوفيالإنسان

يوعطبيعةئبرزأنأرادالذ!الإنجيليهدف
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5:17-ة31-3:1732،)1:ا-18،الإلهتة

.)...18

الإنسانبينتعارضهناك.الرسولبولس)ج(

المخفص.والإنسان2:7()تكخطئالذي

نعتبربأنيقومالأؤل.التعارضلهذاحلأنفكان

الإسكاتولوجئةالزاويةمنالسماوئالإنسان

فعلهماهذا.الأؤلالإنسانسقطةجانئاونترك

فيوأخنوخالسادسةالرؤيةفيالراءعزرا

الحلفقذم(فيلونخط)فيبولصاما.الأمثال

الذيالأرضيئالإنسانبتمييزيقومالذيالثاني

26(.:ا)تكوالكاملةاثمالثةاللةوصورةطأخطأ

قدالأرضمنخرجالذيالإنسان؟بولسقال

فيالصماءمنالآتيالإنسانظهرثئمأولأ.ظهر

-512:رو،-15:4547كور)1التاريخنهاية

.)21

حجرأيرأوبينبنيوهنابنالعبرثةفيبوهنإبن

:15،6يشفيمذكورموضع.رأوبينابنبوهن

حجرأوالباهمحجرتحنيبوهنابن18:180

وتقعالاصبعحجرأيضاتسمىواليوم.الإصبع

الميث.للبحرالشمالمنالشاطئغرفي

حبفيكاهنجبرائل.اصلانتادروسابن

تفسيرصاحبهودئاس.أئناشوسونائب

والىالحجريإلىالكاتبعاد.آبةآية،الأناجيل

فيالدزية"الجواهرلنافترك،الشوعيئينوثيوس

الإنجلة".بثاثرالأربمتفسير

كها.2صنةحلبأسقفأثاسيوس،الزئاتإبن

الأربمة.الأناجيلحسبيسوعسيرةكت

النصئنسبسيراخبنيشوعإلى)بشوع(سيرايخإبن

عائلةمنولد.سيراخبنيثصوعسفرنياليوناني

إلىانتمى05:7؟(.)صيأورشجفيمرموقة

مجموعةإلى،العاصمةفيالعلمئةالأرستوقراطثة

أظفارهمنعومةمنذدرسواالذبنوالحكماءالكتبة

يتعلىالتيالمدرسة51:23:)سيالتعليمبيتفي

)سيالقدماءوتقاليدموسىشربعةالحكماء(فيها

حكحة.ومعلموحكيضاملفاناوكان93:ا-3(.

تفهمكانتكماالحكمةفيالئبابيرئيأنأراد

سيراتابن

اقننى.الشردعة(احترام،اللهنحافة،الحباة)فنآنذاك

أصيالخارجإلىأسفارخلالوحكقهخبرته

والأمراءالعظماءمجلسفيفدخل34:9-12(،

)صىتومهوجهاءلدىمقامهوعطم4(،93:)صي

5:8-)سيالعلمثةالفطنةإلىجمع03:9-11(.

-21(31:91-3؟أ03:؟-91ا84:،15

واخرائما-15(1،14.:8-ا)سيعميقةتقوى

وكاني(،ا05:)صيوالكهنوتللهيكلعظيقا

01؟ا:ا،)يعياللهمنعطئةحكمتهأنبعرف

التيالكلمةمن51:17(.05:23؟93:6؟

كتابهترجمالذيسيراخابنحفيدهوضعها

بدايةفيعاشألهنستنتج.،.مق132سنةحوالي

أنهوالاستنتاص!هذايؤكدوما..مدتىالثافيالقرن

سيراخابنذكرهالذيالكهنةعطيمالثانيسحعان

.م.ق591سنةحوالىتولن)05:ا-24(

نجدلا.الاسمأولأ:.بحوع()سفوسيرخبن

هو.القديمالعهدفيمكانغيرفيالاسمهذا

ابناليعازربنيضوعيسئفلسطييئيهودفي

091سنةحواليدؤنسههـاخ(.بن)بشرعسيراخ

بأسماءالكتابهذاستي.سيثانئا:قانونياكتائا

الكني!مةفييقرأكانلانه،الكنسيئالكتابةعذة

فحملهالحبرئةفيؤن3.الموعوظينتعليمأجلست

ال!نةفيمصرإلىأيضأ(يشوع)اسمهالكاتبحفيذ

الئانيأورجاتيسأوالابمفيسكونلبطليصوس38

132سنةإذاحمله14-116(.وه)017-164

ممر.يهودلمنفعةمناليونانئةإلىونقلهق.م.،

ابرونيموس،عرفهالذيالعبرقيالنصتضاع

منهمقاطعؤجدتمرازا.الرابينئونعنهوتحذث

خزانهفي6918سنةكتشفتنحطرطاتخمسةفي

إلىتعودإنها.القاهرةفي)قراثيم(القزألينمجمع

النصنثلثيتكويرعلىوتساعدنا،ا9-االقرن

افصنهرالقاهرةخزانةفيؤجدماانيبدو.الضاخ

وفدالسرلانئة(.عننقلهوبعضهبم)قالالأصلي

ومصعدة.قمرانمغاورفيأيضامقاطعؤجدت

اليونالط.النمنمنأقصرالعبرفيالنصنأنإلىثبر

الأدبإلىسيينتمي.ال!بمضمونئانيا:.



طبئيلابن

منمحموعةويشكلأم،يئبفهو.الحكمي

والدينبالحكمةنتعفقالنيالمأثورةوالأقوالالنصائح

قسمين.الكتابنقسمأنيمكننا.والأخلاق

تسبقه)1:ا-42:14(.الأؤلالقسم،1(

القسمبتضئنفعل.ماالناقلنجهايبزرنوطئة

محتلفمنأشخاصإلىننوخهأقوالأالأؤل

وتعاليمأناشيدينضتنكماوالأعمار،الأوضاع

ت)1:ا-.2وتأث!رهاوطيعنهاالحكمةأصلعن

؟02:01-6:1814:15-37؟؟-91اا:4

أبجدتة(.قصيدة24،51:18:03:ا-47؟

أيضآيتضئنلانهأم،عنالقسمهذاويختلف

صلوات،-35(12:)92مديح:أخرىأدبئةفنوئا

شكر.أناشبد،-22(3616:،-13ا)كم!:

يتضمن:38(.اه-15:)42الئافيالقسم2(،

)42:15-الطبيعةفيتظهرالياللهلحكمةمدئحا

عبرعظماءكانواالذينالآباءحباةوفي:!(43

44:ا-فيالآباءمديخوجاءإصائيل.تاريخ

05:17-فينقرأهاملحقانوتبعه05:26،

.51:38

صفةففطالحكمةليستسيفي.التعايملافما:.

أيضآإحها.التفوىنحوفتوخهنااللهيعطيهابثرئة

فيمستقفةبطريقةتفعلوهي،بالتهخاضةصفة

بالنحذثالطريقةوهذه.البشزيةتاريخوفيالخلق

2،ففيقئتهائحد،حيئكثخصالحكمةعن

إسرائل.نجيوتاريغالخلقفيتدخلهايصؤرالذي

اللهكلمةعنالجديدالعهديؤخيتهيثةهنانرى

العالمكان،كتابهلراخابندؤنصاعة.الأزلي

العالميحملهامتناميةبحضارةمهذذااليهودفي

التقليدئةبالحكمةتعليمهبربطاهتتملهذا،.الهلبني

نحافةعلىشذد.اليهودئةالتقوىوبعمق،اسرانيلفي

وأ،شخضا"صارتالنيالحكمةاحتراموعلى،الله

وشحانرالنرلعةعلىشذدكما(.م24)ف!أقوتا!

علىدتهالأمانةوأبرز.والكهنوتوالذبائحالعبادة

منهالذيالمناختعليمهكانلهذا.الآباءكانهماثال

التيالمكابئةللحروباسئعداذاالمؤمنونتثزب

.سنواتالعشريقاربمابعدستحصل
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عمذا،لطبئيلتحرلفا،طئالبرت:العبرلةفيطبئيلابن

علىشيئا،يساويلاشخصعلىحينذاكفتدك

دمثمقمنأرامي:4.7عزرج.فيخيرلاشخص

ملكرصونأرادبلاطها.فيكبيروموطف

عرشعلىيجعلاهأنإسرائبلملكوفاتح،دشق

أإشداودنسلمنالذممطآحازمكانأورشليم

سوىالرجلهذاهؤدةعنشيئانعرفلا7:6(.

فيالأرامتةال!ياسةيمثللأنمسنعذشخصأنه

ابنالأوتاثمنوقتفياعتبر.الجنوبمملكة

مور.أوصيدونملك

أفامهتذكارفيحجر.النصرةحجرعازر:ابن

أخ2رج)يشانةوسنالمصفاةبينصموئيل

الفلسطثين.علىإصائيلبنيانتصاربعد(13:91

5:ا،4:ا؟اصمفيمسبفاعينهالحجرويذكر

إيعرائلبنوفيهاصطفثالذيالمكانعلىفيدلأ

وخسروانكراءبهزدمةفحنوا،الفلسطثينلقانلوا

منالئرقإلىكلم02عازرابنيبعد.العهدتابوت

افيق.برخقربيافا

عازر.ابنرج.المعونةحجرهاعيزر:ابن

استعملد.يحي.نبالعرئةفيالوحيد:الابن

اسحقذبيحةساقفيالتسميةهذهالقديمالعهد

رج؟:1117عب؟22،212،16:)تكالدرامئة

الإسكاتولوجئةالدينونةسياقوفي34(.:ااتض

لفقدبهيحنفلونجدادظروفظروفهاتفابلالتي

.(12:01زك،801:عا؟6:26)إروحيدولد

الولد،ذبيحةأوالحدادهذايحدثهالذيالفريدفالألم

الهبنةفيأوسابيرس)يذكرهالجبيليفيلونصؤره

وحيدابنذبيحةإلىثحالذي11(:1614الإنجيلتة

و"يالولدهذاسمىوتد.كرونوسالإلهابنهو

أيد"وح"ممطالفينيقئةيقابلالذىد"و

الترجمةاليونانتةفيترجمهولكة"الوحيد".

الابنأيمونوغانيص""هبوس:الصحيحة

لدىخاضاحئامحبؤلاالوحيدالولدكانالوحيد.

إالابنالسبعيثةترجمتلهذا4:3(،)أموالديه

وئذكر"الحبيب،.أو!الحبيب"الابنرالوحيد،

الرالجديدالعهدفيوحيدابنأجلمنالحداد
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صفةإل!إشارةمع9:38(8:42،رصا7:12،

"ابنيلفأنالمعقولمنيبدولهذا"الحبب".

ت)المعمودئةفيبهخو!الذممطالحبب"

ت)التجثنوفي3:22(،لوا،ا:امر3:17؟

مدلوليتضضن9:35(،لو9:7،مر17:ه؟

!الابنعبارةترجمةيفلبلالوجد"،"الابن

التوازيإلىأشارتقدالأولىفالميحتةالوحيد".

اليهودفيالأدبفيدكرتالتيإسحقذلجةبين

مكا،01:5حك!ب44:02)سيالمتأخر

واضحةشهادةويشهد.المسيحوذبيحة52(إ2

الجديدالعهدالنط!ة(،)-التيبولوجياهذهعلى

8:32(روم2،2:اجرج11:17-91،)عب

وترتليانس7()ف(ا:511)المرربرناباوريمالة

)ضددوايرياوس(3:18مرقيون)ضدالقرطاجي

وأوريحانسفرنسافيليونأسقف4(:514الهراطقة

وكليمنضوس8:8(التكوينسفرفي)عظات

فياثرتوقد.نيابوأمبروشوسالاسكندرافن

اثرتكما.:1218متفيكماا:42أشترجمة

تك)رجوتجفيهيسوععمادفيالإلهيالإعلانفي

تكونوهكذاالسبعينئة(.حسب22:212،16،

"مونوجانيس،مرادفة()1!بيب""أغالوس

18،3:16،181؟ا:14،يورخ)الوحيد(.

خاصن،بئحكلاليوحناوياللاهوتوفي.4:9يو

.الأزلقبليسوعوجودعلىاللفهذايدك

مطلقةبدايةتكناالجسدفيولادتهأنعلىويدك

إلىنزولأبل،إنسانككإلىبالنسبةالحالهوكما

ينوخهفالته،الإزائيئالمعمودئةخبرفيأفا.آخرعالم

أوالحيب(ابني)أنتالمخا!صيغةفيبسوعإلى

وبها2:7،مزفينقرأهاكماالتبثيعبارةيسنحمل

)يوحناالنصوصوعموعتا.المسيحكرامهإلىئرفع

وطابعهايسوعبقياتالإيحانتفترضانوالإزاليين(

فيالتوشعفيمتؤعةمراحلتعكسانكما،اتمعالي

الأولى.الكنيمةكرستولوجيا

افهةابناء

الذين)1(الآلهة.امورثلاثةعلىتدلالعبارة1(4

نب:الحريةفي.آخرلإلهحقيقينكأبناءيعتبرون

اللهءبناأ

الآلهةبعضةاللميتولوجاتفيمممطكلال!.ي

بعل،فينيقيةفيلهم.إلهبناتأوأبناءيعنبرون

هوالفمر،،صين،بابلونيةفي.ايلانجاهماوموت

الملوكأو(غلغامش)مثلالآلهة)2(انصافانو.ابن

منؤلدواأنهمالناسظنرجالأومصر(في)كما

ذعي.إله)3(مواطنو.أوروبا(،)تدموسإله

21:92عدفيكماكموشأبناء،الموآبيون

رإرخ(،للملكسبئاوبناتهمثردبنبنيهإجمل

اعتبرمنهناكأنإلىهنانشير.اا2:ملا2:27،

عنه.والمحاميوستدهالشبجذكمرش

الوهيم.5رج!الوهيم!فئةفييدخلونممائنات)4

لمأنهبما.الوهمابناء)1(:القديمالعهد2(،

إفاعبدواانهموبما،متولوجيااسرائيللبنييكن

زوجةليهوهأبدأيجحلوالمفهم،جهوههوواحذا

إلىينتمونأثخاصفهم"الله"أبناءأما.وأولاذا

عملويعملونيخدمونههم.جبثطأويهوهبلاط

،387:؟ا2؟6،:ا)أيالملائكةهم.مرسليه

أملرج3:24-28؟دا92:1،89:7؟مز

لىحتىأنهيبدو،إذن35:7(.تك22:91؟

هماللهابناء6:ا-،،تكمثلصعبنمن

السبعينية(فيالاصكندراني)كودكصملائكته

،الجبابرةالزواجهذامنفولدالبشرأبناءتزؤجوا

تث:+!اسعد)رجالمشهورينالرجالهؤلاء

النقلياالغامضالنمنهذافهمهكذاا(.3:ا

يوب،اا6-أخن1،)السبعينةاليهودي

نفتاليوص6:7؟رأوبينوص5:أ-6؟

العاديات،يوسيفرس،الجبابرة،فيلون،3:ه

الأربعةالقرونفيالكنيسةوآباء(اث!:ا1

آدم.خطفيالبثرلةتكاثرعندمتوئعين،الأ،لى

"ابناءإلىالذ""أبناءعبارةفنقلوااسلتراجيمأما

خطيئةإلى2:4بط2و6-8بهوولمخالامراء"

فيفيرون،المعاصرونالثراحعملأما.الملائكة

رسصتقديمةسطرةمنا2جز6:ا-4تك

فيمااليهابكئفها.الأرضمنل!نساءالآلهحث

فما،اسرانيلأرضفيالدينئةالنظرةحسببعد

)الملائكة(.يلتهأنجاءعنبل"الآلهة"،عنتحذث



قيصركاتبابن

جعلتكئف،كماالجزءهذاتكئفوحين

عنساطغامئلأبدالأنهالطوفانلخبرمقذمة

ا-12(.ا،6:ه)تكالبحريالجنسفصاد

البهيسةآباءلدىمرفوضالتفسيرهذاأننجد

لالأنه،اللاهوتيينولدى،الرابمالقرنبعد

الملاثكةحولالتعليممعيبدو،كما،يتوافق

بعودةالقبرلنستطيعلاولأننا،أرواحهمالذين

الله،أنأيضاويلاحظون.وثنتةسطرإلىالكتاب

الملانكة،أي،الخطأةيحاقبلا،الرحهذافي

اللهأبناءيكونوهكذاالبضر.أىالابرلاء،بل

أبناءمرازا؟عواالأتقياءأنوبحا.الناسمنأناشا

-ا:6نكفياللهابناءتماهى،15(:5)حكالله

-ا:5)تكقهأمناءظفواالذينشيتأنجاءمع4

نسلمعالناسوبنات5:22(3،4:26؟رخ

نطرحهنا91-24(.4:8-17،)تكتايين

بعينالنظرةهذهتأخذهل،الأول.سؤالين

الثاني،؟اللهوبناتاللهأبناءبينالتعارضالاعنبار

معميتولوجئةعناصراستعمالينعارضهل

كلا.هوالجواب؟الالهاممفهوم

أعطين(.ويل.عينب)الطأبناء)ب(

للبثر!أعطيكما،عادتةلكانناتالاسمهذا

الذينالقضاةهبم:34(.،1يورج82:6،مز

شكاواهمامامهيعرضونللذينالتاأحكامينقلون

2-3(.82:مز:8-9؟22،-18:1591)خر

الرلتباسميحكمونلأنم،)آلهة("الوهيمأدعوا

الذيناصائيلونجو.القضاءإلىترفعخلافاتفي

:3؟001مز32:6؟)نثاللهخلقهمشصبهم

قدا:2(،)إشورئاهم2(43:ا-اإش

،أ:14تث؟4:22)خروأولادهأبناءهدعاهم

نجدلاولكن2:ا(هوا:2؟إش31:ه؟

حكفيإلآالمعنىهذاق،الله"أبناءعبارة

ويدعوهم،يحميهمالرب70ب9رج18،13

)هوالحئاللهأبناءحفابكونوالكي،التولةإلى

بنيمنأفراذااللهابنشميطذلكبعدا(.2:

)سياللهإرادةبحسب،أبرازاعاشوا،اصائيل

ا:23-يوب،5:ه2:16-18،حك4:.ا؟
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17:27(.9،ة13مزسلا؟12:اأخنأبم25

مشيئةبعملونالذينجميعالجديد:ا!د،3(

اللهلأنلا،لاأميهوذاكانواسواءتاللهأنجاءممالق

43-ة5)ثفحسبوحفظهموحماهمخلقهم

ايضادعوالأنهمبلا(،7:7-ا،اا6:وز؟45

السماوفيبأبيهمويتثمثهوااللهكمالفيلثاركوا

فييشاركونالمؤمنينإنوز(.5:43-48)ت

فيلهمأعطتالتيالالهتةبالحياة.بالتهالتثهئههذا

:26(اغل1؟3:ابو،:12ا)يواللهبروحالعماد

بالئبنياللهأبناءفيصبروناللهروحبقودهمبحيث

،1(.8:)روأباهمفيدعونه(8،1:)رو

والكتابالقبطتةالكيسةرجتيمركاتابن

المقدمى.

الثانية.الثورة.يهوديةثوراترالكوكبابن

الشمالإلىكلم9بعدعلىيقعأثريموقعةطفيابن

فيهام!مدبنةالتلهذاكان.اللاذقيةمنالغريى

الأخير.البرونزفيالحصروفيالهينيالعصر

نيرابن.نور(الله)الاب:أليرأوأبنير:العريةفيأنجر

اختهوابن،شاولجيشوقائد،بنيامينتبيلةمن

داودضذالحربفيوحليفه،(اهء-.:14)أصم

ابنهعنداح،شاولموتبعد26(.أاصم

الحربهذهوفيداود.طموحات!ذاضسبوشت

إحدىتزؤج2:8-ا(.صم)2عسانيلتل

واصطدم،الحرشإلىفطمحشاولط،جواري

قتلولكنهلداود،لمحزبحينذاكباشبوشت.

يزاحمه،أنمنهخافالذييوآبيدعلىبمكر

وأنثدمزا،بكاءداودبكاه.أخاهفتللأنهوأبغضه

نأسيمانمنوطب3:6-93(،صم)2رئاءله

الذيبوآببفتلسليمانفأمر.:3(2امل)لهيتقم

:28-34(.2)املالهيكلإلىلجأ

للكتابعربئةترجماترجالصورىالحنايو

المقذس.

الفبطتةالكنيسةرج:اقهالفضلابناسحقأبو

.المقدسوالكتاب

والكتابالقبطئةالكنيسة:رجالعشالاسحقاوأ

المقذس.
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الكهنةرئيسسمعانقتلالذىبطليموسوالدأبوب

.(ا-ه16:11امك)ويههوذامتتياوابنيه

القبطئةالك!سةرجالمعلقةثن،البركاتأبو

المقذس.والكتاب

علىمؤشسواجتماعيعائليتنظبم.أبرجأبوبتة

محصورةسلطةمعالذكور،طريقصتبأتينسل

أئوي.اوأموميئمةبابيالى!رج.بالأب

أبوفشى.ترجأبوبيس

ق"نزلقيم"نظامفيالتاصعالمقالالآباء.أيابوت

)أيابوت""فىفيباسهاأيضأغرفوقد.المشناة

أقوالأيجمعهر(.أبوتبرقي:أوالآباء،فصول

الحكبميقذمهاالتيالمث!ورةأهمتةعلىتشذدرابينتة

الحياةفيالدينثةوالممارسةالتوراةدراسةمنمنطلفا

الذيالمثاةفيالوحيدالمقالهوأبوت"9.اليهودثة

نجدولا،اخبارئةولاسلوكئةعناصريتضثنلا

تضفنالدء،فيالتلمود.فيبهتتعثق"جممارا"

التقليذالأولانالفصلانفربط،فصولخسة

فيالعطيةالجماعةأناسإلى،موسىمنالمنطلق

)ابنكملائيلرإبىإلى،وشصايهلالمدرستي

اربعونأيضأوذكر(.المثناةجامعهاناصيبهودا

فيأما3-4.ففي)الرذادين(تنائيممن8عا

امتذأسحاء.ثلائةإلاتذكرفلا،الخامسالفصل

003يةمنسنة،005حقبةعلىالكتابهذا

مجملغنتاتعيحافقذم.،.مب002سنةإلى..مق

بابل،فياليهودأخذأنبحد.العاليةالأخلاقئةالمثل

عيدبين(أبوتأفرقيالآباءي!"فصولئراءةبعادة

علىسادسفصلزيد،الأسابغوعيدالفصح

فيتولأول)صاحبمئير"رابي"برايتاباسمالمثشاة

مئير".رابى"برانتةأي(،الفصلهذا

مقال.ناتانرابيحسبالآباءناثانرادابوت

الآباء()أو"ابوت"فييصوشع.فصلأ41فيلاقانوليئ

هذانجدنعداالردادين.منالتاصعالمفالوهو

كله،إنجاريهوالمقالهذا.أبوتمقالفيالتوسغ

منمأخرذةمتفزقةوأخباربأمثالالآبا.أفوالوهو

كاتبيكونقد."ابرت"فيالمذكورةالحكماءحياة

فيدؤنالكتابيكونوتد.البابليناتاذالمقالهذا

بوفيسأ

فيوصلوقد.الرابمبدايةأوالالثالقرننهاية

مقالبعدبابلتلمودفيدخلتواحدة.نسختين

علىئثرتوأضرى."نزيقيم!نظامنهايةفي""ابوت

نصلأ.48منمؤثفةوهيحدة

الحاديالقردفيممرفيعاشالح!نأبوشدأبو

لأبناءالسامريالبنتاتوكسالعربثةإلىترجمعئر.

في.مضبوطةغيرسعديةترجمةاعتبرواالذبندينه

واستعمل،العبريالنصإلىسعيدأبوعاد،الواقع

سعدية.ترجمة

هيكلانفيها.السفلىنوبةفيقديصةمدينةسنبلأبو

الهيكل،الثانيرعصيسمنبأمرالصخرفيخمرا

روافأعاملحاتور.والصغير،لرعمكزسالبهير

لرعمسيمسنماثيلأربعةتنتصبالبهير،الهيكل

حاتور.تمجيدفهدفهالصفيرالهيكلأما.الثاني

وامرأتهالئافيلرعصميست!اثل6هناكنجد

حاتور.لباسفينفرتاري

الكنيسةءرجالمعفقةالكنيسةثماسشحر،ابو

المقذس.والكتابالقطئة

داودجيشأبطالأحد.شجاعألى:عبونابو

بمل)أيابيبعليقرأ:منهناك3(.23:اصم)2

أبي(.الله)أيأبيئيل:1132أخاي!مئيهأبي(.هر

يعالىلم.قريةرج!وشأبو

عبدالله،رجالانطحيالففلبنعبداللهالفغأبو

الفضل.بن

عربئةترجمات5رجأسدبنفرثانالفرجابو

المقذس.للكثاب

عننقلعثر.الثاكا(!رنالملكيالففلأبو

يوحناإنجيلمنفصلأالقسطنطينيةفيكودكس

السامرئة.المرأةحول

صباحكليهذدضخمةخةبئحكلشيطان:أبوفبس

الشمس.قايىدتفيهاجمالكوننظاممساءوكل

يقدريثيءلاجديد.منئولدولكنهدوئا،ئقهر

التناعقفيثابئاعنصزايثكلوهو،يدئرهأن

يوئاتت!بتالتوازنقوىتجعلالصعوبةإن:الكوفي

عنتتحذثالدينيةالنصوصكليوم.بعد

الطقوسكتبوان.وهزيمتهأبوفيسهجومات



يفبوكرأ

التيالمياتتذكرالمحابد،فيالمدؤنةالسحرثة

الح!مح!ية.الاسطوانةتتوففحينالوحشتجقد

بينتماثلصارالالهيةالنظمتداخلتانوبعد

أعداءألذسيتكانأنوبعدوسيت.أبوفيس

المعاديةالقوىرصأيضأهوصارأبوفيص،

السماء.آلهةعلىوالثورات

"السري"،"الخفيأ،تعنييونانبةكلمةأبوكويف

الأسفار93:30-7(بم114:21)سيالمكنوم

ذاتومحيحتةيهودئةكتاباتهيالأبوكريفية

فنفابلها،منحولةأيضأتئىسى.طابم

كتابإلىخطأنتوقدالفانوية،بالأسفار

،12:4دا؟816:أإش!رئااثصالأنلفواملهمين

الكتابتكتلأنالابوكريفيةالكتتوخت9(.

نأحاولتكما.وتعزيهمالقزاءوممثخع،المقذس

.الجديدةالتعاليمتقذم

الأبوكرلفبةالأسفارمنفثنانهناك

الافيالقرنببنؤلدت.الطيمالعهدأسفارأولأ.

كتبإكرف!مت.،.مبالأولوالقرن..مق

جليانئة.وكتب،نعليمئةوكتب،إخبارئة

معطياتتتضقنالاخارئه.الكتب،1(

فيالدينيةالظرةعلىئ!اهدةوهيسطرئة.

ايوديلات،كناب:الحناوبنأهمواليك.عصرها

باتكا،آدموصثة،الثالثالمكابيين،الثاكعزرا

موصى،رؤياوحواء،آدمحياة،آدمعنارامية

وأإرمياأقوال،الرلكابيبنقصةأشعيا،صعود

ارشي!.رسالة،اسناتصلوات،باروك

الآدبثةبالأفكارتأثرتالتعليمتة.الكت2(،

بالنبةتأخرعلىفدتت،القديمالحهدفيالموجودة

العناوبن:أهمواليكالميحية.التعاليمسمؤإلى

صلاة،سليمانمزامير،عرالاثنيالآباءوصئات

.الراجالمكابيبن،مثى

العالمنهايةعننعالبمنيها:الجلبائةالكنب34(

الأفكارلمعرفةثمينيبىعإنها)اسكاتولوجبا(.

بدايةفيلليهودوالسياسئةوالوطنتةالدينتة

اتقال،أخوخ:العنهاوينأهموالبك.المجتة

رؤيا،ايليارؤبا،ابراهيمرؤبا،الرابمعزرا،موسى
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ابراهيم،وصثة،حزقيالرؤيا،صفنيارؤيا،باورك

ال!سببلية.الكتب

القرنبعدؤلدتالجدبد.العهداسفارثايخا:.

ورس!ائلوأعمالأناجبلإلىوئسمت،..مبالئاني

.ورؤى

تكتبهلمماتعؤضأنأرادت.الأناجيل1(،

حياةعنتفاصيلفقذمت،القانونيةالأناجل

افبهانجدعدبدةومرات.ويوسفومريميسوع

العبرانيين،حسبإنجيل:العناوبن.غنوقينعليئا

إنجيلأو،الابيونتينإنجيل،الممرلينإنجيلأو

متيا،إنجيل،بطرسإنجيلعضر،الائنيالرسل

برنابا،إنجيل،برنلماوسإنجيل،فيلبسإنجيل

إنجيل،المنحولمئىإنجيل،يقودبمسإنجيل

قصة،يسوعإنجيل،الطفولةإنجيليحقوب،

مردم.انتقال،النجاريوسف

تصؤر.الأعمالل!فرامتدادهي.الأع!ل2(4

نؤثرأنفنحاول،وعجائبهمالرسلأسفارخاصة

مهرطقة.ميولأأيضأتظهرولكحها.التقوىعلى

بولس،أعمال،بطرسأعمال:العناوينأهم

أعماليوحنا،أعمال،وبولسبطرسأعمال

أعمال،فيلبىأعمالتوما،أعحال،اندراوس

بطرمى.كرازة،برناباأعمال،مئى

بعضاقيازاتتسندأنيهئها.الرسائل34(

وأ،بولسالفديسأقوالفيتنوشعقد.الك!ائى

مراسلة:المناوينأهم.ضائعةرسائلنفسهاتعتبر

رسالة،الرعلرسانلالرها،ملكوأبجر،يسوع

إلىبولسرسالة،اللاذقيةأهلإلىبولسالقدي!

كورنتوس،والىمنرسالتان،الاسكندريةأهل

)الفيلسوفوسينيكابولسالفديسبينمراسلة

الروممافي(.

وتفنح،المحنةأزمنةإلىتتطزق.الرؤى،4(

واحلامرؤىهي.أفضلمتقبلعلىالقلوب

العهدتحتلهم.ملائكةوظهوراتوانخطافات

رؤيامنها:الجديد.المهدأموروبعضالقديم

رؤياواسطفان!،تومارؤيا،بولسرؤيا،بطرس

سلم.رؤبا،يوحنا
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)قمران(.الثكولنمنحولرج:الئكوينأبوكرلفون

لم،عصوذاوع!ثريناثنينني،الأولىالمغارةفيؤجد

لامك،فمفيخبربعدكلها.نقرأهاأننستطع

حياةبدايةإلى(المخطوطتلف)بمببحالانمل

حلصه.الذيالحلمذاكمعابراهيم

عنالدفاعنتوخىخطبةنبرير.،دفاعأبولوجيا

موقف.تبريرأو،شخص

81تبعد،والهلنستيةالفارسئةالحقبةمنمدينةأبولويخة

تلمنالئسالإلىكلم4و،يافامنالثممالإلىكلم

أر!وف،العربتةالمدبنةحيثكانتمكمشبن.

للموضعالساميالاسمإنالحالثة.ارشافوتل

7:25(.أخ)ارشفبالالهبرتبط

أبدون.5رجالموتر.أبويون

وهي،الفراتلنهرالبمنىالضفةعلىتقعهرلرةأبو

الألفإلىتعودبقابافيهاممئثصف.مجراهعنبجدة

.م.قالسادس

اسحهاأخ2في.18:2مل2فيكماأحاززوجة:أب

أبثة.

يهوه:ومعناهأبياهو،أوأبيامأوأبيا:العبريةفي:أجمما

.أبهو

149-سنةحواليمللثيهوذا.ملوكئاني14(

إبنةومعكةا:17()مترجعامابنهو119.

بنتميكاياابنأو15:1-18،)املائالوم

41لهكان13:2(.أخ2جغ،مناوردل

الأوليربعامعا!ر.ابنة16و،ابنا25و،امرأة

ايلبيتمنهوأخذ،اصاثيلملك19(،.)319-

بهاالملحقةوالمدنعفرائبن()أو:وعفرونويشانة

يروي.الحكمفيأخرهاساخلفه:91(.13أخ)2

فعلهااليالخطاياإلىاستحلمأبياأن15:3امل

يعلنبل،عليهيقسولا13أخ2ولكن.تبلهأبوه

الشخميئاسمهأبيايكونقد.الربأرضىأنه

،7،ا:15؟ا:14امل)رجالملوكياسمهواب!ام

.)8

فيرديئاتاضتاكان.النبيصصوئيلأبناءثاني2(،

يوئيل.أخيهمع6:13(أ!ا8:2،اصمسبعبئر

ملكا.صموئلمناصائيلبنوطلبذاكعند

أبيف

أنهالثيلونيأحياتنئأ.الأوليربعامابن34(

فانقطعت،حدثماوهذا.مبكرعمرفيسيموت

اممط(.:14)امليربعامسلالةبه

الثامنةالكهنوتئةالعانلةرثيس44(

معالمنفىمنعادبكونوقد24:01(أخ)ا

الكاهنانتمىالعائلةهذهإلى)12:4(.زربابل

:5(.االوالمعمدانيوحناوالدزكريا،

باكرأبناءأحد.7:8(أح)ابنيامينحفيد5(،

عائلة.ورئيمىبطلأكان.الت!حة

)حزقورحأبناءوأحدلاويهو.يزيدأبي:أيآساف

الهيكلبؤابىبعضنسلهمنكان6:24(.

9:91،26:1(.أخ)ا

إلىاضى.أحيمالكابنهويوفر.الاباللهاياثار:

،نوبكهنةمنالوحميدالكاهنكانايتامار.عائلة

كلبفتلشاولأمرأنبعدالموتمننجاالذي

تداعتبرهملأنه21:اي(اصمالمعبدذلككهنة

وتحزبالأفودحمل.داودمعوسارواعليهتواطأوا

-2202:)صملهأميناوظلكاهنهفصارلداود،

؟8:17صم2؟ي23:23،6-903:7،

بمدفيماالكهنوتنقاصم24:6(.:18،16أخا

:ءا،24،3517-92،:15صم)2صادوقمع

سليمانأيامفيكاهئاظل02:25(.ا؟91:ا

:1،7)املأدويامعثىأنهرغم4(:4)امل

أدونبا،منسليمانتختصولما2:22(.25،،91

)املعناتوتإلىونفاه،وظيقهمنأبياترعزل

2:27-اصمفيعاليضذالموتجهاللومإن26(.:2

بيثعلىصادوقكهنوتانتصاريفترض36،

فيأحيمالكاصممحلأبياتراصميرد.القديمأبياتر

ذكريكونقد7.-21:2اصمرج2:26؟مر

لداودككاهنأطتهرلأنهألاتر،اسم

مخلفاتقيذااتغمرقىأنأو02:25(،صم)2

8:17(.صم)2أحيمالكوالدأبياتريعتبر

بأالله:أبئل

شاولجذ.بنيامينفبيلةومن،قيشأبو1(،

ونير51(:14)اصموأنجير-2(ا9:)اصم

9:+(.8:+،أح519؟:14)اصم



32(.:11أخ)اأبيعلبون-داودأبطالأحد2(،

العرلة.بيتمنكان

الكنعانيين.لدىالسنةشهورمنشهراسمأببب

لا3؟ا9؟)خر"الناضجة"الن!بلتحنيواللفظة

)رجالشعيرحصادزمنيقابلوالاسم2:14(.

كانالذيالفديمالكلندارفي(.جازرروزنامة

وفي.الحاجالئمهرابيبكان،الخريففييبدأ

والذي،بابليأصلمنالذيالاسرائيليالكلندار

(،نيان)آذار.نيزانهوايب،الربغفييبدأ

بشكلالشهرهذاانطغالشة.أشهرأول

منبالخروجيحتفلالذيالفصحبعيدجوهرى

؟23:51؟13:4خر)الفطيروبعيد،مصر

اصائيلبنوأخذهالذيا(:16تث،34؟18

عالمإلىالبدوعالممنانتقلواحينالكنعانيينمن

الحضر.

بعلاب!

حيراموالدالعاشر.القرنثنئصورملك"ا(

العاديات،يوسيفوسفلايخوسححبالأول

.8:144-147

حفرفينيقيبإهداءعرف.جبيلملك،2(

الأولشيشانقتمثالعلىجبيللبعلةبهرائا

سنةحوالمطبعلأبيمللثيكونقد)459-249(.

.بانيبالأشورأبامفيأروادملكيبهلو،ابن3(4

أسرحدونمنهطبمورونا.شمسيملك4(،

تصرلتشيبدالضرورتةالموادتقديم6!سسنة

.بنيباللأشورأيضاتابغااعتبر.ينوىفيجديد

الذيالملكيئالخنمصاحبعةهويكونتد

.7القرنإلىيعود

أحازوزوجةيهوذا،ملكحزقياوأمزصياإبنةأبئة

.أب:اسمها18:2مل2في.(ا:92أخ2)

العبرية:فيمرور.أبىأوعائلأبطأبيجايل:

ابوجال.،اببجال،اببجايل

يهوذا(.جنويى،الكرمل)فينابالامرأةا("

ماعةداودلدىتدخلت.وجميلةذكئةكانت

تزؤجت،نابالماتحين.البخيلبزوجهااصطدم
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جتإلىوتبعته25:2-24(أاصمداودابيجايل

وحبرون(ه03:صما)وصقلغ:3(27صما)

صم)2كيلآبلهانجبتحيث2:2(صم)2

دانئيل.3:اأخايحميهالذي3:3(

صم2حسبي،2:16أخ11لئىابنة،2(

جيشتائدعماصا،وأمناحاش(أبنة17:25:

.أبثحالوم

14(.5:أ!)اباصانفيأقإمجادمنرجل3("

ملك،يوتامأيامفيأحصواالذينالجادئينأحدهو

يهوذا.

أعطيلقب.جبعونمالكأوجبعونأبو:أبيجبمون

شاولأجدادوأحدجبعون!احبلجوثيل

معكة!امرأتهاصم!3(90:رخ!8:92؟أخ)ا

قدير.أبي:ابيحائيل

إلىننتميلاوئةرنيعائلة،صورشبلأبو(1،

.ء3(:3)عدمراري

في9؟92(.)أسمردخايوعثمامشيرأبر2("

.عجاداب:الونانية

عشيرةمن2:92(.أخ)اايشورامرأة،4(

يرحمثيل.

وحماة،داودإخوةبكريشىبنأليابابنة0(4

11:18-)أخداودأبناءأحدتزؤجت.حبعام9

ومن.الخمسةمدبانأبناءأحد.عرفأبي:أيداع

:+(.1أخا4؟25:أتكوقطورةابراهيمنسل

أيداع،،حنوكعفر،،عمة:فهمالآخرونأما

ألدعة.

بنيامينتجيلةورئيصجدعوفيرجل.ديانأب:ابيدان

2:22؟ا؟ا:ا)عدممرمنالخروخساعة

كما،1الاحصاءفيالمثاركةإليهأوكلت24(.:01

الثاسعالشهرفيالهيكللدشينالتقدمةحملأنه

06-65(.ة7)عد

في.ابوت:القبطئةفي.أبدو:المصريةفي:اليدوس

العليا.ممرمدنأقدممن.المدفونةالعرلة:العرتة

ضماليتقع،القاهرةمنالجنوبإلىكلم505تبعد

اليةالسلالة)موطنتبسوقىبطةغريى
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وأعيد..مق0032سنةحرالمطئتالانية(.الأولى

حتىالأولىالسلالةمنعديدةمرإتبناؤها

كشفتق.م.(.005سنة)حنى26السلالة

الثاني.ورعمسيسالأولسيتيهبكلالحفردات

.م001تبعدالتيالكصبأمفيحفرلاتكانتئم

قبور5منهاعديدةقبورفاكتئمفت،هناكمن

أيامفياوزيرسىعبادةإلتثرتصين.ملكية

اوزلرسمدينةأبيدوسصارت،الخامسةالسلالة

قطعهالذيالإلهرأستضئمأنهاواعبرت.المقذسة

مشهور،حجموضعالمدينةفصارتسبت،

نجد.والرومانياليونانيالعصرحىكذلكوظفت

بعودواحدمنها،معابدسلسلةأوزيرسىهيكلفي

التينيونالملوكالفرعونئة.اللالاتقبلمماإلى

الأولمطالسلالةواهتمت،الاكالمبداصتخدموا

وجاء.منتوحوتفبناءهسييدالذيالرابمبالمعبد

السلالةمنوملوك12(السلالة)منصاسويترش!

أما.18اللالةبنتههناكمعبدوآخر.قزلنوه13

رعمسشىابنهاكملهفقد،الأولسيتيهيكل

7هناك.الجديدةالمملكةعهدمنوهوالئاني

لإله:مكرسمعبدوكل،معابد7إلىتقودمناطق

أما...حورس،أوزيرس،ايزيس،رع،امون

اليوموهيذلكبحدفبني،الثانيرعميسهيهل

كاملأ.تدميرامدفر

رفيع.،لعا()اللهالأب:أبيرام

أبوهبهضخىابل.بيتمنحيثلبكر14(

يشوعلعنةرغمأريحابناءيعبدأنأرادحين

6:26(.يش16:34،)امل

إلىانضمالذيرأوبينقبيلةمنأليآبابن2("

ورففىموسىسلطةعلىفنمزد،ودانانقورح

بحكمحقهماوهرونموسىبزر.هرونكهنوت

)وتورح(،وداتانأبيرامالأرضفابتلعت،إلهي

16:ا-14،)عدبالنارفورحأتباعومات

061:16-18؟مز6؟ة11تثا،26:9-ا

والالوهيميئاليهوهيئالخبرإن45:18-91(.يصي

ا:16)عدوأببرامداتانثورةعنيتحذثالذي

يتداخل34(،ب51،25،26،27-21،أ2-ب

ضذقورحثورةيرويالذيالكهنوتيالخبرمع

.هرون

ورمز،الخلآقوالحيوان،مقذسأسودئور:بيس

الإلهسكنحيثممفيسمدينةتعبده.الخصب

عبادةوجدتأبي!.الورفيوظهرتاحأوفتاح

شعبئاالإلههذاوأصبح،الغابرةالعصورمنذأبي!

في،فنأبيصماتأنبعد.م.ق007حوالي

رإفيأبيسذكرالقديمالعهديكونقد.صرافيوم

هربأ."أبيسالسبجنيةترأتحيثأا46:5

السبعينيةقرأتهالذي:3(4امل)أليحورتواسم

".إلهيهو"أبيسيعنيقد،الياف

صاضرةعادتهظقت؟الالههذاتاريخصتماذا

الجاحديرليانسحتىبل،المسيحيةانتصارحتى

الإلهلهذاالأولىالصورةإنب.م.362سنة

تاريخهخلالعديدةبسماتاغتنصالخلأق

الإلهفتاحمديةممفيسفيعبدأنهبماالطولل.

وجاءه.لهتجتياوصارفناحإلىضتمفقد،الخالق

الذيالثم!يالقرص،الث!مسالإلهرعمن

إلهاوزيريسمعأل!واندمج.قرنيهبينيحمله

ذاكعند.جنائزفيإلهالدمجهذامنفتوئد،الموت

أمامبجنازتهفاحتفلوا،كببرةأهمةالثورموتاتخذ

اثاكاميوفيسومع.المؤمنينمنكبيرحئحد

الموتىمدينةفنيسقارةفي،فن)86ع!ا-9134(

بطليموسأيامفيصافيومإلىنحؤلتالتيالخاصة

منناووشا42:أبيسمدافن.282()323-الأول

غرفةطئا.07أثقلهايزن،والبازلتالغرانيت

الثانيرعمسيصىلحكم03سنةفيأغلقتجنائزية

كان.العديدةالأمورفاحتوت)0125/9124(،

مائتغلاففييوفا07بعدويقومئدفنأبيس

الإلهطالبينالمراعيفييجولونالكهنةكانآخر.

خصوصأجمعرفثورفيالجسدإليهعادالذى

علىونصر!جنبهعلىبططخة،جبينهعلىبمثفث

محكالفرحيحل،المطلوبالنوريجدونوحبن.رقبته

مذودوعرفعلىالمقدسالثورويجلحمونةالحداد

الساميينأنإلىهنانشيدممفيص.فيمكزس

ح"اسمهوكتبواألىعبدوتدمصرفيالعائئمين



بيشايآ

الغربثة.السامثةاللغاتفيف"إحبثكلي"ف

رإفيف"سح"فشكلالسبعينيةوفهمت

فيانقب:فاسحنيفرأ:أنيجب46:15:

فيشكلا.فح.سنمحنىفيالماسوريالنص

النصنرافقلفظتينفيفح.سنقراءةأن

هرب"لماذائقرأأنيجب46:15إروأنالأصن

ك(.ياريب)أثوركإ؟يثبتألماذاأبي!؟

مصريةصورةهناك.أبوشاىأو.عطيةأبي:أبيثاي

ابثماي.:الساميينالمهاجرينرئشاسمتحمل

يوآبأخو.صرويةمنداودأختوابنيشىحفيد

الثلاثبنمحموعةقائدكانوعائبل.

الفلسطئينضذداودمعحارب23:18(.صم)2

26:7-صم)1شاولوضذكط(16ة2اصم)2

مرتبحد2:18-25(صم21أبنيرضذثم12(

فيضلئالهأننرى303:صم2إلىعدناإذا.شاول

أخيهلموتانتقاتا02-27(2:صم)2أبنيرمقتل

حين(.18:2،5.12صم)2داودفلعنه.عسائيل

ابئايحارب،ابشالومموتبسببيوآبعزل

إلىعدناإفا25:6(.صم)2المتمردشابموحده

كمايوآبالاابثمايأننرىي،18:12أخا

أخضعالذيهو:هي(11امل2؟06:مزيقول

فجهلها.جانهأحداث!ائرأما.الادويين

الشونمتةالصبئةاسم.عهولالكلمةمعنى:ايشج

حينبداوداهتتتالني(بماكرفيشونم)تقع

نأأدونباأرادا:3-15(.)املشيخاصار

المثروعهذاولكنداود.أبيهموتبعدينزؤجها

حياتهكففه،الملكةالسلطةتملميحنيالذي

ابيشجبجمالالمثلضرب2:17-25(.)امل

الصبيثة(شولمأوشونم)منال!ئونيةعنتبحيث

نش،نالكلمةمعنىولكنا(.7:)نشالجميلة

طالبةوالشولمبة،اللامطالب،سليمانبينيربط

الملكبين،والعروسالعرشىبين،السلام

والملكة.

لئسيالثانالابن.سورهو(الله)الأب:أببشوو

92(،2:أخا)ابيجائبلتزوج.يهرذاقيلةمنالذي

وموليد.أحبانلهفولدت

28

رج.نبيلالاب:أو.يخلص(الله)الاب:ايشوع

شوع.

4(801:أخ)ابيامينوحفبدبالىابن1(،

!لف.فينحاسبواسطةهروننسلمن،2(

03،ا:5رج4؟8:أخ)اكهنةكرئي!فينحاس

7:5(.عز8:4؟6:35؟

بالفرعونيتعققماتجرهفيؤجد.جبيلأميرابيشومو:

وامنمحات)1842-7917(الثالثامنمحات

.(0917-)8917الراج

السادسةداودامرأة.ندىأوطكالابةأببطال

شفطيا.ابنهااصم3:3(0أخ3:41،صم)2

عدفيمدغمةالصيغةنجد.عونهوأبياليعزر:

إيعزر.03::26

ابنأو26:03عدحصبجلعادبكر،1(

رئيسإنه.7:18أخاحسبجلعادأختهمولكة

جدعونمنهخرجمنأض!هر.نىعشائرأهم

17:2،)يثىالمديانيينعلىتغئبالذي

2-22(.ة34؟248،ا،6:اتض

عناتوتمنأصلهداود.ضئاطأحد،2(

بنيعن27:12(.11؟28،أخا23:27؟صم)2

الشهرفيالحربثةالخدمةعنالمسزولكان.بنيامين

التا-.

اسمعلىالسلوقبة،الحقبةفيحماةاسمابيفانيا

.ابيفايرسانطيوخس

)341-الابيقورئةأضيرنافمافيلسرف:إيقورس

وفي.لحمبوسفيفلسفئةمدرسةفتحأئينة(.،275

كتب"البستان".فنحهاالتيالمدرصةسثىأثبة

رسائل.ثلاثسوىمنهاببقلمولكنعديدةكنئا

علميونانيفيلصوفوهوابيقورستثاع:إيؤريون

،الخيرهيالمهمةالمسألة.الراجالقرنفيأثينةفي

يحمت،النفسسلامأي،السعادةولكن.السامي

الفضائلهذهوعلى.الفضائلكلممارسةنتيجةإلأ

افموممنمحفوظةحياةالحكيمتمنحأن

وصلالتاتمالهدوءهذافيعاشفمن.والمخاوف

بقوللاالدينثة،الوجهةمن.الحفةال!حادةإلى

في.مصيرهسئدالإنسانوبأنصامبإلمالابيقوزلون
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الفلاسفةمنحماعةوكاننقرأ:17:18إع

بولس.يجادلونوالرواقيبنالابيقوهـلين

العالممنخرجواإلابيقوريينأنإلىهنانشير

التيالاكاديميةدرومىتبعواأنبعدالسقراطيئ

يقسمايقورسكادكمانوكراتيس.أدارها

)المنهجئة(،القانونثة:أقسامثلاثةالفلسفة

نإالخلقئة.(،الطبيعةظواهر)دراسةالمينلالئة

دبموكريتسنظريةعلىالمؤشسة،العالمإلىنظرنه

الكونأنيعنبرجعلته(ذراتإلىالعالم)ئقسم

ثحتمعالتيالذراتمنمحدودعددمنمؤلف

كلفتجعلوتنحك،والاغراضالأجسادفتكؤن

منالانسانتكؤنالمنظار،هذافي.يزولشيء

هروالموت.ذراتكلتنكؤن،ونفسجسد

ابيقورسأنكرماالجسد.عنالنفسانفصال

،السعادةملؤهعالمفييعيشونانهماعتبربل،الآلهة

العيباطللهذا،بالبثر.إطلافاصهتثونلاوأنهم

ارادتهممعرفةوطلب،بالذبائحرضاهملاجتذاب

لمحذث،الخلقيالمستوىعلى.العرافةبواسطة

عنالبحثلا،السعادةطبعنابيقورس

نوئدالتيالركباتتجاوزهيفالسعادة.الملذات

عنيت!خلىالانسانيجعلنسكعنوتحذث.الألم

الخفدفيالحفةالسعادةيدركلكيعابرفرح

أوساطأالتعليمهذاجذباليوناية(.في)"أباتايا"

صديق،انيكوسمنهمرومانثة،ارستوقراطثة

فيهبيصولمجدهركولانرمفي.الحميمشيشرون

الشاعركزسابيقورتة.مكتبةداخلبردياث

لعرضالأشياء""طبيعةلركرايوسالروماني

المتطفبةالخلقئةهذهأنغيرالابيقوري.التعليم

تلئا،الشاسىاالعاعنالابتحادإلىقادتالتي

رومة.فيصاغيةآذائا

وكان،الشرقيةلبنانسلسلةفيتفعمنطقة:أبيبة

3:1(.الوليسانيوسالمسيحزمنفيرأسهاعلى

بردىواديسوقاليوموهيأبيلةهيعاصمتها

دمشق.منالشمالإلىكلم03يبعدكانالذي

لجبلالغريىانمحدرتضثمأبيلينةمنطقةكانت

الثرقتةيالسلسلةفيحلبونإلىأقفهوتمتذحرمون

أبيمالك

منجزةاالمقاطعةهذهكانت،الأصلفي.لبنان

قيصرطيباريوسزمنفيشكلتأنهاغير.إيطورية

تذكرهالذيا(3:الوالأصغرليسانيا!طتتراخية

أبانة)أيبردىواديماسوققربئقشتمدؤنة

معتق"نمفابوسالمدؤنة:هذهفينقرأ3(.القد

خلاصأجلمنلشانياسالتترارخس

سنة!في.وليفيةطيباربوسأيالاوغسطيين"

الأولأغريباسإلىأيليةكاليغولاسلم.،.مب

موتوبعد:+2(.18العاريات،)يوسيفوس

ثئم)44-53(.رومانولاةتولآهاأغريباس

الثافيأغريبامىإلىكلوديوسالإمبراطورأعطاها

سنةموئهحتىحكمهاالذي381(02:)العاديات

يكزمالذيبهابيلإبيلينةيربطالمحليالتقيدإن29.

إلىتقردتفةوهي،أبيلالنبيتتةعلىالسوققرب

ذكرناها.التيالمدؤنة

هو؟22(.اأخا:28؟01)تكقوةهوأبي:أبيمايل

الرلثةالقائلإحدىجذئعتبرالذييقطانأبو

.الجنوبفيالمقيمة

نأيحبا34:مزفي.ملكهو(الله)الاب:أببمالك

اخبمالك.نقرأ18:16،أخافي.أخبشنفرأ

زوجةسارةائخذجرار.ملكهوأبيمالك1(،

امرأةأنهاالحلمفيعرف.ابراهيمأختح!بهاأنبعد

2(.0)تكثمينةهدايامعزوجهاإلىفرذها،ابراهيم

بئرفيفعقد،فيكولجيشهرئيسمعاثفق،هذابعد

يكرنقدي(،21:22)تكابراهيممععهذ!سبع

.2فيالمذكورهوأبيمالك

جرارفيالفلسطئينملكهوابيمالك،2(

لهزوجةرفقةيئخذأنأراد3(.26:ا-ا)تك

الوقتفيكنشفولكنه،اسحقأختظتهاأنبعد

فطب،غناهعلىاسحقح!د.امرأتهأخهاالمناسب

آحزاتمرافقهبعاتفقئم.المنطقةبتركأنمنه

بئرفياسحقمععهداوعقد،فبكولجيشهورئيس

الشغ(.بئرأوالقسمبئرأوحملانالحبع)بئرسبع

فيلهولدالذيجدعونابنهوأبيمالك،3(

إخونهعفرةفيفقلةشكيمأهلساعده.شكيم

)هنايوتامأخوهإلاينبئولم،السبعينأبيهمن



نيدسإبيما

ايمالكصاروهكذايربحل(.جدعونيستى

،سنواتثلاثا!رائيلحكمأنبعد.شكيمملك

انقلائاأثارجائلإنثم.شكيمبنيمعتخاصم

معشكيموذفرتأخمدتالثورةولكن،عليه

رأسهعلىابيمالكتلقىذلك،وبعدحصنها.

إلىانضمت)التيتاباصحصارخلالحجزا

21(.:11صم9،2)قضفماتالمنمزدين(

فيايخمالكبدلأبيمالكيقرأمنهناك4(،

النصفينقرأ8:17صم2ففي18:16.أخا

ابياثار.بروابيمالكاخيطوببنصادوق:العبري

ابيمالكبدلأخيشنقرأانيجص34:امزوفي

16-21.21:صم2رح.المعنىليستميم

أثيةإلىوجاءكرلتفيؤلد.يونافيشاعرإبيمانيدس

هذا12(اة)قيبول!إليهبنسب695.سنة

ووحوشأبذا،كذابونكريت"أهلالشعر:

.كسالمت"وبطون،خبيثة

إلىبرسالةبعث.49القرنفيصورأميرملكيأب

فينيقية.فيالحالةاضطرابعنيخهايخبرهأخياتون

وكرلم.نببلأب:أبيناداب

:8؟16)اصمداودوثقيئيشىأبناءئاني1(،

.(2:13أحا؟4:11امل،17:13

علىالفلسطيونتتلهالذيشاولأبناهأحد24(

:2(..اأخا31:2؟)اصمجلبوعجبل

نابوتأقامالذييعارلمقرلةسكانأحد،3(

:ولدانلهكانا(.7:)اصمسنة02بيتهفيالعهد

:7(.13أخا3؟:6صم)2وعزةأحيو

أبيناداب.ابنرخ4("

قادشمنباراقأبو.المنعمهو(الله)الاب:أبينوعم

12.5:112؟4:6،)قضنفتاليي

منمسبحي.المسبحأجلمنآسيةباكورةإبينيئوس

مميلايدعلىأفسسفيالوثنئةمنارتد.رومة

.ه:16روفيسلامهإليهبولسأرسل.وبريسكلة

أخروأليضاجهرونأنجاءثافي.أب(الله)أيهو:ابيهو

24:1(.أخا06؟3:2:26؟عدأ؟ة28ت6:23

9(،24:ا،)خريناءجبلعلىموصىرافق

!ا!اب،أخبهمعممات.الكهنوتسلكفيودخل

35

ا:01ألامقذسةغيرنازاللربيقذمأنأرادلأنه

2(.:24أخا61؟:34،26:عد؟ي

فيألياتبموأبوزربابلابن.وجلالمحدالأب:أبيهود

العهديذكرهلا:13(.ا)تيسوعنحبسلسلة

اي(.3:9أخا)رص!زربابلأبناءبينحتىالقديم

للبيعمركز:فوروماللاتيية،في)لطحه(أبثوس

عادةيحملاوهوالرومانبةالطرققربيقعوالثراء

شمالتقعأبثوسوساحةمؤشسمه.اسم

،م.ق312سنةأشسها.بونتبنمستنقعات

المطريقعلىكايكوسكلودبوساببوسالشيخ

صارتأبيا(.طرلقأيأيا)فيابنفسهبناهاالي

بولسوصلحينهاثا.تجارئامركراالساحةهذه

والتسيمللقائهالمسيحيونخرخأثيرسساحةإلى

28:15(.)أععلبه

المتهؤدون.المسيجون،المتهؤدون،رجايويون

الابيونثين.إنجيلرج:انجيل)ال(ايوكون

إبلبا.علم*رجالحلباآثار

بنوفيهامز.النقبفيطرلق2131؟ا.عدأتارلم

الكنعالب.الملكغرادبهمفعرفاسرائيل

قيبرغامة()اليومدبرغاسىمدوكثلاثةاسماثمالوس

926-791(.)سوتر(المخئصسفىالأول.تركيا

شة،الغلاطسينعلىانتصارهبعدملكانفسهسئى

الثاني.الشهيرةبرغاموسمكتبةأشس023.

أتالوسأماالنالبة.الحاشيةرخ)022-138(،

.الرومانإلمطمملكتهفسلم(-+ا171)الثالث

أيبفيلدلفسلفب(.022-138)الثافيأدارس

وفيلادلفية25(:14)اعأتاليةمدبنتيبنى.الأخ

باليهودليوصوهالرومانإليهكتبا:11(.)رؤ

سن!برغاس!ملككان!ا:22(.)امكخيرا

.م.ق915-138

أص!سها.الحاليكسومصبعندبمفيليةفيمرفأألالبة

الومهيبرغامس.ملكالثانيأتالوسالملك

الأولىالرصوليةرحلتهخلالبولسزارها.انتالية

:25(.14)أع

اييئل.اختصار.معيالله:فاي

التحقجت.منالفلسطيين،منرجل،1(
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:91-22؟15صم)2اأبثالوثورةخلالبداود

18،2:،5.112

بين-ت.بنيامينمنجغ،منرجل"2(

داودمعكانواالذينالثلاثينالمحاربين

23:92(.صم)2

فيل.عبتاالفي!نيقية:فيمعه.بعلإنبعل:

نرياع1إلنولا:الاكاديةفيلعبث!:العبرية

اللاتينية:في.ايتولالوس:اليونانيةفيلولو.

اللاتينية،المدؤنات)محموعة.معيبعل:بييس

اسميقابلقد2(.سه18622-8:،برلين

الملكزوجةايزابيلووالدصيدونملك.اشعل

بوسبفوسيسميه3(.16:ا)املآخاب

دبعلاسمالفينبفتة.إلىمسنهنذاايتردالوس

اتبلكتابةنجد.الفينيقيينلدىجذامعروف

اتوبعل.رج.احيراممدفنعلى

.والسوريونالفينيقيونيعبدهاإلآهةأترجتيى

اسمبحملهيكلعن12:26مك2يتحدث

المكابصهوذارجالنهبهوقدقرنائيم.

:43-44(.ه)املث

لاسافياالبطلاسمهوذاك.العقلاءأفضلاترحسيس

ميتولوجيئ.خبربشكلدثةالاكااللغةفيألفنشيدفي

تتضفن""مقروءةحالةلطإليناوصلتنسخةأتدم

وتعود،لويحاتثلاثعلىتتوزعهيو.سطزاا452

)1646-1626(."صدوقة"عميبابلملكإلى

لماذاهي:القصيدةهذهنطرحهاالتيوالأسئلة

وكيفلماذا؟الأرضعلىالبثزيةؤجدتوكيف

آخرهاكانكوارثضحئةالبسردةصارث

من؟وبفضلالبشريالجنسنجاكيف؟الطوفان

السئةفيحملون،الشاقةالأشغالبعملونالآلهةكان

تمردوا...للرفيالقنراتويفتحرن،ترائاالمملوءة

الانصانخلقالحلوكان.إنليلقصروحاصروا

إله،ذبحالآالة.يحملهكانالذيالئقلليحمل

.الانسانفكان،بالطينودمهلحمهومزج

14:41،)املىالمكابيسمعانلقباشارخوس

ياتدالعا،يوسيفوس)وسرخيلاوأ(يا:51

وهرقانوس(الملك2:22متي!ميه:17.317

والحارثالثاني491(:14العاديات،)يوسيفوس

اللقبهذايقف32(.:11كور)2دمشقفيالراج

)رئيسوالتترارخرسالملكبين(الشعب)رئيسى

لقبفالمحذالقببلة،رئشالحارثكان(.الرج

أ-شارخوس.

الكنيسة،رج.الاسكندريةالعمقفاتناسيوس،

المقذس.والكنابالقطئة

وتقوع.أشحورنسلمن4:7.أخاأتنان

معي(.بعل-بعل)إقي.معهبعل:انوبعل

أحبرامابنجيل.ملك.الأولاتوبعل14(

.والدهمدفنتزينالتيالمدؤنةحفرا(..)القرن

)القرنالصيدونيينملك.الأولاتولعل،2(

اسرائيل.ملكأخابزوجة،ايزابلوالدالناسع(

قتلحينالعرشعلىاسترلمىعئحتار.كاهنكان

مناندروإليهينسبسنة.32ملكهامتد.خلفه

8:324(العاديات،يوسيفوس)ذكرهالافسي

يسضيهليببا.فيوأؤزةفينيقيةفيالبترونتأسيس

والصيدونيينالصورلينملكيوسيفوسفلافيوس

عاد8:324(.)العادباتالصوربينملكأو

مناندرو،إلىا:123()أببونيوسيفوس

صور.ملوكأسماءتوردلائحةفياسمهفاكتشف

تغلتأيامفيصورملك.الثافياتولعل،3(

فيمسفةهناك8(.القرن)فتصفالئالثفلاير

النابعينالملوكبينتعذه!سشةإلىتعودايران

أشوربة.لملك

علىسنحاريبجعله.صيدونملكاتولعل4(،

هنايكونقد.وموتهلوليهرببعدالعرش

وصيدا.صورمملكتيبينالانقسامبدايةالحدث

نبوخذحاصرهصور.ملك.الثاكاتويعلء(،

العاديات1561:اأبيون.)يوسيفوسسنة13نصر

01)228:

ألههليوبوليسفيقديمتقليداعتبر.مصريإلهأتوم

ثئم.نفسههو:آلهةتسعةأنبحينالكونخلق

إلهجب.المياهإله،تفنوتالهواء.إلهأي"شو"

أوزيرشى،ثمالسماء.إلهأينوت.الأرض

ممفيس،تقليدحبنفتشى.سيت،إيز-!،



أتون

عفكحينالصاخالإلهفتاحصار!الخالقالإلهأتوم

رع"."أتومباسممع،رعتماهى.ذاته

الشمسبمئلمصرىإلهالميئ-القرمىاتون

سيتأوزيرير،،رعامون،رعيقابلكقها.

لأتونيكنلمللشس!.عتلفةمقارباتهمالذين

أنأرادواإذا.حتةعلامةنرلهولانماثبلولاسطر

،رعيقولونكانواالشمسفيالحياةقؤةيدركوا

يرفعونوكانوا.هلبوبوليسإلهأسماءويلفظون

اليالأخرىالصرروالىرعأمونإلىالصلوات

بشرلاجسذاتئخذوالتيالنور،سئدفيهايظهر

ولكنهمالبشر.لبعبدهافردثةبصفاتوتتحلى

عن،الكوكبعنليتحذثواأتونيقولونكانوا

بعضجاءولكنالناظر.عيننراهاكماالشمى

اللاهوتجوهروجعلواهليوبوليسفياللاهوتيين

وهكذا.النقليدبةالآلهةفيلاالمنظورالكوكبفي

عبدهالذيأتونالإله0145سنةحواليولد

هذاابنولكنخا!ة.عبادةالاكأميوفيس

الآلههطك،رعأمونشفاعةعنفجأةتخلىالملك

مصر.ملاكيواكبرالسلالةوأبيالمملكةورب

معكأسلاتيتعاملأنالراجأمينوفيسرفضلقد

لاالذيالإلة،أمونفيتعبدأنيريدوقحكهنوت

الذياسمهأمينويخمىترك.سروفةوجهاتيعرف

رنهطالذيأيأخناتونوصار،أمونرضىيعني

دياننهمركزالعمارنةتلفيوجعل،أتونعنه

يهتمعادوما.لأمونذكركلالملكمحا.الشخصتة

التقادمبتقريبالانفرتيتيوامرأتهالجميلأتونابن

عناية.كلوينبوعالمنظورةالئمصإلى

الوجهةعلىيدكهو،إلهاسمأتونبكونأنقبل

الشمم!.فيالمثغالقرصعلى،للشمىالمنظورة

علىالقرندكالئاكوامينوفيسالراجتحوتمسمع

فغبد،الشميئالقرصفيتقيمالتيالالهثةالقؤة

الراجأمينوفيسخلفحين.الآلهةبينجدبدكإله

دونأتونعبادةفرض،والده)1364-9134(

)أفقاخناتونفيلبقيمطببةوترك.الآلهةمنغبره

يسننبطلماذن،(.الحاليةالعماونةتل،أتون

ونجئهوصورتهابتهيكونأنأرادإطالرابمامينوفيس
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لماذا؟الهرطفةهذهلماذا:المؤالوثطرحالوحيد.

إنسانأرادمصر؟تاريختلبفيالخاصةالفترةهذه

روحئةخبرةفيعبيدهيشركأنمثصؤف

)رضىامينوفيسمناسمهبذلوحين.يثخصثة

نالوكأنهبدا(،أتونأرض)مناخاتونإلى(أمون

"أنت:كتبهعديحفيلهفقال،إلههعنحقيقاوحئا

رعوحيدابنكسوىيعرفكأحدوليس.قلبيفي

هل".وقدرتكطرقكيفهمأنلهأتخحآالذي

الإله)عبادةمونوتاوتةعننتحذثأننشطيع

؟العبادةفيهحصرتالذيالإلههذاتجاهالواحد(

فالبنتيونالظواهر.رغموذلككلأ،هوالجواب

إلهيةقدرةتجفياتهيعديدةآلهةمنتالفالمصرفي

وأ،رعأوفتاحإلىالموتجهةالمدائحففي.واحدة

فالديانة."الكوفي"السيد:يسئونهيمكانوا،أمون

نتكلمأنيجبلهذا.قديمةمحليةعباداتحصيلةهي

ثيء.كلفيحاضرالخالقالإلهلأن،حلولئةعن

بشكلولاإن!انبشكلالخالقالإلهيصؤرلالهذا

بشكلتتمالذيالدينيئالإصلاحبدايةودط.حيوان

"رعئصمىفهو.أنونفيالعبادةئخصرلم،متدزج

هوالذيشوباسمالأفقفييتمخدالذي(حركتي

الذيما:عؤاليطرحها.الشمسيئالقرصفي

هليرلوليس؟تعليممنالشمسعبادةأخذته

الشمسي،فالقرصشك.بلاالكئيرالئيء

القصرفيئعبد،المعطيةالألفالاياد!صاحب

لاهيكلفي:أعنيهليرلوليس.فييعبدكما

مظلممكانفيئعبدكماالنوريغمرهلهسقف

اخناتونوالديتأثيرنتذكرالمجالهذافي.وسزي

الذيعاننوخالهوتيى(الالث)امينوفيسعليه

اخناتونورث.هيلويولبسفيالكهنةعظيمكان

حينواقعئانجدامصر،منأبعدإلىامتدتمملكة

مصرشب،الشعوبجميعتعبدهئاملبإلهأخذ

قوةيلغيأنأرادثمبممر.المرتبهطةوالثعوب

أسلافهعهدفيكثيز)اغننواالذينأمونكهنة

ا!تياريفشرماوهذا.الدولةضمندولةفصاروا

ماتت"الهرطقة"هذهولكن.جديدةعاصمة

أطلقها.الذيذاكبموت
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انطيوخسصديقي.15:28امكآتينوبيوس

سمعانمنليطلبأرسلهالذيسيداتيسالسابم

أورشليم)اكرا(قلعةاحتلالعنالئعودضالمكابي

صمعانولكن.وغزةيافامثلفلسطهيئمدنوسائر

رفض.

أصاسيتالف،01ة4مل2حسب)الببت(أثاث

وكرسيئوممائدةسلرمن،..مق9القرنفيالبيت

يوتفيهذا(.عراج)أو:وقنديلمقعد!)أو

وأحصيرةعلىبنامونفكانواالفقراءأما.الاغنياء

24:12-تثرج22:25-26؟)خرردائهمفي

والوجهاءالملوكإلأالمائدةعرفوما13(.

كان2(.9:أم،36:16أي،9:713،صم)2

الأشرةصتوتأئف.بالعاجعطغفاالأغنياءأثاث

عادةالمطبخكان6:4(.3:12؟)عاالفاخرة

منالقدرالموقد،،الفرن،الرحى:البيتخارج

علىأوالداخليالرواقفييغتسلونكانوا.في

طين.من11:2(صم)2حوضفيالطح،

الداخلفيالفخارثةأوالمعدنتةالاوانيتعئقكانت

الملكقصرفي24-25(.:22)إشوتدأوبمسمار

36،22:)إر"الكانون"كانالأغياء،بيوتوفي

أثاثأماالشناء.فصلفيالتدفئةأجلمن23(

وأالفضةأوالرونزمنفكانأورشليمهيهل

13-14(.ة7مل36:3-4،1)خرالذهب

وفي،المقدسالكتابفيالبيتأغراضعرفنا

وقدوالرومالثة.والنيوحثئةالأشوربةالجداريات

الجديد،العهدزمنفي،أورشليمحفرياتدتت

أجلمن)تتعملوالطاساتوالجرارالقدورعلى

2:6(.يو،الطقح!ئةالطهارةعلىالمحافظة

اوساببوسكتبمنكتابالإنجبلإثبات

تهينةأوالإنجيلثة!"للنهبثةامتدادهو،القيصري

أوسابيوسرذ.الهردفياسشبابواسطةالإنجيل

على"الاثبات"وفيالوثنثين،علىالتهينة""في

لالأنهمالمسيحثبنيلومونالذيناليهوداخمهامات

بمواعديربطهمماإلآاليهودقيالعالممنيأخذون

ثذد.الشراخفرائضوشركونالمختار،الشعب

الكويئالوجهعلىكتائاعشرلنفيأوسابيوس

الشعوبمنيثعبكتابهوالشالقديمللعهد

دؤن.المسبهحئةالديانةفيتثمأنهعلىودكفقط(ة

315.سنةحوالىأي"التهيئة"بعدإليهابهذا

ضربهو،الكمالرقمهو12رقمعشر()الىائناث

الألرهة(.)رتم3بر(الأربعةبأقطارهالعالم)رتم4

الرتمظهرعشر.الالمحاايعواثبلأسباطا!،

المرتبطةائلالاصقبائلكعددأولآعثرالاثنا

94028؟"35:23242:13")تكيعقوببأبناء

:44(.1عدا؟93:!ا2؟ا24:4:28،خر

المختارالثبكلعلى12الرقمدكوهكذا

،31:ه84،17:27،21-87"7:2-3،)عد

02؟4:2-9،يض-3:12؟ا:23،نث

وحدةتمزقإن6:17(.عز3؟18:اامل

الشمالمملكةوزوال11:03()املالقبائل

يهوذامملكةوسقوط17(،مل)2العشربقبائلها

أنمناسرائيلبنييمنعلمهذاكل25(،مل)2

)اععئرةالاثنتيالقبائلشبنفوسهميعتبروا

فياللهشعبكلتكولنإعادةفانتظروا26:7(،

-74:رؤ03؟:22لو؟91:28)تالأزمنةنهاية

نأ،الربأخو،بعقوبرأى،21(.821:12؟

المبحئة،الجماعةفيالآنمنذتحفققدالرجاءهذا

العشائر"إلىكلامهوخهفيهاالنيبالطرلقةوذلك

21(.ا:)يم"الشتات*فيعشرةالاثنتي

بنطبقالحدبدالمهدفيعمثر.الائاالرسي2(،

الذينالتلاميذمجموعةعلىشيءكلقبل12رقم

رسالتهفيوثيقااشركاليثركهميسوعاختارهم

هافادوؤاوالقيامةالفصحبعدفلعبوا،الأرضعلى

فييححوعلقيامةكشهودالأولىالمشحيةالجماعةفي

13:31()اعاليهوديالشعبولدىأورشليم

"الائنائسضرن.الرفيلتعاليمالجماعةأمانةوكافلي

هـ26:14،2،اختلافة،في02:17)متعشر،

6:7؟4:،ا؟اختلافة،في3:1416،مر47؟

14:01،17،02،ابم11:ا.ا:9:35،32،

47؟3،23:3؟18:ا29؟9:ا،8:ا؟لو43،

اكور602؟أع02:24؟71؟6067،07،يو

عشر"الاثاأالتلاميذ:العبارةوتوضحه(.:15



أثينا

وأاختلافة(في1102:17:ا،.ا:ا؟)مت

6:13،لو5؟01:2،)متعشر"الاثنا"الريل

)مربهوذاخيانةبحدعثر!الاحد5أو(21:14رؤ

عشر"الأحدايلاميذ9أوعها(،24:9لو؟16:41

)اععث!ر،الأحد)الرسلأو28:16(،)ت

ضكلا2:14(.أعفيخاصةحالةهناك:26.ا

12.الرقمايتعمالسلستنبينعلاقةوجودفي

التقليديحتفظ:محدودةالواضحةالإشاراتأنغير

أنهملتلاميذهيؤكديسوعمنبوعدالإنجيلي

اسائيلقبائلليدينواكرمحئاعئراثنيعلىيجلسون

حسب.3(.ة22لو:28؟91)متعثرةالاثنتي

يكونأنالجديدةأو!شليم21:12-14،علىرؤ

عثر.الاثنيالحملرسلأسماءتحملبائا12فيها

منظورفيعثرالاثنيالتلاميذنظامتحذدوهكذا

وقبائلهاسرائيلضعبكلإلىبالنسبةاسكاتولوجي

بطرلقةيمثلونالتلامبذوهؤلاء،عثرةالاثنتي

ملموسةصورةأمامهنانحن.القبائلهذهئالئة

إلىبالنسبةنفسهإلىبسوعنسبهاالتيللرسالة

للك!نيمةتبقىالريمالةوهذه.كلهالمختارالشعب

اصرائيل.بئعبيربطهاالتيللرباط!مزاالمشحية

تليذ.،،رسولء،عرالأحد*رج

الفنونمركزالبيبلىالزمنفيكانت.يونانيةمدينةاشظ

الرومالماالاخلالبعد.القديمالعالمفيوالعلوم

السياسئة.أهمثتهاكلخرتق.م.(،)146

كان.الديمقراطثةنظمها9:15مك2يمتدح

شيئايصمعواأويقولواأنمجئونممنيعتبرونأهلها

)أعالدينأمورفيسثماولا21(:17)أعجديذا

عددالدينبأموراضمامهمعلىويشهد22(.:17

"للالهمذبحومنها،والصورالمعابد03(00)

هذهبعذنجدلم17:23(.)أع"المجهول

فيؤجدتواحدةنعرفولكننا،العبارة

وهيالامبراطوريالزمنإلىتعودبرغاضى

عذةبشبر.المجهولينللالهةمكزس:تقول

مذابحوجودإلىبوسانياس()مثلأقدماءكثاب

كارثةلئبعدواالناسيبنيها،المجهولةللالهةمكزسة

سفروبذكرمحذد.إلهإلىننسبهاانيصكنلا
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نقعتلةيفيالذي"الاربوباغوس"أيضأالأعمال

المجمعيذكركما،المدينةمحلسأو،الساحةنجور

كريىشاليالواقعالفخاربنوسوق

خلالأثيابولسزار:17(.17الارلولماغوس)اع

اليهودأمامالمجمعفيووعظالثانيةالرسولئةرحلته

الاريولاجعلىالشهه!خطابهوقال.دتهوالخائفين

فيالرسولنوشع.ورواقييناببقورلينفلاسفةأمام

عندالمتعذدةالآلهةأمامأولأ:.أفكار:ثلاثة

السماءخالقهوواحدإلهإلأليس،الونان

وهو،مكانكلفيوحاضرمنظورغير،والأرض

%خلقالإلههذا:دانئا.البثر.خدماتإلىيحتاجلا

ويجدوه.ليطلبوهمصيرهموحذدالبثرجميع

يحيونففيه.عنهمببعيدليسلأنهممكنوالأمر

اللهيدعووالآنثافا:..وئوجدونويتحزكون

بذلكبوئاسيدينهملأنهالتولة،إلىالب!ثرجمغ

.الأمواتبينمنبالقيامةرسالتهت!بتتالذي

لااليونانيينلأن،محدودةالخطبةهذهنتيجةكانت

فقطآمنخلاصأ.الأمواتبينمنالقيامةيعتبرون

دامارش!اسمهاوامرأةالارلوياغيديونبسيوس

قراءةوهناك3:ا(.اتسرج17:32-34؟أأع

عاافيالمؤمنينمنجدبدة"عبلة"وجودتبرزرمزية

بذاربشكلأثيا،بهاشتهرتالذيالفلسفة

ومثة.وستينثلاثينسيعطي

أثينة،إثبات،اشتعل،أبخمن:اجماج

ؤلكن.عنهوعفاشاولقهرهعماليقيملك1(4

اللاحقالحرمبسببأجاجففلصموئيلتدخل

24:7(.عدرج:8-كم!بم15صم)اعماليقببني

مادايفيبقع.البهودمضطهدهامانموطن2(4

يكونقد.(5،9:42-01،8:3-ا:3)أيى

بينالتعارضعلىليدلأجاجاسماخارالكاتب

وبين،شاولالمللث،قيشوابنالبنيامينيمردخاي

أرسلتالتياللعنةحاملأجاجبلدمنالذيهامان

25:17-18(.تص،:1714)خرعماليقبنيعلى

داودمعالمحاربينوأحدشئةابن.الهارب:أجي

23:11(.صم)2

أرامثة.ترجماتءرجاو()التراجماجزالة
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قربنكونقد.موآبفيمدينة:15.8إش:اجلايم

:ا.:47حزرجولكن.إيليمبئرمعئذكر.كرك

منرافدهوالذيالوليواديعلىالذيايليمبثر

)خربةماكرونتضرفيالواقعارنونروافد

21:16.عدرجمكاور(.

احتفظالأمثالمنمجموعةوصاحصياقةابنأجور

العدديةالأنالإن-14(.ا)03:الأمثالسفربها

تثكلبللأجورليست03:15-عهم!()أم

المبعينبةلأنواضحوالأمر،مستقلةمحموعة

وهيم!تامنأجوركان:2-42،22بعدجعلتها

03(.ةاأخا؟25:14)تكالشمالمنعربئةقبيلة

أمثالمعأمثالهفقرابة.العبربةفيأجوراسمنجدلا

اسرائيل.أرضمنليسأنهعلىتدلبلعام

امموم.،رجاجوم

الذيالاسماختصر.باليدأصك،أخذالرب:آحاز

للأوئان:الملكتعئدبسببيوآحازكان

لم.يوتاموابن)6*-716(يهرذاملكهوا("

فيعاصره.عادتهغيرعلىأمهاسمالكتابيذكر

)2*-724(وهوشع)3-2*(فقحاسرائيل

-27،ا28:أخ1،2.-ا:16مل)2

والا!رائيلبونالاراميونهاجمه7:اي(.إش

فيمعهميدخلأنرفضلأنه،المتحالفون

الافرايمية(.الارامية)الحربأشوربةضذمعاهدة

العقبة،خليجعمتىفيايلاتمرفأدمشقأحنقت

واجتاح،الغربفيمدنستالفلسطيونلهوأخذ

وأرادعليها.واتصررايهوذامملكةالاسائيليون

لم.طابئيلابنمحلهويحفواآحازيعزلواأنالمتحالفون

كمامولكل!لهابنهفذبح،إشعيالنبوءةآحازيهئئم

واشترى16:3(،مل)2موآبملكيثاعفعل

أخذهالذىبالمالالأشوريفلاستغلتمساعدة

الملكأحتكحينئذالقصر.ومنالهيهلمن

الملوكلهفخضع2!س،سنةدمثقالأشورممط

موتهحتىالجزيةلهيدءأحازوظك،اتمحالفون

تاضاحكفاالملرككتابيحكم.ا(.16:مل)2

أقسىالأخباركتابحكموسيكونأحاز،على

لأضور،كراقاالأوثانعبادةإلىأستسلملأنه،عليه

عشرأحد

آحازجاء.المشارفعلىالمبنثةالمذابحعلىوحافظ

يختلفبشكلالمحرقاتمذبحفلاحظدمشقإلى

يبنيأنالكهنةرئيسأوريافأمر،أورشليمفيعفا

هواي(..:16مل21الجديدالنموذجعلىمذبخا

ليهوهالمحرقاتعليهالملكقذم،المذبحبني

فيجدبدةأموزاآحازوأدخليإ.28:22أخ)2

بناء38:8(إش،0291:مل)2والقصرالهيكل

أغلقأنه28:24أخ2ويروىأشور.طلبعلى

معيدفنأنيحشحقفلم،أورشليمفيجمهوههيكل

28:127.أخ)2المدينةفيبل02(:16مل)2آباثه

لىاشعياآحازبينحواركانحزقيا.الملكفيخلفه

لاكنتمإن7:9)إشاللهعلىالائكالأهمئةحول

النبيودعاأشور.ملكعلىلاتأمنوا(فلنتؤمنون

تساندالتياللهقدرةعلىتدكآيةيطلبأنإلىالملك

العذراءأنإشعيالهفأعلنأحاز.رفض.أورشليم

الولدهذا.عحانوئيلاسمهيدعىابناوتلدستحبل

يعنليلكيوئعيئهاللهسيتئاهلآحازأعطيالذي

يفهموهكذا.بأورشليمالمحدقالخطررغمالعر-!

=اا02:مل2فيداود.للالهاللهأمانهالملك

بساعةهذالي!.آحاز""درجيذكر38،8:إش

إلىللصعودآحازبناهبهيردرخبلشحستة،

يسوعأجدادأحدهوآحازأنأخيرأونشير.العلئة

.9(:ا)ت

ميخاابنشاولالملكنسلمنبنياميني،2(

8:35.9:42-36؟أخأرج.آصيلأبناءوجذ

استعملتلفظة.هندكا:اليونانيةفيا1،عثراحد

24:9-ل:14؟16مرة28:16)متالقيامةبعد

ظهر!الذينالرسل،مجموعةعلىلتدلعه!(

+فصارنفسهشنقحيننفسهجمهوذااستبعد.يسرع

استعمل27:3-15(0)متعثرأحدعرالاثنا

صهوذامحليحكمناختيارساعةالرتمهذاأيضأأع

واضخاتمئزاعثرالأحديتمتزلو،في:26(.)1

رأينهماالنصوةأوردت24:9لو)رجالتلاميذعن

فيندهشقد".والآخرينعثر"الأحدالقبرعند

منالقاثمظهوربرلسيذكرأن:1515اكور

أنهمععئردا،الاثنيللرسلثم"لبطرسالموت



فيحروأ

لفظةولكنع!ثر"."الأحديكتبأنعليهوجب

علم.كاسمالرسلعلىتدكع!ثر،)اثني

بالرم!ول11رقمنكثلأنيجبلماذانتساءلقد

بع،يهوذاموتبعد،12العددليمبحعثرالثافي

)اعفتلحينيحقوبمحكأحذايحفوالمالرسلأن

دونالمجحوعةمننفسهاستجديهوذاإن:2(.12

في!نقصأ"فخلق"شاهد"،!رصالتهيؤذيأن

فلا،الرسلسائرغيابأماعثمر.الاثنيحلقة

"الأعمدة"مهفةفيباقيةوهي،ناقصةالحلقةيجعل

.الأساساتهمالرسل.الكنيسةعليهانرنكزالى

ورسالتهم.الأساساتهذهئلغيلارسولوموت

ا:8()أع"الأرض"أقاصيخىلثهدوابأن

منالشعلةآخرونوسيأخذ.موتهممعتتوفف

بكونوالنهؤلاءأنكبر.العملويتابعونبدهم

يقدرونلالأنهم،للكلمةالحصريالمعنىفيرسلأ

يرافقوهلملأنه،بسوع"لقيامة"شهوذايكونواأن

رأسعلىيسوعالربسا!فيهالذيالزمناط"طوا

أع،متئاساختيارمعيارهو)هذاعشر،الاثني

الكارقلنيكونواأنيقدرونولكنهم-26(.25:ا

بالانجيل.

الآخرلن.رخأحروفي

ومئاروزيرأيصديق26:26.تك؟آحزات

الفل!طي.جرارملك،ابيمالك

يهوذافبيلةمن،توصعائلةمن4هارومابنآخرحبل

:8(.4أخاأ

فياحيرامسفي.(ا8:أخا)بيامينأبناءثالث(ضخ

.روش،إيحي:يذكر46:21تكإن:26.38عد

أشعورابن4:6(0أخ)اجهوذاتبيلةمنأخزام

وتصرة.

عشس!ايجد.:1113نحرخ.كاهنهو:اخزاي

السبي.منالعودةبعدأورشليمفيسكنالذي

يحزلرة.9:12،أخ1فييمسئ

منداود.أبطالأحدوالد23.34:صم2احشاى

أليفلط.والدهاسم.معكةبيت

نعرةعبرجهوذاعثيرةمنأشحورنسلمناحشتار

:6(.4أخأ)الثانيةامرأته
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حث!ايرشا.:القديمةالفارسئةفياحشوكلوش

ملكين3اا:اأس،اليونانيةفيغزارسسى

دارلوسابن)485-465(فارسملكاخمينتين

(1،مصر.علىبحملةقاموحتوسة.الأول

الثانرة،بابلودثر)485(،الأولأحئمويروش

أحشويروش،هزمأنبعد.اليونانفيفئ!لولبهه

لالأوارتحئ!شتاابنهفخلفه.شوثنفيالمتآمرونتتله

أحضويروشموتفكانما.الطولىاليدصاحب

نأ!ا6:عزيورد.صعبالجواب؟يهوذاأهلنجاه

جمهوذاسكانضذشكوىقدموااليهوذاوئينأعداء

ولاإالشكوىموضعنعرفلاولكننا،وأورشليم

اخبرلطهائادوزاأحثويروشوأدى.المرافعةنهاية

)كماوالمغرمالمغامرالرجلدوزلبوقد.اشير

الرجلدورلاا-113(9:80هبرودوتسيقول

فهوا:9دايذكرهالذيأحشويروشأما.الصلب

عنالتاردخيقولماذا.التاريخيعرفهالذيغير

الثورةواجهحتىالعرشاعنلىإنما؟أحئحويروش

رذةفكانت)482(،بابلونيةفيثم)486(،مصرفي

وبابلونيةسورلة:مقاطعتينبابلونيةقسم.قاسيةفحله

فقاملأبيهيئأرأنأراد.للكلمةالحصرفيبالمعنى

فيهزمولكنهالبز،فيانتصر.اليونانعلىبحملة

.قبرصفيكماأوروبافيممتلكاتهكلفخسر.البحر

54فارسعلىملك.الثافياحشودروش،2(

.الاولارتحثششاابنكان.424سنةوتوفي،يوثا

يخالفه،لمولكنه(فرس)سوغدياأبيهمنأخوهفتله

ا.قتله،اوخوسالافيداربوسالآخرأخاهلأن

وتاد.أمسكبرهاخزلا:أواحزيا

وعئليا.يورامابن)841(0جهوذاملك،1(

فيعاصره21:17(.أخ21يوآحازأيضأي!في

أخ8:252-9:28،مل)2بوراماسرائبل

أخزلاحارب8:28،مل2حسب22:ا-9(.

وخرح.دشقملكحزائيلضذيورامخالهمع

خر!محدو،إلىهارئااخزلاكانل!اذ.يورام

9:14-28؟أخ)2أورثليمفيفذنن.ومات

أمهخلفتهأولاد،لهيكنلمأنهوبما22:ه-9(.

حكئمفكانالدينيالتراخىأمهعقمتهعثليا.
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22:ا-4(.أخ)2قاسئاعليهالكهنولقالمؤزخ

ابن)853-852(اسرائيلملكاخزيا"2(

نأاعتادكماأمهاسمالكتابيذكرلم.أخاب

مل)1ويوراميوشافاطجهوذا:فيعاصره.يفعل

02:35-أخ2ا-18؟:امل522؟22،04:

تايئحكضاعليهيحكم52-22:54ام!!إن+(.

بعدكبيرأشكاأثاروقد.الدينيتراخيهبسب

بعليسألمنأرملعقيته.شباكمنيعقوطه

ايليافأوقف.الفلسطبينمدينةعقرونإله،زبوب

مبكر.بحوتأحزياوأنبأ،الملكبعثهمالذينالرسل

أخوهفخلفه،عقبدونمنأخزياماثوهكذا

22:.هواملبتحذثا(.مل)2بورإم

عن(اسرائيلمملكة)يعارضان02035-17أخ2

السفنولكنجابر.عصيونمرفأفيأسطوله

نحطت.

!أجقاررجأح!ر:

زمنفيعاشتقبائلعموعةأوقبيلةاسماحلامايون

الفراتطولعلىتتنقلوكانتالعمارنةتل

رقمالعمارنة)تلالرافدينبلادشماليوفيالأوصط

أراميون.رج.02(00

الكنعايونمنهايطردلمأشيرأرضفيمدينةاحب

شمالىوتقعالمحالبخربةاليومهي.3(ا:ا)قض

حلبة.رج92-.3.:91يشرجصور.ثرقي

اكباتان.ر!احمتا

عثيمةوصبنيامينقبيلةمنرجل.84:أخاأحوح

4.با

الصرعيينعثائرومنيهوذاقبيلةمنأحوماي

لاهد.شقيقهو4:2(.أخ)ا

احي

جادتبيلةعن،جونيبنعبديثيلابن14(

15(.5:أح)1ابيحائبلأبناءبيتورثيس

7:34(.أخا)1أشبرنسلششامر،ابن2(،

أخي.يقرأ:منهناك

وصديق،أخهويهوهاحثما:

أيامفيشيلوفيالكهنةورئيسأحيطوبابن1(4

أحبمالكأنهيبدو18(.14:3،)اصميثاول

حكمة،رأحيقا

نإيقولوبعضهم21:ا-6(.صم)1نفسه

الكهنوث.رئاسةفيوخلفهأحئاأخهوأحيمالك

أنرمزيوبعملبالقولتنئأشيلر.مننبيئ2(،

امل)تبائلعثرليربعاموسيكونستنقسمالمملكة

أبيامبموثأنجأ،وعميئشاححين:28-93(.11

-ا:14)امليربعامسلالةونهايةالمبهريربعامبن

ي.15:92املفيالنبوءةتضت18(.

الذينالشعبرؤساءأحد01:27.نح"3(

نحميا.أيامفيالربمعالعهدتجديدوفحوا

داودجيشفيمحاربالقلوني.أحيا44(

:36(.11أخ)ا

الممرلة(اللغةفيالكانب)أوشيثاابنهو5(،

سليمانصزأمناءأحد.أليحوزفوأخو

:3(.4)امل

يساكرقبيلةمن.إسرائيلملكبعشاأبو،6(

9(.:9مل2؟21:22،+،27ة15)امل

حسبالارورفيشارارإبنداودأبطالأحدأحيام

حبالهراريساكاروابن23:صم!،صم2

.11:35أخا

91.ة7أخا.منسىقبيلةمن.شميداعابناحبان

وأنيعام.ولمحيشكيمإخوته

تحزبداود.مستثاركانشيلو.منأحبنوفل

هذانفهمونحن.(15:12صم21المتمزدلأبشالوم

اليعم،ابنهكانإذاابشالومإلىداودمنالانتقال

اليعامذاتههو23:34(،صم)2داودأبطالأحد

علىأخيتوفلأئار.داودمعهازنىالتيبثث!بعوالد

داودحريمعلىيستوليأنأبئمالوم

هوادةبلايلاحقهوأن16:02-23(،صم)2

أبضالومرفض16:24-17:4(.صم)2

17:23(.صم)2نفتهأخيتوفلفقتل،النصبحة

27:34(.أص!)اواياثاربنايابنبوياداعمحفهحل

:22؟اطوفيمذكوروهوطوليتأخيابناحيقار

طوبياسفريرتبط.ا.:01،11:1714؟2:

احيقار.بحكمة

فياجاقديمكتابأحيفارحكمة.حكمةأحيقار،

فيالك!تابهذاعرفر.قيحأالارامية:



أحيمان

البردئاتفيفهقسموؤجد،عديدةترجمات

القرنفي)الفتين(الفيلةجزدرةفيالارامية

لمجموعتينإطازايكلخبرإنه.ق.مالخاص

.سيراخوابنطوييافيلهحاأ!رانجدحكمئتين

وزيراحيفارالحكيمكانالخبر:طمةواليك

)681-واسحذون68()754-اسنحارلب

نردهناورئاه.نادابأختهابنتبثى9166.

ناكركاننادابولكن.الأولم!الحكمئةالمجموعة

نأغير.إليهالمحمنعلىبالاعدامفحكم،جميل

طلبهذا،بعدبأحيقار.الحكمينفذأالجلأد

يقدرفلمأحاجيهيحكأنامرحذونمنفرعون

احيقار.قنللأنهالملكتأشفحينئذناداب.

علىأحيقاروأجاب،الحقيقةالجلأدفكشف

فأسلمنادابأما.مكانتهإلىوأعيدالفرعونأحاجي

يمع،الموتإلىيرسلأنقيولكنالجلاد.إلى

هذا.الحكممنثانيةعموعةيكؤنالذيالتوبيخ

طونينقرأهالذيالثميحفهمعلىياعدناالخبر

14:.01

)من(.العطئةأخو:أححمان

قبلحبرونفيأقامراالذينعناقنملمن1(،

15:14؟يثى13:22؟)عدكالبيطردهمأن

01(.1:قض

ومن9:17(أخ)أأورشليمفيلاوي"2(

البؤابين.

الملك.أخو:أو،ملكأخي:ملكاحي

ألثورأيامفيأروادملكبكنلو،أبناءأحد1(،

.بانيبال

كان.الابمالقرنمنتصففيأشدودملك2(،

.بانيبالوأشورلادسرحدونتابغا

)نكدانقبيلةمنحوثيمأبو7:12(.أخ)اأحير

.)46:23

سنةحوالم!،جبيلملك.رفيعأخي:أحيرام

الربمفيحفرتنجاثزلةمدؤنةهناك...ا.

علىاتوبعلابنهمنبأمرالعاشرالقرنمنالأول

الحديثالبرونزنهايةإلىيعودناووسغطاء

ندكالمرسومةالصورةكانت)0125-.115(.
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باسماوافبمدفنهفيجعكآخرملكعلى

)9127-1212(.الثانيرعمسبس

اسمهأعطىوتد،لبنيامينالثالثالابنهو2(،

فيأخرخرج26:38(.)عدالأحيرامئينلعشيرة

8:ا.أ!ا

الخروجساعةنفتافيقببلةورئيسعينانابن:أحيرع

83؟2:92،7:78!ا:15،أعدمصرمن

حمل15(.:)عداقبيلتهبإحصاءكفف:27(.01

:7)عدعثرالثانياليومفيالمذبحلدشينالتقدمة

.)78-83

لمحذدهاكما"النفس"المصريالعالمبعرفلا:آخ

آخنبدوا"كع"و"ج"فبجاب.اليومالفلسفة

مستوىعلى.للكائنالروحئةالمكؤناتكأحد

"التجوع".و"المجد"و"الضياء"بترتبط،المعنى

وفي.وللملكللآلهةأولآحفظخالد.مبدأآخ

.الموتساعةعندللانسانئغالوسيطةالمملكة

إله!ةتؤةفتدو،بالأرضالمرنبطةالجثةآختعارض

الجاةتعيد،السحرتةقؤتهاوبفضل.بالسماءترتبط

صارواالذينشئر!)آخوالممثزينالراقدينأوللآلهة

ولكن.الأرضيئوالعالمالالهيئالعالمبينوسطاء

القبطية.الحقبةفي"شياطين"إلىلمحؤلوا

بأأولاد4:12،)نلثوأمأبأولادأختأخ،

و%لاءأمأولاد02:12(،)تكعدبداتوأئهات

في:17(90201":18لا:7"43)تكعدبدين

)تكالأخوابنالعمأيضاهمالإخوة،وامعمعنى

(21:01الاالعشيرةمنوأناس(،814:14؟:13

،24،8:)نثالمجاورةالعشيرةمنأو،الواحدة

باسممثلهملكاالملألمجاطبالرسائلفي23:8(.

ئتيوقد02:32-!م(.9:13؟مل)1أخ

!يازوجهاالمرأةوت!في،"أختي"يازوتجهالرجل

العهدفي5:ا-16(.4:9-12؟)نشأخي"

016،ئرابة("الإخوةالمسيحئونبحتىالجديد،

إيو"الإخوة"نلاميذهبصوعويسئيمزة.

بولسويقولا-12(.2:ابرجابم02:7

)روكثيرينإخوةبكرهواللهابنإنالرسول

8؟92(.
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أخانيكوس.-رحأخمائقس

أخانيكوس.-رجأخمائكس

البلوبونيز.شماليتقعالقديماليونانفيمنطقةآخمائه

وضئت،.مق146سنةمنذرومانيةمحافظةكانت

51سنةبين2(91:ا)اعمكدونيةمحافظةإلى

)41-كلودبوسالامبراطورأبامفي..م!44و

18:12:)أعقنصلوحكتهاأستققت54(،

رحلتهخلالآخائيةبولسالقديسزارغاليون(.

)أعائاثةورحلته:16-18:18(17)اح!الثانية

)الحأبلوسزارهاونلكالرحلةهذهوبين.2(ا:91

النبرعبمناسبةآخاثةسخاءبولسامتدح:27(180

بيت9:2(.كرر)2أورشليمقذي!يلمصلحة

كور2ر!؟61:51كورا)ئيةآخابكر،نوساستفا

المفاطعة.بهذهبرنبط:7-8(،ااض؟11:01

معأقامكورنتوسمنمسيحئأخمائب!كوس

أفسسفيبول!لدىوفرتوناتوسأشفاناس

الأث!خاصهؤلاءبكونقد79(.ة16)اكور

اكررفيالمذكورةالرسالةبولسإلىنقلوااللاثة

كورننوسإلىالأولىالرسالةوأوصلوا7:ا

لأصحابها.

وهوالأبأخوإنه:أو.أخهو()اللهالاب:أخاب

بثمبهه.

)874-عمريسلالةعن،اصرائيلملكا!4

ملكاتبعلابنةايزابلتزؤج.عمريوابن853(

)119-875(آسايهوذافيعاصرهصور.

:91-16)امل)087-848(ويوشافاط

ا:ا،مل)2الموآئينأخابأخضع22:.4(.

الفينيقيبنمعالعلاتاتوثئتميثمع(،نصب

جهوذا،معالسلامعلىحافظ.زواجهبواسطة

-18ة8مل)2العرشوارثيوراممنابنتهوزؤج

نجهله،لبب،دشعتىفيالاراميينحارب26(.

فزحف.34(-ا:02مل)2حكصهسنواتآخرفي

وحاصرها،السامرةعلى،حلفائهمع،الثانيبنهدد

روأ!،يزرعيلسهلفيايخقفيبالهزلمةئنيولكنه

:التنازلاتبعضلقاءساحهأطلقثم.هناك

فيلهكانالذيالتجاريالمركزنجهددخسر

أخاب

فيتجارئامركزالهيقيمالطلأخابوسمح،الحسامرة

عليهااعتولىالتيالمدنكلبنهددورد.دمشق

ببنتضتالنيالمعاهدةالتوراةتذكرلا.والده

شلشصرالأشوريالملكضذوأخاببنهدد

والارايينالأشوربينبينمعركةكانت.الثالث

علىالناربخهذانجد853.)شةقرترقرب

نتيجتهاظلت278-927(ثورجمدؤنة،

علىشلمنصردؤنهالذيالخبرقرأناواذا.غامضة

بألقيالمعركةفيثاركأخابأننفهمالحجر،

بحروبأخابوئام.جنديآلافوعثرةمركبة

بنهددضذبهوذاملكيوشافاطبمعاونةثلاث

ماتولكنجلعاد.راموتلهيردأنرفضالذي

نإ.الحربفتوئفت،عليهأطلقبسهمأخاب

بنيمنجعلتالناجحةالخارجيةأخابسياسة

معتطعهاالتيوالمعاهدة.كبيرةفوةاصانيل

الفخمة.الأبيةلهنشهدازدهازالهأقنت،فييفية

ولكن،الأبنيةهذهالثانيالملوكسفريذكرلا

قمرأخابوشععظمتها.علىدثتالحفريات

22:93(،املفيالمذكورالعاج)يتعمري

1(،21:)املبزرعيلسهلفيآخرقمزاوأمنلك

"الإلهئ"الحكمولكن.عديدةمدئاحضنأووبنى

03-:16)املوسلالتهالملكهذاعلىتاسئاكان

9:7-27؟،8:818،مل2؟ي2125:+؟

تراخيهبشب16(:6مي،:032113؟:01،01

عنالمحاميةايزابلامرأتهعنهدافعتالذيالديني

النبيهاجم.يهوهلأنبياءوالمضطهدةبعلعبادة

)أملبعلعادةتمارسأنهاعلىايزابلإيلبا

سأل.ليهوهتفدأخابأنيبدوولكن:18(،18

22:6،16-8،)املينيروهأنمرازاالأنبياء

الذييملةبنميخاسألبل02:13-28(،

فيهوورماه22:7-23()املايزابلأبضته

22:24-28(.)املبالهزيمةلهتنئأحينالسجن

)املبعلأنبياءضذإيلياحربفييتدخلأ

علىلامهالذيالنبيتوليخوقبك18:16-45(،

02:35-43(،مل)1بنهددمنالمتسامحموقفه

الذيي(21:27)املنابوتلمقتلتأئركما



أخاز

)املايزابلكانالمسبأنمع،إليهنسب

اصماءارتبطتي(.9؟25مل262-21:91؟

)الرثأخزيا(،يهوه)ممخدعئيا:بيهوهأولاده

فيأخابذفن(.رفيع)الردثيورام(،أمسك

السامرةبركةفيمركبتهكم!لواوحبن،السامرة

دمهالكلابلحست،الملىمساتتس!حئمحيث

مل11إيليابلسانالربقالهاالنيالكلمةحصب

21:91(.رج22:38؟

بينعاشكاذبنبيئهوقولايا.بنأخاب2("

21-23(.:)92ارميالعنه.بابلونيةفيا!رائيلبني

احاز.رخأخاز

.الأيامأخباركنابهوهذا.أخ2،أخ1الأيامأخبار

هيميم:دبري:العبريةفي.اسمهاولأ:.

أغفلهماأي،باراليبومان:ايئنانيةفي.الحولات

التحمميةإلىعدناإذاولكن.والملوكصحوئيلأسفار

كتابلأنصجحة،ليستأنهانجدالبونانية،

وسضى.الابقةالتاريخيةالكتبيكفللاالأخبار

صيغة)فيأكرونيكاأالكابايرونيموسالقديس

الغربةاللغاتفيامتعملوهكذاأخبار(.:الجمع

الأولالأيامأخبارسفرلنافصار؟العردةإلىوانتقل

السريانيةفيواممهالثافي.الأيامأخباروسفر

سفرالمدعويهوذا،ملوكأيامندببرصفر:البسيطة

.الأيامسيرةسفرأممطدبريمين

وينتهيبآدمالأيامأخباريبدأا.المضمون:ثابا.

لثكللداودالسابقةالحقبةترد.بابلفيالمنفىمع

التاريحمةالتفاصيلبعضترافقهاأنسابسلسلة

وبعد.توطئةهيالفصرلهذها-9(.أخ)1

المؤزخيروي،شاولسقوطإلىسسةإشارة

وبشذد،اسرائبلكلعلىداودئلكخبرمطؤلآ

العبادةشعائرأجلمنفعلهماعلىخا!ةبصورة

ئشؤهالتيالأحداثيغفلوهو.الهيكلوبناء

خطيثة،السلطةعلىالصراعثلأ:.الملكسمعة

المؤرخويقذم.92(:01أخ)أأبشالومثورة،داود

مثاليةصورةوفيبالتفصيلسل!صانخبرأيضأ

الكتابمنتبفىماويخضصا-9(.أخ)2

عهدبالتفصيلفيرويبهوذالملوكا-36(.أخ)2
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الإصلاحببوبوشباوحزقيايوشافاطمنكك

به.قامواالذيالدبنى

عثرينحوالىالكاتبيذكرا!لراجع.ثافما:.

نأيربدالذيالقارىةالكاتمثإليهامجلمؤلفا

.المؤلفاتهذهمنأيإلينايصلأ.معلوماتهيوئع

بصورةواحذاقانونئاكتائايذكرلاالمؤزخإنئم

لثدلاولكننا.فيهنعرفهالذيوبالشكلواضحة

لا،خر،،)تكالخمسةموسىأسفارإلىرجعأنه

قض،،)يثىالاشتراعيالتاربخدهالىتث(،عد،

بهذهالأخباركابقابناإذاولكنمل(-،صم

جانئافترك،مراجعهفيتمزفأنهنجد،الكتب

مثالبةصورةقذموأنه،غرضهيخدملاماكل

نمنعنيبتعدحينوأنه،الأشخاصلبحض

دينية.فكرةعلىليشذديفعلفهوالسابقةالأسفار

الناريخ،كتابةالمؤزخأعادحين.الهدف:رابغا.

موسىأسفارمعطياتئكملأنن!هنكنا

إليهبالنسبةهواسرانيل.الاشتراعيوالتاريخ

اللهعتمهالذيالمختاروالشعبدينئةجماعة

يكؤنوكيفالعبادةشعائرفييخدمهكيفنف!مه

اللهمنسلطتهعلىيحصلملكبحكمهاجحاعة

الكئابموضوعإذا،.الأرضعلىاللهمحلفيحل

أيامأفيونأسيسهاتهيح!هافيالثيوتراطئةالدولةهو

بنائهاإعادةومحاولاتسقوطهافيداود،

مذهتحفقتالكانب،نظروفيواصلاحها.

رجالعلبهايثرف"إقة")حكومةالثيوتراطئة

لبيتهنالالذيداودأيامفيمثاليةبصورة(الدين

النموذجداوديكونوهكذا.أبدفيبملكوعذأ

بماولكن.يتبعوهأنالملوككلعلىيجبالذي

وانضروريةالاصلاحاتصارت،يفعلونلاأنهم

الأيبياءالهتالنيالروحوفي.الهدفإلىتصللم

فيالمثالهذانحقيقالمؤزخبنتظرحز(،،)إش

والثقةالإيمانتزألهعندئبقيأنوهدفه.المحنقبل

الظروفركم17:11-14(أخ)االلهبمواعيد

ق.م.003سنةحوالىالثبيعش!هاالتيالصعبة

فكرلةأوساطهناك.اقماريحتةالقيمةخاسئ!ا:.

لسفرياياريجةبالقيمةبعبدزمنمنذشكت
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أفكارالماضيفيجعللأنهالكاتلاموا.الأخبار

نموذجئا.تارئحايكتبأنليستطيعوظروفهعصره

النظمبعضبفذماليومنقزأننابماولكن

هذاإلينايحملهماصدقعلىنحكمالاسرائيلئة،

إلىالتعزفعلىتساعدنامعلرماتعنالكتاب

الأنجار،كتابنقرأواذ.إصرانيلشعبتارلخ

كتأنهونتذكر،الكاتبهدفننسىلاأنيجب

لممراجعإلىفيهأستنددبنثاتارئحاكنبماأول

واضحبنمنالوراةلااحنفظتإلينا.تصل

وأرقاثاأسماءهناكولكنالأخبار،لكتاب

.التوراةأسفاربسائرمقابلتهافوجبتشؤهت

كتابيخذث.الأخبارجممابتأثيرسادذا:.

الوعدتحملديئةكجماعةإسرائبلعنالأنجار

عميفاتأثيزاأثرتالفكرةهذهلداود.أعطيئالذي

بينالكنابلإدخالعملواالذينالفريححيينفي

اعنبرواالذينتمرانجماعةوفي،القانونتةالأسفار

يقذمهالذيالنموذجيحيافبهاالتيالجماعةأنهم

والجماعةملك.لهميكنلموانالأنجاريمرا

)أواليهودفيالحالممنالحارجةالأولىالمسيحئة

فيهاتحققالنموذجهذاأنأحتتالمتهؤدين(

فيوجدناإننعجصلاولهذا.المسيحبمجيء

إلىكثيرةاشاراتالحبرانيينإلىوالرسالةمتىإنجيل

والئاني.الأولالأخبارسفري

.باروكمنباقيةكلماترجإرمياأخبار

مدراش*.هاغادهمدراش5رجمدراشإخباومم!،

.إخباري

الداختيارعنالمقذسالكتابيتحذثأا!(اخيار،

مخاروهناك.القاختيارهناك.لشبأولئمخص

بهلاغو.:اليونالئةفير.حب:العبرئةفي.الله

ئذكرالذيالاختيار.اسائلاخئيار:أولأ.

ويبرز.اسرائلشعباختيارهويمذكر،مااكثر

لهتفسيرلاالذيالاختيارهذامحاتة7:6-8تث

بدعوةالاختيارهذانحققوتد.اللهحمثسوى

)مزنسلهموتحرير-3(،ا:12)تكالآباء

شعئامنهمتجعلالتيالئرلعةوبعطئةا:43(،50

اللهأئنهاوبحصاية-.2(،:14791)مزاللهكؤنه

اختيار

لهاخضعالتيالمحنوفيتاريخهمذعلىالشعبلهذا

رسمباالاخنيارهذاصاروقدا(..:48)إش

جعلوتد.المختلفةبأشكالهالعهدهوقانول!بفعل

المقذس"،إالثمعب،وحضتهاللهملكاسرانيلمن

بهاحئفظوالذمميجذةعلؤضعالذيال!شعبأى

صشودعيكونلكيالثبهذااختير.لنفطالثه

فيالربلعملوالشاهد4:8(،)تثالشرلعة

بعنيهذا.الربوخادم01(،43:)إشالتاربخ

بهجديرةعبادةدتهيؤذيالذيالحعبالأقلعلى

تدخلاتمنفذيعنيكما6(.ت61إش9:91؟)عد

أ(.41:!ا)إشالتا!دخث

وجهثهالاختيارهذايعطونبدأوا،الوقتومع

اللهمحماري"لمعنويتكلمون.والثخصيةالفردتة

،ا.65:)إشالمختارالشعبأعضاءعلىفيدثون

وبسمونهم،(ه:016؟051:43مزبما5

مز3؟ة4إض؟2-ا:18)حك""القديسين

بعضعلىالاخنيازهذاوترزع34:.ا(.

الشعبفيهائةوظيفةلهمالذينالأشخاص

اللاوئبنالكهنةاختيارعنتثفتكلمالمختار.

جعلماولكثه.(15:)17والملك،(ه:12؟5:)18

سلطةشيءككرغمهوالذيالنبئ"المختارين"بين

الشرعةفي)18:15-16(.الئمعبفيعالية

أعدهرونعلىالاختيارويقعالكهنوتئة

ا؟:ه-ا16)عدوخلفائه:16-25(17

8:ه-6(.)عداللاوئبنعلىكما25:23(،

عن،اليهوذاوتةللمليهةالمرافقةالنصوصوتحذثت

مز؟6:21صم72؟:16)اصيمداوداختيار

إلىبالنسبةالاختيارهذايتجلى02(.98:4،

أمزاويصبح،التاريخمحسيرةفني،الأفىادوالىالئب

عد:هرون؟4ة98مز:)داودع!دبواسطةرسمئا

طقسفييخلىكحا.2()مزنبوفيقولأو(18:91

لفظة!ارتبحيث2(ا98:)مزبالزيتالمسح

المصطفى.،"المخنارأترادف"مسبح"

كما،الأماكنبعضاللهاختارهنا،منانطلائا

مدبنتهاللهاختار،داودفبسبب.الأضخاصاختار

132:13-14؟)مزلهكمفامأورشليم



خميمية،ترجمة

على12:هتثوفرض2(.أ14:ا:13؟اامل

يحثارهالذيالموضع"فييلتثمأنالمختارالخحب

ككالرباختار،ذلكبعدإ.اسمهفيهليجكجهوه

باتظار+:27(،حز6!ة94)يعيادرائيلأرض

إتامته.موضعكتهاالأرضتصبحأن

يعنيالاخنيار.ورذلالرفياخيازثاشا:.

يحارض"الرذل"صاروهصكذا.التفضيل

صاربل78:67(.مز41:9؟)إش"الاخنيار"

كيف:3(.ا)ملا"الاختيار"يقابل"البغض"

يحايىلاإثهالتوراةعنهتقولالذياللهإلىننسب

خياراتآخر(،علىأحذايفضللا)أيالوجوه

نقولحينالآخرلن؟حسابعلىبع!لمصلحة

منخلقهإنهنقول،عموعةأوإن!اتااختاراللهإن

النظرةوفي.الآخرلنعنومئزهمعينقصدأجل

وئسئىآخر،منأشرف!صيرهناك،البئرئة

-22(.اا9:)رو"المختارون،وحدهمالمدعؤون

الوجودإلىاللهيدعوهاالتيالخلائقجحيعولكن

ا:13(.)تكالأشكالمنشكلفيمدعؤةهي

ئؤععلىالاختيارموضوعيئ!ذ،وهكذا

وحزيته.اللهتساميعلىبشذدكما،الخلائق

وفيضا.اللهعنصدوؤابالضرورةالخلائقلشت

قد"الله"ابنأو"اللهصورةعلى"خلقمثلفعبارات

الأوسطالئرقميثولوجياتإطارفيملتبسةتمبح

ضدهاتةفعلردةهوالاختيارلاهوتإن.القديم

الغنوصثة.أوالحلرلئةايوخهات

الفعلالجديدالعهداستعملالجديد.العهد2(،

الاختارمدلولوانطبق."مخثاراوالاسم"اختار"

كلشخصهفييجملالذييسوعالمسحعلى)1(

شإأتوالعليهطقتوقدالمخقار.الشبغنى

ولكئناالمختار.الرلتعبدعنا-947:ا؟42:

!محتارعبارة23:35(35؟)9:لوتافيإلآنجدلا

العملي.المسنوىعلى"المسح"نرادفالني"الله

جمعهالذيالجديدالئمعبعلى21(أيضاوانطبق

الأؤل:العهدفيالشبألقابكلفنال،يسوع

مقاصة،أئةملوكيئ،كهنوتنحتار،"نسل

الاختياروفكرة2:9(.)ابط"اللهافتناهوشعحب
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كونهاالكنيسةعنالتحذثفيأيضاحاضرة

(:7(.91رؤ:11،2كور)2الم!حعروس

اعضاءعلى)3(ثافا.الاخنبارمدلولوانطبق

صيغةفيعادةالاختيارئذكرالجديد.اللهضب

المشح،في"اختارنابول!:القديسعندالجمع

مرادفا"المختار"صارالمعنىهذافي:14(.ا)أف

ا:1(.ابطا:ا،ئي2:01؟تم)2"للمسيحيئ"

أوردتهبماالشيء،بعضمتفائلأالتماهيهذابدا

إلىبتعزفالمسيحأنترىالتيالإزاللةالأناجيل

22:14؟)متالأخيراليومفيويجمعهمنحتاريه

،24:22.)31

وعرفاناعضافموضوعهو"المخنار،لقب

أيضاوهوا:4(.تسا2:9؟)ابطجميل

اختيروافالمسيحتون3:12(.)كومتطفب

يؤكدالجديدالعهدكانفإنقذيسين"."ليكونوا

عرقككمنأناسإلىيصلالاختيارهذاأن

أيضايختارفالتهالبئر،جميعإلىيصل،ولون

العالميحسبلاالذينأولثك2؟ه(،)يمالمساكين

هذهإنا:26-28(.)اكورحسائالهم

هووجدواحدلاختيارالثلاثالوجهات

الذيااللهمخططإطارفينجدها،المسيحاختيار

المقذس.الثبنكؤنلكيالأزلنذاختارنا

الإيحان،دعوةفيمئاواحدككاخياروشجلى

.الروحعطئةفيالخطايا،غفرانفي

قبطثة.ترجماترجترجمةأخميمية،

..مق096شةأخمينأشسهافارسثةسلالة(خمينيون

المادايصيدهالكبيركورشعزل055سنةفي

آصيةعلىتسفطتفارسئةمملكةوأشسىاشياجي!

سلالةعرفت..مق.+سنةحتىومصرالنربية

الكبيركورشةأساؤهمالآيةالملوكالأخمينيين

داريوس،522(-)952قمبيز،53(556-0)

)485-الأولاحشولروش،)522-486(الأول

)465-الطويلةاليدذوالأولارنحئشتا465(،

)423-5"4(،أوخوسالثاتيداريوس423(،

ارثخشتا-935(،)304أمينمرنالانيارتحششتا

دهم-)7أرسي!)358-8+(،أوخوسالثالث



43

الذي.+()6+-كدمانالثالثدارلوس،سم(6

ئئممصر(كهنةنظر)فيالكبيرإلاسكندريدعلىفهر

الفارسية.المملكةانطفأتمعه.هاربوهوقتل

أخذهأسم.عالشمحيالقررضىاخظتون:

)2*ا-الراجامينوفيسالهرطوتيالفرعون

عبادةأشسالفرعونهذاق.م.(.1354

أتونوكان.التاربخفيالأولىنكونقد،توجدية

الوحيد.العبادةموضوع(الشم!يإالفرص

فيهاكانالتيالقديمةبالديانةطيبةارتبطت

إلىعاصمتهأخناتوننقللهذا.الأولالمركزلأمون

اليوماسمهاالتي(الشم!يالفرصأأفقاخيتانون

الذيالملكبهذاارتبطجديدفنكان.العمارنةتل

الأدبتحفمنتحفةهيلأثونأناشيدالف

نأأرادالتيبالديانةأخناتوناهتئمدهاذ.المصري

والمملكةبلادهادارةأهمل،شعبهعلىيفرضها

النشكياتالوضعلهذايشهدوئما.آسبةفيالمصزلة

التيالعبادةأما.العمارنةتلرسائلفينقرأهاالني

نفرتتيهيامرأتهكانت.بموتهفماتتأبدعها

غنختوتأبيهمنأخوهأخناترنخلف.الجميلة

تركعلىليدلأمونعنختوثاسمأخذالذيأتون

.أمونالإلهإلمطوالرجوعالقديمةالديانة

لائحةفي.دبانةإلم!المنتمي:الكنطنجةفياخنوخ

قايينابنهوأخنوخ4:17-24(،)تكالميين

5:اي(،)تكالشيتيينلائحةفيعيراد.ووالد

سارأنبعد.متوشالحووالدياردابنهوأخنوخ

حياةعاشأأيالربمعسنة365الثيتيأخنوخ

يي5:18-24؟)تكالأرضمننقل(،ورعة

دوزاأخنوخلعب3:37(.لو؟94:14؟:4416

تركتالتياللاحقةاليهرديةالاخبارفيكبيزا

،أخنوخإبمانامندحالذىالجديدالعهدفيبصماتها

وسفرالحبحيأخنوخبأبوكريفتأئرأنبعد

التيأخنوخنبوءة14-15يهويورد.اليوببلات

اليوليلاتإلىعدناإذا.أخنوخسفرمننعنهي

الأرضيئ.الفردوسإلىنقلأخنوخأننرى

كتاب،الحشيئأخنوخكتابرجكشاباخضوخ،

ال!لالن.أخنوخكتاب،العبرفيأخنوخ

قاأخى؟أخيقام

الحبثن.أخنوخكتابرجكتاب،الأولأخنوخ

العبرفي.أخنوخكتابرخ!كتابالاك،أخنوخ

السلافي.أخنرخكتابرجيهاب،الثافيأخنوخ

نعمانعشيرةومنبنيامينقبيلةمنرجل:أخيحود

أحود.بنيمنهو8:7(.أخ)ا

دانمناهوليآبأبو.سندهوأالله(الأخةايخصاطك

بناءيابنهاشتغل38:23(340؟31،6:35:)خر

.العبادةأوانيمختلفوصنع

أبوه7:.ا(.أخ)ابنيامينمنرجلأخيحاحر:

وترشثى.وكنعنةأهودإخوتهومن.بلهان

4:6.املرج.سليمانبيتفتمأخيشار

وصالح.طث)الذ(الأخ:أخيطوب

أخيمالكأوأخاالكاهنوأبوفنحاسابن1(،

امرياابنهوآخرمكانفي9(.:322،:14)اصم

ونحا9:اأخاأما.صادوقالكهنةرئيسوأبو

وصادوق.أخيطوببينمرايوثفيجعلان11:11

نسبتئتهوالئايةال!لسلةهذهمنوالهدف

أيامفيكهنةرئيس!اروقد،هرونإلىصادوق

أبياثار.محكوحكسليمان

6:!؟أخ)اهروننسلمنكاهن،2(

7:2(.عز

قببلةمن8:ا(.)يهجهوديتأجدادأحد،3(

شعون.

.عون(الله)الأخأيخعزر:

2:25؟ا:12؟)عددانقبيلةمنرجل1(،

رئيصوهوعمضدايابنء2(7101:0؟7،66:

فحملا:12()عدقبيلتهبإحصاءكفف.تومه

)عدالعاشراليومفيالهيكلتدثينأجلمنالتقدمة

:7-66.)71

الذينوأول،بنيامينقبيلةمن.بالقوسرام2(،

-3(.ا:12أخ)اضاولضذداودإلىانضتوا

بلاطعظماءومنشافانابن!م.أخي:أخيقام

الملكأرسله2(..:43أخ22:12،2مل)2يوشيا

وشافانميخابنوعكبورالكاهنحلقيامع

عنخلدةالنبيةليسألواالملكوزيروعماياالكاتب

)إريكنياأيامفيإرياعنحامى.الشريعةيفر



خيلودا

الذي(93:41)إدىجدليابرأأيضآوهو.(26:42

587.سنةيهوذاعلىحاكفاعين

المولودأخو:اخيلود

داودأيامفيالوثائقوحافظيوشافاطوالد1(4

؟4:3ملا؟02:24؟816:صم)2وسيمان

.(15ة18أخ!ا

في4:12()املسليمانقتمبعنا،والد24(

ومحذو.تعفلث

غاضب.أخي:اخيمعص

،أبشالومثارحين.صادوقالكاهنابن،1(

داودالملكإكيوناتانأخيهمعاخيمعصنقل

أوريثلبمفيظكالذيحوضايرسائل

داودأخبر21(.-3617:15؟،:1527صم)2

بكونقد18:91-23(.صم)2أبشالومبمقتل

.2فيالمذكورنفسههو

الثامنةسليمانمحافظةوحاكمسليمحانصهر2(،

.(4:15امل)نفتاليفي

05(.:14)اصمشاولطزوجةاخينوعمأبو3(4

ملك.أخيأو؟(خمالك

ملك.أخيأو!لكهو)الله(الأخ

حين26:6()اصمداودخدمحثيرجل1(4

.شاولوجهمنهاهـثاكان

شاولزمنفينوبوكاهنايخطوبابن2(،

تحزبأنهشاولظن:3(.14اعم،أحياذاته)هو

عائلته،كلمعبقلهفأمر-9(ا:21)اصملداود

ألاثارابنهإلاينيولمنموب.محبدوسلب

كاهنصارالذي52:2(مز9-23؟22:)اصم

.31(،24:3،6أخ)اداود

24:3-أخ)اايناماربنيوشأبياثارابن"3(

صادوقمعداودأيامفيكاهن31(.6،

بنابياثاريقرأ:منهاك8:17(.صم21

فيابياثار.بناخيمالكالعبرئبدلاخيمالك

ابيمالكبدلاحيمالكنقرأانيجب18:16أخا

العبرثة.فيكما

لاوي.ا.6:أخا(الموت)اوأخيموتةأيخموت

وموسى.جرضوآنسلمن
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وكلاءأحد4:14.املسخئأخي:أنجناداب

عائبم.فيصسليمان

ناعمأخي:أو.محبوبهو(الله)الأخ:اخينوعم

الله()برضى

شاولوزوجةاخيمعصإبنة14(

14:05(.)اصم

داودنساءإحدىيزرجل.من،2(

27:3()اصمجتإلىرافقته25:43(.أاصم

حيث2(:2صم)2وحبرون(ه03:صما)وصقلغ

1(.3:أخا3،2:صم)2بكرهأمنونلهأنجبت

عشيرةمن.شلوميابن.الجلالهوأخياخيهود:

أرضقسمةفيثموعلياعدموسىاختاره.أضير

34:27(.)عدالميحاد

الأخوفي.:أخيو

قادأليعازر.أوعزةوأخوابينادابابن14(

أورشليمإلىيعاربمقرلةمنالعهدتابوتالأخران

7(.ة13أخاي؟6:3صم)2

ضاولنسلومنجبعونمنرجل24(

8:14أخافي:ملاحظة9:*(.8،3:اأخ)ا

.أخوهونترجمها:أيخونقرأ

نور.هو(الله)الأخ(خيور:

فيبثاركهجاءطوببت.وقربصديق1(،

تالتهماهذا:18(.11)طوابئبعودةوجهئئهفرحته

أحيفارفمتتهالسبعينتةأما.الشعبيةاللاتينية

طوبيت.أختابنوجعلته

ألبفانا،معفلوىيتحاصرعمونيقائد24(

الذيناالهودمن"الأشوريين"جيث!قائدوحذر

اليفاناأسلمه-23(.5:ه)بهالرببرضىينعمون

موتبعد-14(.ا6:)بهمعهملب!وتالبهودإلى

:6(.14)بهالبهودثةالديانةإلىأحبورارتذاليفانا

العالم.نهايةءرجأيخرث

.أخناتون،رجأخيناتون

()أهـروكاديأصلمناسم"أدر".:العبرئةفيادار

فياليهودفي)التقولم(الكلندارفيعشرالثالطللثهر

8:12؟13؟3:27،)أسالرلغفيتبدأسنة

؟615:عز21؟،921،15،17،18:
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الشهرهذاإن:36(.15مك7:43،94،2امك

"و.العبرئةأفيالثافي""ادارفييتكزرأنيمكن

)أس"القرعة"أو"الفوريم"بعيدانطبعوقدادر"(

"مردخاي"يومأو28-32(9:26،

نكانرر""بيومتميزكما15:36(.مك)2

:36(.15مك2؟794:)امك

بنيامين.نسلمن1(،)هدر(والعظيمالطويل:أذار

أبيث!وع،أبيهود،جيرا،:إخوته8:3،أحارج

حورام.،شفوفان،حيرا،أخوخ،نعمان

عدفي:3(.15)يشيهوذاجنولماتقعمدينة2(4

حصرنمبحوهكذاأذار،إلىحمرئضم34:4

أذار.

أرد.رخ34(

المملكة،إدارةفي،بستعينالملككانالمملكةإدارة

نمتلكنحن"حكومته".يشكلونموظفينببعض

-18-816:صم)2داود"لوزراء"لوائحثلاث

رج؟:23-0226صم2؟-18:1517أخا

!إلىتلميحاتعذةنفرأكما27:32-34(.أخ1

القرنوخلال8القرنغايةفييهوذامملكةفيوزراء!

22؟36:3،إش+،،18:18مل)2..مق7

34:8(.أح2

قائدغيروهو،الجيثىقائد()1منهمنذكر

شكلواالذينفلتتين!و"كراتثين،)منالمرتزثة

الشخصيالسكرتيرأيمزكير)2(.الملكحرس

عنالمسؤولالكاهن)3(.بايمهوالمتحذثللملك

فيعضؤاكانوتدأورصليم،فيالملكيئالمعبد

)4(وسيصان.داودأيامعلىالمركزلةالإدارة

مل)2المالئةعنم!ؤولأكانر(.ف)سالكاتب

العائة.الشؤونفيكبيزاتأثيرهكانلهذا(.اا:12

إلىتمتذالكاتبسلطةصارتالملكيما،نهايةوفي

)5(52:1250إر25:91؟مل)2أيضاالجيش

العثال،بجمعمكففاكان.السخرةرئيس

5:27)أملعملهمعلىوالإشرافوبمرائبنهم

نديم)6(.(22:13إلى؟22ت11:2728،15؟28

الحقبةفيخاصبخسكلاشتهروتدوصديقهالملك

)علىالقصرقئم)7(.السلرقتةوالحقبةالفارسئة

الحياةيخمنمافيالملكقصرعنالمسؤول(.البيت

بهوذا.مملكةفي"الأول"الوزيزلاحفاصار.اليومئة

المناطقعنالمسؤولينالمدراءرئبس81(

رنش!)9!(.سليمانأيامفي،4،5:791)امل

الملكثة.نهايةفمافقطئذكر34:8(.أخ)2المدينة

.الملوكبلاط،رج

العلم.إليهسمالذىالاتلميذ.البابلولتةالديانةلط:أدافا

منمعركةخلال)ابكالو(.بالحكيموصف

كضبفنالشوتوالرلحجناحأدافاحغ،المحارك

نفسهقرضالمصيرهوأو.أخطأ.إليهدعاهالذيأنو

الخلودفرفضمعقحهنصائحيسمعأنأرادما.عليه

.الأرضإلىعادعندثذأنو.لهقذمهالذي

.دايإ.:الاكادئةفيل"يد"!الفييقئةفيإدالبون

مملكةعاصمة.اداليوناليونانئةفي.لي.أل.إل

الشمالإلىالجزلرةداخلتقع،قبرصفيصغيرة

تفتينمعالحالئةدالي)جنوبكيتيونمنالغرقي

أؤلذكرت(.السفلىوالمدينةالسهلعلىئثرفان

القرنفيلأصرحدونالجريةدافعيلائحةفيمزة

الحديثبمناسبةالكلاسيكيئالأدبوفي.الساج

نمنوهناكغولغري.معأفروديتمعبدعن

المدينةبيناتفاقعنيتحذثسطزا31منيتالف

أثرعلىبالجرحىللعناية،ستاسيكبروسوالملك

(الفرس)أوالماداثينيدعلىالمدبنةحصار

الحدثحصلكبتيون.فيالقبارصةوحلفائهم

إيونيةثورةالفرسسحقساعة994/89شةلا

كان478-047.سنةبل)بافوس(،قبرصفي

تزولأنقبليوفانيملكآخرستاصيكبروس

كبتيون.مملكةابتلعتهاأنبعدإدالونمملكة

فيوالفينيقئةاليونانئةاللغتينفيكابةوؤجدت

روم()بعلفينيقيأميردؤنهإهداء:أبولونمعبد

كيتيرنملكملكيانونلحكمالرابعةالسنةفي

.فش)رلرثفإهداء4(.القرن)فيواداليون

.أبولونمعتماهىالذيك(لم

الأسمر.بالأحرىأوالأحمر:ادام

وتبعديبوقمصثمنقريبة،1(مدبنة

اليومهي.الأيمنالاردنضاطئعنكيلومتردن



امةدأ

يش؟:417أخ46-72:املبذكرها.الدميةتل

فيفيقرأ،الترابفي"ادمة"يترجممنهاك،316:

ادمة"."فيبدل"،الأرضفي)صئها،46ة7امل

الث!الإلىكلم35تبعدالتيال!دامثكهي2(،

حدراك.رج.حماةمن

بحيرةغريىشمالييقعقد.نفتاليفيحصنأدامة

91:36(.)بثىطبريا

الأسفلالجليلفينفتاليفيمدينة:اكلبأدامي

أداماي،:مدينتينالسبعينئةمتزت.:لمهاإ91)ل!

مدؤناتفيب،ج"نباسمالموضععرف.ناكب

لائحةفيى"مد)(!وباصمالثالثتحوتمس

-!.أداميأمامهنانكونقد.الأولشثانق

النصوصفياودما()ارج.الناقبأو:نقب

كلم01وتبعدالدميةخربةتكونقد.الأوكاربنئة

تابور.جبلمنالشرقيئالشمالإلى

نحبم2:95)عزكلدايمدنصتمدية:اذان

جوارفيومييهوذا.أهلنفيإليها6(.7:ا

حرشا،تل،الملحتلمعهادكروتد.أوروك

إئير.،كروب

)أعمال(.تداوسرجأذاي

وبموع.ابجرمراسلةرجلعلبمأذاى،

25:13؟)تكاسماعيلأبناءئالثأدبئيل

وقيدار.نبايوتبعلد:92(،اأخا

آسيةفي)مقاطعةميسيةفيمرفأمدنجة،أدرايت

الشمالإلىوتقع،إدرامبتياليومهي(.الصغرى

التيالسفيةإنالسبوس(.مييلينةمنالثرقي

إلىقيصرلةمنسفرهخلالبولسالقديسقادت

27:2(.)اخ!أدراميتستجاءتميرة

.القوي:أدرعي

شمالميفيتقع)إذرعي(من!ىتبيلةفيمدينة(1،

الأردنثرقيببندرعا،:اليومهي.الأردن

منالجنوبإلىكلم001حوالمطوتبعدوسوريا.

12:4،لى4؟ا:اتث21:لمه!،عد.دمشق

تذكراثالثتحوتمسلأئحةإن13:12.31،

ملك،عوجعاصحةكانتالتي(رعث)أأدرعي

.(6-21:4يثى؟35-+ة21)عدالأمو!ببن
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31(.:13)يثىمنثىبنماكيرإلىالمدينةأعطيت

نأفنظن،أدرعيعنتتكمالنصوصعادتما

دشمقمعالأرامئينيدفيسقطتالمدينة

ألارمعنكهناكؤجدا:23-25(.ا)امل

والحديد.الرونزإلىحقبتيتعود

:اليومهي:*.91يش.نفتاليفيحصن2(،

نفنالى.فيقادشجنويىفيخرلبةتل

يأملكهدد:الأصلفيالقدبر.الملك:طكأدر

ملك.هددالإله

شأ91:37؟مل)2سنحاريبابن،1(

فتلفيآصريئرأخوهشاركه37:38(.

لمولكنهماوالدهما،اشورملكسنحاريب

اراراط.إلىهربابل،مكانهيملكا

)جوزاناخلفتلحفرياتعرفتهاكاديإله2("

تقع6.:17مل2:القدبمالعهدفيجوزان.القدبمة

(.الرافدينبلادشماليفيالخابورناجثرب

إ.ملكي"هددشخصاصمالعلماءأحدكتثف

ادد.:الصححالنصيكونوهكذا

يحرقواأنسقروايماهلاعتادأشوريإله34(

31.:17مل2رخ.لهإكرائاأبنا،هم

نحملنقودخلالمنعرف.جبيلملك4(،

الراجالفرنفيملكأنهيبدو.جبل""أدرملكنمى

..مق

وصقلية.اليونانبينيمتدالبحرمنقسم)بحر(أدرلا

وكان:27(.27)أعالأصرحلةفيبولساجتازه

ايونيا.بحرالرسولأيامفيبسئى

ابولينويوليص:اليونانبةفي.بهدت:المصرلةفيإد!

فيالصعيدفيمدينة.الكبيرةابولونمدينةأي،مغنا

ئماهىالذيلحورصتكزست.أسوانمقاطعة

العظيمالهيكلببناءبدأوا.أبولونمعاليونانلدى

اوارجاتبسالئاكبطليموسأيامفيلحورس

إعشرالئالثبطليموسعهدفيوانتهى)+2(

اتائفاالهيكلهذازالما.(..مق57)اولاتشى

ممر.فيالدينئةالمبافيأهممنالآنخىومر

بأمروالدهمعشنق،هامانأبناءخامىادلبا

9:8(.)أساحشولروش
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وحواء.مآسيرةرجأأرمنية(توبة،آدم

.آدمرؤيارجرؤيا،آدم

.مآوصئةرج(الارمنية)اللغةموث،آدم

.آدمبناتكتابرجنجاتيهاب،آدم

المندائي.مآكتابرجالمدائي...كتابآدم

.آدموصتةرجومية،آدم

وحواء.مآتوبةخبررخثوبةخبروحواء،آدم

وحواء.آدمخلقخبررجخلقخبروحواء،آدم

وحواء.مآطردخبررخطردخبروصاء،آدم

وحواء.مآسيرةرجسيرةوحواء،آدم

وحواء.مآكفاحرجكفاحوحواء،آدم

وحواء.آدمموتر!موتوحواء،آدم

)أساحث!ولروشبلاطفيالضباطأحدأدماتا

ا:14(.

المدنإحدىالسمراء.بالأحرىأوالحمراء:أدمة

01:91(.)تكالكنعانيونسكنهاالتيالخمس

وحلفاثهامرافلضذالحربفيشنعارملكهاشارك

أننرى92:22تثإلىعدناإذااي(.:14إتك

بسدومحفتاليالكارثةفي؟ئرتأدمة

شرقيجنويىموقعهابكونقد91:24(.)تك

رمزئهوا4تكخبرأنإلم!هنانشير.الميتالبحر

أربعةبقهرأنبإيمانهاستطاعفابراهيم.الأرجحعلى

كلها.الأرضأي،ملوك

3:!هم!؟لو.وشوعداودجد.فارسنسلمن.أثمي

2:9-.1(.أخا4:91؟راا:4،ترخ

ادويم.رجادميم

في)الجماعة(الثيمرثيس.لاوي8:17عزرجإدو

)نحالمنفىمنزربابلمععادكاهنك!يمفيا.

،12:4)16

رحبعامحضنهاصهوذافيمدينةأدورائيم

إلىكلم01ونبعددورا،اليومهي:9(.11أ!)2

)امكالمكابتةأدوراهيحبر،ن.ستالغرب

قنصلغابييوس،نجاءهاأعادالتى13:02(

العادبات،)يوسيفوس..مق48سنة،سورية

ا:166(.الحرب14:38؟

ادونبرام.اخنصالىأدورام

وميوندأ

ادوراثيم.رجادورايم

25:03؟)تكالأدوميينجذعيسو،لقبأدوم

الأسمر)أوالأحمريعنيادوماسم36:8-91(0

عيسوياعبهالذيبالعدسويرتبط(أفضلوهذا

نقدروقدي(.25:92)تكليعقوبالبكوريةحق

..(.الطعامأأوالأدامهذامناطعمني:نترجمأن

03(.ة25)تكأدوملهقيللذلك

أدوميةولكن.لأدومالرومافي-اليونانيالاسمأدومية

ضئتأدوميةلأن،القدبمةأدوممملكةبوئاتطابقلم

أتامحيثحبرونومنطقةيهوذاجنوبقأيضأ

مرا:7؟)مز*ا..مق586سنةبعدالأدويون

عو؟11:اعا؟35،01:ه2؟اء2:حز2،ا4:

قسفااحتلواقدالأنباطكان،ثانيةجهةومن.13(

؟48:7ار؟ا:61؟345:إش)رجالقديمأدوممن

مقاطعةأدوميةكانت،السلوقيينأيامفي2(.:املا

12:عهم!:مك)2)سترانيغوس(لحاكمخاضعة

منقسئاأدوميةضقتحي!ذجورجياس(.

ذلكفيالساحلبة(.أوالفلىالمنطقة)أيالثعفالة

وأهم.الصبدونئينبعضجوانبهافيضفت،الوتت

معتحالفتأدوميةأنوبما.مرش!ةأدورا،:مدنها

:15(،ا.مك)2المكابثةالثورةخلالالسلوقئين

وجهفيوحضنهاصوربيثالمكابيجهوذااحتك

126سنةفي6(.:28-ا4)أمكالأدوميالخطر

مرشمة(،)ادوراأدوميةهرقانوسيوحنااحتل..مق

العادياتة)يوسيفوسالهودفيبالطاجوطجها

صارتالرومافيالزمنوفي13:257-258(.

انتيباتراليهودئة.كانمنضيفاجزةاأدومية

اليهودتة،المملكةدماربعد.أدوميةمنوهيرودس

التاردغ.منأدوميةزالت

الحمرطلعةأوأدميممعله:العبرئةفي)طلعة(أدوميم

منتصعدالتيالطريقفيهتمرمضيقالسمر.أو

يهوذاببنالحدوديشكلوهو!أورشليمإلىأريحا

المكانهذافي18:18(.15:7،)يشوبنيامين

:25-01الوالصالحالسامريمثليسوعوضع

المليد.يقولكماع!(

وموطنها.القبائلأسماءرجأدوميون



ومئوندأ

(.أدومبني:العبرثة)فيأدومبنو:أوأدومثون

جاءتسامثةفبيلةالأدومبونشكلأولأ:.

العربثةالورئةالصحراءمنعظيمةهجرةخلال

)خهايةالبرونزعصرنهايةفيالمتحفرةالمناطقنحو

منطقةفيوأقامت(،عشرالثاكبدايةعئر،الراج

عثرالثامنأوعسرالتاسعالقرنمنذزارد.تميل

عدناواذا.البدوقبائلالمنطقةمذهفيأتات،مق

2:12-22،تث36:02-14:6،03؟تكإلى

مساكنهم.منالحورتينطردواالادومئينأنن!رف

شعبعنتتحذثأنالنصوصهذهنهدف

عثرالتاصعالقرنفيالمنطقةعلىتسئطمحارب

والقرن23القرنبينعاشتمزدهرةحضارةودتر

أدومأنكيف91،43-8،ايم!:تكولبين.2.

منالآلطائيليالإسالصيادذلكعيسومنيتحذر

ويعرف.بأدوملهعلاقةلاعيسوأنمع،الردتى

تكنالمالأدويةالعشائر991،-5،ا36:تك

الامفيكتيونبة(:أوعشريالاثنيالخالففيكلها

،قناز،جعتام،صفو،أومار،تي!ان،أليفاز

،(مزة،شقة،رحزا،نحث!رعوئيل،ليقعما

34-36:04تكويشير.تورح،يعلام،يعوش

تفاع،هي:قبيلةرئيس12(الأصل)فيااإلى

تناز،فينون،إيلة،اهوليامة،تيت،غلوة

.عبرام!محدفي،مبصار،تبان،(؟)القينبون

0013سنةإلىتعودالتيالمصرلةالنصوصتقول

موامثيه.معمصرحدوذعبرأدومإنتقريئا

سعبرةإلى012(0)حواليهاريسبرديةوأشارت

الميت،البحرجنويىأرضهمامتذت)سعير(.

يكونونوتد.العقبةخليجحتىالعربةوشرفي

اخصوا.الانباطضغطبسبالعربةغررتحركوا

بنيقبلدولةفيوتنضموا،عديدةحصونوراء

عنأورشليمملكهيفاعبدينكلمايرائل.

القبائل،عددبسبالجمعصيةفيسعير"!أراضي

إلى14الفرنفتصففيوخههارسالةفيوذلك

العمارنةتل)رسائلالراجامينرفيسالفرعون

هؤلاءتثيمصرتةمدؤناتوهاك288:26(.

بنر:القبائلمنعدذاببنهمفتيزشوسوالبدو
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.سفصفئم:.تبنل:تكونقدت

:تكونتدر.يبرتو.يه.تمعص

بشبالمنطقةبذهالفراعنةاهتئمإيل..برت

اشغفهاالمناجموهذه.تمنةبجانبالنحاسمناجم

.15القرنورئما13القرنمنذالممريون

الشةفب،ذكرتماأول،أدومأرضذكرت

في.!.مق)5012-4012منفتاحللفرعونالثامنة

شوسوعشائرذكرتالتيالسادصةانستازيبردبة

مصر()فيتوميلاتواديإلىجاؤواالذينالادومتة

اليالقائلإنأ(.925)نضرالننمتطعانمع

أابناءاصرائيلبنوصئاهاواتيالرلةضرقيئعاشت

-12القرنفيولمحضرواالبداوةحياةتركواعيسو"

صارتثم.أدومتحئىأرضهمظئتأ.أ

كانت..مقالأولالألفخلالوذلك،أدومية

العربةوشرقيالميتالبحرجنويىتهتدأرضهم

مملكةوجنوبالنقبثضئم،العقبةخليجحتى

ضغطتحتعربةغردالملرائئم.الحالثةالأردن

.حصونعذةأرضقمتحميوكانتالأئباط.

اسرانيل.بنيقبلدولةفيتنطموا

يعطيا:43-54أخا3-93؟36:اتكإن

قبلأدومبلادحكمواالذيرالأدومئينملوكلائحة

هذهتنضفناصائيل.بنيعلىملأيكونأن

اسمبعور.بنبالى:والأماكنالأسماءاللائحة

اسم.زارحبنيوياب)عهولة(.دنهابه:مدينته

بداد:بنهداد.تيمانحوشام:.بصرةمدينته

:شاول.)عهولة(سردقة:سملة.)عهولة(غويت

عكبور.بنحانانبعلالنهر.رحبة)رحوبوت(

)محهولة(.فاعو05(:ةاأخارج.هدر)بدلهداد

نحو22(:21؟02:17)عدالنجارتةالطريقأنبما

إلىاصائيلوصولطريقتثكلالأدوميةالمرافئ

بنيثحتذبغنتةناجمكانتأنهوبماالبحر.

اسراثبلشحببينكبيرعدا!باكزانوثد،اعرائيل

شاولقاتل2(.02:14-ا)عدأدوموشعب

00185داودوغلب:47(.14)اصمالأدوميين

أدومأنقرأحيثا8:3صم)2الملحواديفيأدومي

إلىالنصدرينسبحبث06،2:مزرج.أرامبدل
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منعدذاداودوجعلداود(.جشىفائديوآب

الأدوم!ونخضعهذا،وبعد.أدومفيالحايات

؟39:مل21ملوكهمعلىالمحافظةمعاصائيللبني

سلبمان،أيامفيالأدومثونوئار3(.ا36:تكرج

11:14-22،)املبالفشلباءتئورتهمولكن

منتقاربواالذينالقينيونكانسليمانقبل25(.

01-36:":1591)تكقنازبواسطةالأدومئين

المهدتقليدوفي.الغنثةالمناجميسنغفون42(،11

)تكحذادأولقايينئولالالقييئكان،اعدبما

انفصالبعداستقلالهمالأدومئونواستعاد.22(:4

امصياانتصر02-22(80:مل)2بقليلالمطكتين

عليهم،22(:14مماط)2وعزربا:7!14مل)2

فحوالى22(.:14مل)2عابزاكانإنتصارهاولكن

العالمإطارفيالأدومئوندخل008،سنة

)908-الثالثنيراريهددفبعدالأكوري.

باسمالأصورلةالملكيةالكناباثتذكرهم781(

لتغلتالجزلةدخ!ادوموملكفقوش"ادومو".

الثاني.لسرجوندفعوعيراموالئالث.قلاس

ملكغبريقوشإله،ايرحدونواستدعى

الادوميين.البابلثةالنصوصتذكرلاادومو.

94:7-27:6،)إرأخضعهمنصرنبوخذولكن

يدعلىأورشليمإحتلالوبعد32:92(.حز22؟

واحتلوااليهوذاوئينالادوميونضايقالابلئين،

36:5(.35:.ا؟)حزالسلاحمنممزدةمملكة

جعلالموقفهذا.الأنباطمنبفضطهذافحلوا

-ه34:)إشللأدوميينالتهديديوخهونالأنجياء

عوي؟35:1ث25:12-14حز63:ا-6؟7؟

فيالأنباطوأقام.2(ا:4مرا،اي371:مز،6:12

القديمة.أدومأرضمنوالشرقثةالجنرلثةالمناطق

التارلخ.فيالأدوميونبرزهذابعد

تلفيكتثفتفخا!قطعبعضهناكئايخا:.

مننصلكماكلهذا.الساجالقرنفيالخلفي

أدبههم.عنضيءكلنجهلولهذا،الأدوميين

ثفوقالحضارةمندرجةأدركواأنهميبدوولكن

قرببةلغتهمكانت.الأدومبةغيرالمراجعتقولهما

أما.بالعربيةناثرتوقدوالموآبيةالعبرئةمن

نئاودأ

أنحاءسائرفيوجدناهممافتث!بهالفخاربات

وجدوقد.الصوريةبالصناعةمتأئروهوفلسطين

:46،7)إر(ايوبأربئأدومفيمهئمحكميئأدب

متعددةآلهةالأدوميونعبذ8(.عو3:23؟بما

قوسالإلهمعمؤلفةأسماءهناك14(.25:أخ)2

برقوس15:17(،أخ)اقوشياقوش(:)أو

قوش،سروقوستوبا،(7:55نح،2:53عز)

عندوأسماءقوصامال.،غبريقوشملكا،

الله.قوسملك:توسنتنان،قوس:الأنباط

قربتماثيلوؤجدتوعي.ملكالإلهوهناك

الئاسعالقرنإلىوتعودالخصبالاهةتفلبصرة

الثامن.القرنأو

العهدفياللهأسماءأحد.والرلثالسثدأدوناي

أدوني.ادوفي.المفرد:.الجلالةجمع.القديم

اللهإلىالإنسانيتوخهحين،انمادىفييستعمل

91:18؟03،32؟15:2،8،18:3،27،)تك

أنهالهوداعتبرا(.6:اأش9:26؟3:24،تث

يقرأونفكانوا،بهرهأسميلفظواأنلهميحقلا

الموحىالنصفييهوهكلمةيلتقونمرةكلادوناي

ادوناي.حركاتيهوهلكلمةأعطواوهكذ!.به

أورشليم.منكنعالنملك.بازقسيد:بازقأدوفي

وشؤهنه:-7(ه:ا)قضبهوذاقبيلةبازقفيغلبته

أدونيهويكونقد.ورجليهيديهأباهمقطعوا

)يشأورشليمملك(وبارصادق)إلهيصادق

بازق:أدونيالسبعييةفييسئىالذىا-3(:01

بينالطريقعلىالواقعةأبزقخربةااليوهيبازق

وبيسان.شكيم

والسيد.الربهوبهوه:أدونئا

حبرونفيولدداود.أبناءرابع"ا(

حخيث.أمهوكانت3:2(أخأ3:4،صم)2

وحاول!البكزصار،إخوتهوماتداودشاححين

صانده.والدهبضعفمتذزغاالملكعلىيستوليأن

وكان(.الكهنة)عظيموابياثار)وجيشه(يوآب

ذبيحةخلالروجلينفيسيتئمالتنميب

ناتانوالنبيصمادوقالكاهنتدخلولكن.سلامة

سليمانتنصيبعلىوحصلو!،داودزوجةوبتشبع



بعلأدوني

بقروناخمى،مسعاهفيأدونيافثلولماملكا.

نأبعدفيحاأرادولما.موقتاسليمانعنهفعفاالمذبح

سليمانقتله،حفهمنالملكأنمعتبرأابيضجيتزوج

-25(.:213ملا)بنايابيد

أرسلهمالذينالثمانيةاللاويينأصد،2(

مدنإلىضثاطوخمسةكاهنينمعيوشافاط

:8(.17أ)2الثردعةالشعبليعفحوايهوذا،

نجدبدوفعو!الذبنالئبرؤساءأحد34(

:17(.01)نحنحمياأيامفيالربمعالعهد

بعل.هوسيدي:بعلأدوني

سيانو،:واليوم.س!تالعبرئة)فيسيانملك(1،

853،شةسوهـدة(.فيجبلةمنالثرقإلىكلم8

فيمقائلآلافوعثرةمركبةبئلاثينشارك

الملكلأشورالمناوئالحلفهزمحيثاقرترمعركة

.927()نشوالثاكشلمنمر

أيثورأيامفي،أ.وادملكبكنلو،أبناءأحد2(،

692(.)نشوبانيبال

3القرنفيقرطاجةقاضي،ملكعزيإبن3("

علىمنهاخرجارمنقراطئةسلالةمنكان..مق

م(.يطف)شقضاةأربعةالأقل

مراقبعبداابن.عالرفيعهرالرلث:أدونيرام

02:24(صم)2داودأيامفيالسخرةاطأعما

اجتماعفيحاول5؟28(4:6،)املوسليمان

اللذينويهوذ!اصإئلبينالوفاقيعبدأنضكيم

:18(.12)املالإسرائبليونفرجمه،أنفصلا

أورشيمملك.وبارصادقهوالرلث:صادقأدوفي

المتحالفةجبعونمدينةحلفائهمعحاصر.الكنعافط

مفيدةمغارةقربوأسرهبشوعغلبه.يثوعمع

البعيخيةتمئيه.أ:ا-27(.)يشلجأحيث

بينيخلطونالشزجعلماوهذابازق،أدوفي

بازف.وأدوفيصادقادوني

زربابليرال!يمنأبناؤهعاد.تائمرثي:أدونيقام

7:18(.نح؟8:13،؟213)عز

ووالدقوصمابن3:280لو.المسحأجدادمنأ؟ممط

الفدبم.العهدبذكرهلا.ملكي

ومن.التعليميأتيبها.السمعأداةهي)او(أذن،

05

)إشكئفالهكشفشخص،أذنكثحف

)إشواعئاالإن!انجعلالأذننئهومن05:ه(.

)أموالتعليمالأذنبينعلاقةنجدلهذا05:4(.

إلىبالأذنتصلوالحكمةا(.ا:12أي؟23:12

01(.3:)حزالفهمموضعهوالذيالقلب

ورييىحربرجل.أثيرقبيلةمن.تثرأبناءثالثارا

فسقة.،يفئة،خواهأ.7:38أخار.ئلةعا

خربةالبومهي.حبرونغربيجنوبتقعمدينةأراب

،23صم522؟:،1)يشدومةغريىالواقعةالرابية

.)25

القرنخلالكيليكيةفيؤلديونانيشاعرأراتوس

العبارةهذهالرسولبولسأخذعنه..مقالثالث

((أبناؤهأبضا"ونحن؟المجلسوسطفيخطبتهفي

:28(.17)أع

عتليتارواد،رجارادس

شإرج.قمراننحطرطاتمننحطوطةفيأواراط

ابناقتل8:4(.)تكأرمينيافيمنطقةلم!:38.

كلم!،:91مل)2أراراطإلىوهرباأباهماشحاريب

)أو:أوررطومملكةهيأراراط27:38(.أش

وصلت.المسماريةالنصوصفيالمعروفةاوتارتو(

..مقالساجوالقرنالناصعالقرنبينعدهاقضةإلى

بهمخاصآلغةأوررطولأهلكان51:17(.)إر

،طق.المسماريبالحر!دؤنتوقدالساميةغير

ارمينيافيالموجودداجأغريجبلعلىالاسم

هناكالبحر.صطحعنمتزا751ءيرتفعوالذي

بعدهناكاستقزتنوحيصفيةإنيقولعبرفيتقليد

.(8:4)تكالطوفان

تل)رسائلطبريةبحيرةشرقيتقعمدينةأرارو

256(.العحارنة

ارستوس.رجاراستس

.وسامرفيع:أرام

أرامشعوبوأبوسامأبناءخامس14(

1:17(.اخأ01:22-23،)نك

ابراهيمأخيناحوروحفيدقموئيلابن،2(

22:21(.)نك

سل!ملةفيعقينادابووالدحصرونابن،3(
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العهدفياسمه3:صهم!(.لورج:3،أ)متالمسح

91(.:4أر!رامالقديم

7:34.أخارجأشير.قبيلةمنشامر.ابن44(

زهجة.،تخئه،آخيإخوته

ا:ا.رار!ا:4.مت"ه(

تدكسورلة.،اليونانتةفب"أرم".العبرئةفيأرامي

فلسطين.شمالمنتقيمشعوبعلىاللفظة

أراتة.ترجماترج)ترجمات((رامية

السامئةالمجموعةصتلغةالاراميةالغة(أراية

التيالاراميةالقبائللغةكانت.الغربيةالشمالية

يوريةناطق..مق0012النةحوالياتجاحت

هذهبعض.دويلاتعدةيخهاوأشستوفلسطين

تبثرا(مدوا!عمون،موآب،ئيلسا!)تيلاولدا

احتفظواالآخروالبعض،كنعانفيالمحكيةاللغة

فيالأرامتةالكتاباتمننماذجنجدونحن.بلغتهم

القرنإلىتعودوأقدمهاوالمتوسطةالشماليةسورية

فيكلامو-443(442)نصقكاباتمنها.الناصع

443-444()نصق،حماةملكزكور:سنجرلي

نأوبماء44(.)نصتىصنجرليفيركوببر

تبئى،والاصرائييينالأشوريينبينأقامواالاراميين

فيأرامبةكتابات:18،26مل)2لغتهمالشعبان

بحيثالقديمةاللغةهذهمعرفةوانتشرتاشور(.

القرنفيالفارسبةالمملكةفيالدواوبنلغةصارت

مصرفيالاراميةهذهعنضواهدنجد.الخاصى

أعزوفلسطينالفت!ن(،الفيلةجزيرة)برديات

ب-7:28(2:4دا4:8-6:18،7012-26،

الاراميةهذهوصارت.والأنباطندمروكتابات

ؤلدتوهكذا.المحئةباللغاتوتأثرتشعبئةلغة

متنزعة.أراميةلغات

برزت.شا.مالتاسب!القرنمنذالهجات!أرامئة

اليوماللهجاثبعضزالتوما؟أرامتةمدؤنات

سوربة.فيأياماحتىمحكتة

الأرامئةإن9-7.القرن.الوديمةالأراثةا("

نهاالتيالفينيقتةوشأنالعبرتةث!أنشأنها،القدبمة

وأالبردياتعلىذؤنتحروفها،الأرامثةأخذت

نجدفلا.الوثائقندرةيفشرماوهذا.الرقعلى

مثةراأ

أعمالإجمالاتأو،الحجرعلىمحفورةإلأكنابات

منلفيفاتتختمكانتلويحاثعلىخفرتقانونئة

الكتاباتأما.الرطولةأتلفتهاقدالرنأوالبردفي

جوزانفييتعيئهددمثلوالوجهاءالملوكإلىالمهداة

فيوزكور،9()القرنمملكةفيهددوبر.9()القرن

المحفورةالذولئةالمعاهداتأو8(،)القرنحدرك

لهجةفيدؤنتفقد8(،)القرنسفيرةمسلآتعلى

مثلافالتاء.الإملائ!ةالمبادئذاتدوماتتبعلاأدبثة

)الثاء(الأرامئة!حرفهناك.شأوستك!قد

العربتة.فينجدهكماالفينيقثةفييقابلهمايجدا

ونحن"يهودي".خطأسضيتأخرىلهجةونجد

)جنويىشمالأرضفيملكيتنمدؤنئهيئفينجدها

المدؤناتسائرأما.الثامنالقرنإكتعودان(ماراس

اللهجةفيكتبتفقد،الموقعذاتفيوجدتالتي

أقامالتيالأراضيمنواسعجزءوارتبط.المشتركة

نأكما.التاسعالقرنمنذبأشوربة،الأرامئونفيها

الحكمتحتنفمهاوجدتالأرامتةالأراضيمجمل

صارتوهكذا.الثامنالقرننهايةقبلالأشورقي

)رخالأشود!تةالإمبراطورئةفيالثانيةاللغةالأرامتة

وأشورنبنوىفيحتىفاسئعملت18:26(،مل2

منمأخوذةألفاخماالأرامثةتضفنتلهذا.وخلف

علىلغةتأثيرالنحومستوىعلىوبرز.الاكادئة

ؤجدتذلكإلىبالإضافة.الكتبةلدىالأخرى

الأشوهـثةاللغةفيالممارتةالنصوصفيأراثةألفاظ

"تيوفورتة"أسماءأيضأتضتنتالتيالجديدة

الأرامثين.ديانةعا!ندك(الإلهاسها)تحمل

.م.ق7-2القرندط.الإمبراطودئةارامئة2("

بفضلأهميتهانمتالتيالقديمةللأرامثةامتدادهي

الذينبابللملوك(الأرافي)وبالتاليالكلدائيالأصل

الفرسجاءوبعدهم.الأشورئينمنالمشعلأخذوا

مصرإلىسلطانمفمذوا6،القرنفيالاخمينتون

دواوينهم.لفةالأرائةمنوجعلواتالصغرىوآسية

بحرإلىأفغانستانمنأرامثةمدؤناتؤجدتولهذا

هيمصرأنغير.النولةإلىالأسودالبحرومن،إيجه

الطقسجفافبفضلالهائةالنصوصقذمتالتي

،الرقوعلىالبرد!أعلىبحخطوطاتاحتفظالذي



مثةرا

الفنتينفياليهودثةالحربئةالجاليةوثائقولاسثقا

أرشام،المرزبانمعوالمراسلة(،الفيلة)جزلرة

كانتجثتقعالتيسقارةفيعديدةونصوص

المراسلةوأخيرامصر،مرزبئةعاصةالقديمةممفيس

في!مونوهرموبولي!فيؤجدتالتيالخاصة

دؤنت(.أسيوطمحافظةفيالأشموتين،المصرية

الأرايةمنقرلبةلهجةفيهرموبولبسمراسلة

الدواوينلغةعنبسيطااختلائافاختلفت،الغربئة

ذلكفي.الثرقثةبالأرامئةبالأحرىارتبطتالتي

ودخلتفلسطينفيأيضأالأرامئةاستعملتالوقت

:8-)4وعزرا-7:28(ب4:)2دانيالسفريفي

والراءاتالرسائلوبجانب-26(.7:12بما6:8

دؤنتإخبارثةمقاطعنجد،الدواوينلغةفيالمدؤنة

فيأيضأنستعحلسوف)كوينى(ثائعةأرامئةفي

أرامثةنصوصنرتبطاللغةبهذه.التاليةالحقبة

فيدؤنتالتي63()مصرامهرستبردتةفيوجدت

الني3لئةالهيراالكتابةمنتفزعت"ديموتية"كتابة

نصوصوصن.م.ق7القرننذمصرفياستعملت

2-02.6:مزفيلماأرامئةنسخةنجد،البردئةهذه

إلى..مق2القرنمن.الوسبالةالأرامثة3("

وشركة،غربئةلهجاتعذةعرفث..مب3القرن

الأدبئةالأرامثةفيدؤنتنصوضاعرفتكما

طفيفة.باخلافاتتمئزالغالشائعة

ترجوم:قمرانقيالأرامئةالفصوصأولانذكر

منحول.2القرنإلىيعودالذي(،11)المغارةأيوب

إلم!يعودالذي(الأولى)المغارةالتكولن()أبوكريفون

دؤنتفقدأخوخمخطوطاتأما..مقالأولالقرن

عنعينهالحثيءونقول.شائعةأدبثةلغةفي

فينفسهافرض!النيللتوراةالأرامثةالترجمات

البضاتوكس.فياونكلوسترجوم.اليهودفيأالعا

الأراثةفيدؤناالأنبياءفيالمزعوميونائانترجوم

عناصرأدخللهماال!متاتاستعمالولكن.الئائعة

اللهجةفيدؤنتتد"نفيتو"مملةإليهما.شرقتة

الفلسطبثبما.الغربتةالأراثةفيأي،عينها

عذةفيوردتالتيالنربتةالأرامئةثانئاونذكر

بضعتثلهاالتيالفلسطينتةالأرامئة.لهجات
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ابنورسائل،أورشليمفيؤجدتتصيرةمدؤنات

ترجوملغةمنئرلبةلغتهتبدوالتيالكوكب

يؤكدماوهذا.المزعوميوناتانوترجوماونكلرس

أراسئةالترجومين.لهذينالفلسطينيئالأصل

أرضفيأقامتالتيالعربتةالقبائلتلك،الأنباط

ئاتاللهجةهذهمننجد.النقبوفيأدوم

4القرنحتى..مق2القرنمنتمتذاليالمدؤنات

نإييودأ.برئةفيكشفتبردثاتنجدكما..مب

القرنفيائخذتقد،النصوصلهذهالأرامئةالكتابة

ئستعملوسوفأنباطتة،سمات.أ.قالأول

الأدبئةاللغةهيالتدمرثةوالأرامثة.الرلئةلكتابة

.المجاورةوانماطقتدمرواحةفيأتامعر؟لشعب

تمتذجذاعديدةمدؤناتفياللغاتهذهنعرف

.م.بطالئالثالقرنحتى..مقالأولالفرنمن

الأرامثةنأثيرالتدمرنةالأرائةعكستوتد

تجعلهاجزارةحروففيكتابتهاوطرلقة.ال!ثرقثة

السردانئة.صتقريبة

اليالمتنؤعةبلهجاتهاالثرقئةالأرامثةثالئاوئذكر

التركتنفيوجدتأرامتةمدؤناتأيضأبهانربط

لغةهىفالحضزية.القوقازجبالوراءوماالروسيئ

إلىكم001تبعدالتي(العراقفيهترا)أوالحضر

مملكةعاصمةكانتالموصلمنالغرثيالجنوب

منالقرلبةاللهجةهذهللفراي!ت.تابعةعربتة

إلىتعودالمدؤناتمنعدذالناتركتقدالسرلاثة

الأصلفيكانتالتيوالردانئة..مب2-3القرن

تركيا(فيأورفا:اليوم)اداسة.الرهامنطقةلغة

الأولالقرنإلىتعودوثنثةبمدؤناتاحئفظت

سوردةفيالمسبحئينلغةصارتولماالمسيحيئ.

للكئابقديمةبترجمةتمئزتثالرافدينوبلاد

ووجدثجذا.واسعمسيحئوبأدبالمقذس

فيالأخطاء،بعضنحمللغةفيأراثهمدؤنات

3القرنحتى..مق2القرنمنوجيورجياأرمينيا

وجدتقد()شحفةأوسترإكة0003وهناك..مب

الأولالقرنإلىتعودهي.تركمنشانفينيزافي

ؤجد!ابعيدحذإلىتثلغةفيدؤنتوقد،..مق

الفرائبنلهجةفيئقرأهيأو.وجيررجياأرمبنيافي
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هذا.عواصمهممنعاصمةيخزاكانتالتيالإيرانثة

الحروفاستعمالكانوانبأكيدلشالأخيرالرأي

تسريوقد.الوسطىإيرانفيمعروفاالأرامتة

أرامئةكابةلننمدؤنةشبنعلىعينهاالملاحظة

.أرالبحيرةجنويى"كلام"تبركفيؤجدت

31القرنإلى3القرنمن.المنأخرةالأرامئة4(4

واللهجاتالغربثةاللهجاتتنففنب.م.

لهجاتفيفنجدهاالنربئةالأرامئةأماالثرقتة.

الأرائةأوالجليلأرامثةأولأهناكفلسطينئة.

الاهداللةالمدؤناتمنعدديمثلهاالتياليهودتة

مدراشئةكبفيأراتهوأجزاءوالذكارتة،

وتراجبم!با""لاويينوربا""تكولنوخصوضا

خزانةمنأجزاءفيخصوضاعرفتفلسطينثة

المكتبةفيعليهغثرالذينيوفيتي"و"ترجومالقاهرة

المنحوليوناتان"ترجومإلىأيضأونشير.الفاتيكانئة

ثئم"،الأول"يروشليميأوالبنتانوكس"حول

ثتم"،الثاني"يروشليميأوالأجزائيئ""الشجوم

ولكننا".أورشليم"تلمودأي"الفلسطيني"التلمود

أجزاءفيإلأالك!بهذهبلغةنثقأننستطيعلا

ثانئاوهاك.التعولذاتمنوعددالقاهرةخزانة

البنتانوكس"ترجوميمثلهاالنيالسامرتة

ثلومؤئفاتلتورجئة،ونصوصالسامرقي"،

دؤنتالنصوصهذهكك.و"أساطير"مقرا!"ميمر

السامزيين.لدىالمعروفالعتيقالحبرىالحرففي

غرفتالنيالفلسطتةالسردايةئال!اوهناك

فيدؤنت.المترجمةالبيبلئةالنصوصبفيخصوضا

يهودفيهاتحذثلهجةولىصريالئة،حروف

الأرائةأئا.المسيحتةإلىاهتدواالذيناليهودئة

الأولى،.رئشةلهجاتثلاثفيفنتعلالشرقثة

وسريانثةصرقتةسرلانتةإلىفثمتالتيالسرياية

فيالنساطرةلغةالئرقتةالسريانتةكانت.غربثة

الأمؤلبنعهدفيثئمالساسانثةالإمبراطورئة

النساطرةالمرسلوننضرهاوقدوالعباسئين،

والسريانتة.وتركستانالصينإلىبهافوصلوا

المملكةفي)والموارنة(الياقبةلغةكانتالغربئة

والثانبة،.الحبشةإكتأثيرهموصلالذينالبيزنطثة

مئةراأ

كما"بابل"تلحودفيعرفتالتيبابليهودأرامتة

البابئةالاكادميات"وأجولة"أسثلةفيعرفت

لحنانالوصايا""كتابوفيالعظماء(أي)كاؤونيم

التيالسحرثةالكايصاتمدؤناتودطداود،بن

بتكتمونبابلون!ةيهودوظل6-7.القرنإكتعود

الحاديالقرنحتىالريفثةالمناطقفيأققهالأرامثة

ثلاثفينجدها.الحديثةالأرامئة،الثالةعشر.

شرقي)جنويىعبدينطورمنطقةفي،سورثةترى

والعراقي،والإيرافيالركيكردستانوفيتريها("

منطقةوفيأورميا،بحيرةقرب،أزربجيانفي

العددأننعرفأنيجبولكن.العراقفيالموصل

تدالحديثةالأرامتةالمتكتمينهؤلاءمنالكبير

وكداوأوسترالياالمتحدةالولاياتإلىهاجروا

أوروبا.وبلدان

إذا.للاراميينتاريخأفدمالآنخىنعرفلاأراميون

فإذاقير.منجاؤواأخهمنرى9:7عاإلىعدنا

العربية،للجزلرةالثرقيالشمالفيلاقير"حذدنا

مع9:7عايترافق،()كلدوالكلدائئونأقامحيث

كاسدفيهايكرناليي22:21تكسلسلة

الارايين(وجذأرام)والدوقموئيل(أكلدو

صحيخا،الافتراضكانفإذا.ناحوروابتيأخوين

يعقربوكذلك02(:25)تكأراميالابانيصبح

عنالقدبمالعهدتحذثوحين26:ه(.)تث

ضهرايماراماسميذكرفهو01(،24!)تكناحور

المصرلة:فيخهريما.:الأكاديةفي.النهرلنرام)1

الأعلىالمجرىبينالواقعةالمنطقةوهيفهرن(

مز3:8،قض23:ه؟)تثودجلةللفرات

نستطيعهل.(أرامفدانرخ.91:16أخ!ا،062:

ؤجديلقدعثر؟الثانيالقرنقبلماإلىنصعدأن

وجنوله،الأوسطالفراتطولعلالرافدينبلاد

إلىأسماؤهتنتميإثنيعنصر،0002السنةحوافي

لمجموعاتالسابقيكونوقد،الغربيةالسامية

سورلةفيويقيمونأرامئينبعدفيماسمسثون

الثانيالقرنفيالأشوريةالكتاباتإن.وفلسطين

الصحراءمنجاءتالتي"أراموداقبائلتعرفعشر

.المتحضرةأشورناطقإلىودخلتالعرلئةئةالسو



ران

بقدروالمولكنهم.""أحلافأي"احلامي"سموا

العاشرالقرنبعدأنهغير.كبيرةدولةينطمو)أن

منها:التوراةذكرتصغبرةدويلاتنطموا

لبنانصسلةبينأقامو):صولةأىاصي،1(

بينالقاعفيةالعربثةال!سررئةوالمحرا.الشرقثة

لقد.لبنانفيالثرقئةوالس!لةالغربتةالسلسلة

صوربةداخلأقامراالذبنالاراميبنعلىسيطروا

هددعزهـملوكهممننعرف.الشمالإلىوامتذوا

في8:3-8(.صم)2داودقصهالذيرحوببن

باطح،بيروتاي:مدينتيناسمنقرأالاطارهذا

:8؟18أخارخ.طبحةأوطبحاتنقراان)يجب

استولى(.ناحورابنهوطابححيث،22:24تك

المديةشميتالهذاالنحاسمنكميةعلىداود

كماالأحمر،اللونعلىيدلوالصهب،صولة

(.الحاليةعنجروهيخلقيساليونانئةفيسئيت

علىلدوادئانئاانتصازا:6-14ا"صم2ويروي

رحوبيتأرامئيحالفواالذينصودةأرامثي

ومعكة.

دويلة:6(.01صم)2رحوبيتأرامي2(،

أرضشماليتقعالشرتة.عجلونحدودعلى

13:21عديذكر(.رحابآئار)انظرالعحونيين

بيتوادي:1828تضويذكررحوبمدينةاسم

.رحوب

يش"أ:6؟صم)2معكةأراميي،3(

بينعيونمرمنطقةفيأقامواأ(.13:ا

.لبنانفنيالغربثةوالسسلةالثرقئةالسلسلة

بنواحتلهاالتيمعكةتل%للمديةنحرف

بنهددواصترذها"2:14-22(صم)2إسرائيل

يضثهاأنتبكبها،واحتفظ15:02()امل

أشور.بلادإلىالثالثفلاصرتغلت

معكة.أرامتيجيرانكانوا.خمورأرامي4!،

.الجولانلجبلالشماليالسفحعدأقاموا

لداودمدةخضعوادمثق.أراميي،5(

علىاليداعبنرزونثارهذابعد8:6(.صم)2

واخلجئاجمعثم.صولةطكعازرهدد

إعرائيلبنيرزونعادى،سليماناأياوي.دمشق
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الاستقلالحربوبدأت11:23-25()أمل

قؤةادشقصارتبنهدد،أياموفي.الارامية

بنومنهاخاف.سوريةيحسابلهالمجحمب

واخل.الثرقفيوالأشوربونالجنوبفيإسرائيل

القرنمنذ.ارنونحتىالاردنشرقيكلحزائيل

.الصاعدةدمققزةبحذرأشورراقبتالاسع

لحربحذاووضعوابابلالأشوربوناحتلوحين

تغلتضئم.دمشقعلىقواهموخهوا،الجبهتين

اخك4*سنةوفي،الارامبينأرضكلظلاسر

علىكثيراالاراميالأثبرامتدول!ندشق.

الارامية،اللغةوسيطرت.الحضارةمصتوى

ماوهذا.العالميةاللغةوصارتنف!هاففرضت

عالمإلىمملكتهمالكلدائيونحؤليومأيضأحدث

.الجديدةالبابليةالسلالةمعالسياسةفوخهواأرامي

عادان.يت،جوزانرج

36:28؟)تكالحوريسعيرقبيلةفيعشيرةابنأران

ا:42(.أخا

الارئيليينعائلةرنيس(.46:16)تكجادابنارئيل

17(.:26)عد

ال!عهدشعبإلاءوالى،اليترهمثإلىنسبةأرباب

الفدبم.

أربمقريةأشسمواالذينالعناتثينأحداسمأرج

والجبلحبرونفيوأقاموا27(23:2:35،)تك

14:،ا،يشرخت11:21-22)تكبهاالمحيط

11(.:21؟:1513

-21(.28:17)خرالأرلعةالصفوف:توريمأرج

بنيعقوبحسبشرائعهاوتبويبالوراةتفسير

)0127-.134(.أشبر

.أرجقريةرج)قرية(اربم

بحيرةقربموقعهابكونقد9:2.امكأريل

ضذبكيديصحملةفيمرحلةهيجنسارت.

المكابي.بهوذا

الارشاتة.السلالةمنفراتيينملوكعدةاسمارتجمان

أحمتاأحتل.إ..مق191+)الأولارتبان(41

بهيعترفأنالثالثأنطوخيوسوأجبروماداي

ملكا.
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فيق.م.123صنةقتلالافي.أرتبان،2(

التوخاريين.ضذحربهفي،بكتريان

جشدب.ا.()12-44الثالثأرتان،3(

تخلى.والرومافيالهلينيالنأثيرضذالوطنبةالمقاومة

ثم35،سنةمترلدات()أولنيريداتالعرشعن

36.سنةاصنعاده

حارب.الارشاتيينآخر:الخاصىأرتبان4(،

ولكنه.216سنةعليهماوانتصرومارجانكراكلا

224.سنةأرداشيرئورةفيوفتلئهر

الثافيالقرنمنهلنستييهودئكاتبالهودىارتجان

بههااحتفظأجزاءئلائةمؤئفاتهعنلابقي..مث

اليهود""فيكتابهمنالأول.القيمرقيأوسابيوس

ويتحذثا(:)9/18الإنجيلئة""التهئةفينقرأه

علمابراهيمأنكيفويخبر،يهودفيلفظةأصلصت

منأخذالذيالثافيالجزءالاسترولوجيا.فرعون

الإنجبلئةالتهينةفيأيضأنقرأهاليهود"إحولكتابه

مصر.فييوسفلخبرمكزسوهر-4(ا)9/23:

ينجدهاليهود(حولمنأيضا)أخذوالثالث

وهرالاسكندراني(أاكلمنضوس"المرشيات"

أورفاوس.معلمهوالذيموسىعنيتحذث

المصرلةالديانةاسئنبطموسىإنالمؤزخهذايفول

هذاأنبما.!ايبيسأليىعبادةونطموحضارنها

فهذا،المصرثةبالأمورخاضااهتحائااهتئمالكاتب

مصر.فيعاشآنهنستنتجيجعلناما

ي؟:417كىراأيامفيفارسملكالأولارتحششتا

،5:14؟أ:)2ونحميا(ا8:،اي7:؟6:14

اليدبالطوللوالملقبالأولارنحئشناهو6(.ة12

ضعيفكاناحشولروش.وابن)464-424(

حروبهقبادةنرك.وحاشيتهلنسائهخاضغاالارادة

المنفئينلليهودسمح.قؤادهإلىواليونانمصرفي

اليونافماالقائدفيمونوسقهرهنحميا.معبالعودة

خلفه)944-448(.السلاميوءأنعليهوفرض

الثانيداربوسابنهثتمالانياحثويروشابنه

.!أوخو

الفارستةالسلالةمؤشسالأولاردشيرأوارتحث!شنا

حكماردشير.إلىارنحششتااسمحزل.الساسالة

ادرتدإ

علىثارأنبحد..مب024سنةإك224سنةمن

خهرخىفتوحاتهمذالخاسى.أرتبانالملك

الهند.فيالهندوس

ملك.الذممرةصاحبأومنيمونالافيارتحثصشتا

ارتحششتاحفيدالأخمينئة.السلالةمنفارس

.م.ق358منةحئى404سنةمنحكم.الأول

وفينيقيةتبرصوخسارةمصرفيبفثلعهدهبدأ

عليهكورشالأصغرأخوهتمزدوسوربة.

نألهوكان.وقتلهفقهره،المرتزقةبمساعدة

ابنهخلفهواسبرطة.أثينةبينالحكمدوريلعب

الثاك.ارئحثثتا

الثافيارتحثششاابن.أوخوسافمالثارتحشا

ارتحئثشافحلكمافعلعه!(.)358-8وخلفه

اسنعاد.الحكمعلىلشتوليإخوتهقتل،الأول

فينيقيةإستعادئئم.الثافينكتانيبودفاعركممصر

مقتولأ.مات.وقبرص

التبدكفكرة،والولةالارتدادفكرةإنأالى(إرنداد،

بإ.و!شبفعلعنهانعبز،الاتجاهفيالجذرقي

نجداليونانتةفي.ثاب،تابالعربتةةفير!

فيتبدكعنتتحذثالتي3:91()اغ"مبتانويا"

وهناكالشز.عنالميلفيورغبةالعقلئة،

عنيعبزاناللذينإإبيستروفاين"وإبيشروفيألا

العبرفي.دأ"شوبوتترجمان،الاثخاهفيتبديل

ناريخأنوجدناالقدبم،العهدمنانطلقناإذا

بخيانات،الرلتتجاهبخياناتمليءالعبرانيالشعب

اسراثيليتدمارسببستكونوفردتةجماعة

بقؤةحزقيالبهاوسينذد17:7-18(مل)2

الثخصثةالمسؤولتةعلىالأنبياءشذد16(.)حز

رالتوبةالرجوعواحد،الىكلفدعوا،الأفرادلدى

-3":18حز؟18:11إر،55:7؟03:15)إش

جماعةكلدعواكماا-16(.4ات+:ا32،

نأالأنبياءذكر03-32(.:18)حزاسرائلبني

للنفسجديدةحياةينبرعهياليالتولة

18:23(.)حزالرلثترضي18:27()حز

الذيالخالقلدىاللامحدودةالرحمةعاىفثمذدوا

هوالذيبرجوعهمبلالأثرار،بموثئسزلا



تميسرأ

لا9(.:2هور!؟0315:)إشخلاصيبوع

بل،وحدهاسائيلشعبفيالخلاصهذاينحصر

التربةإلىأيضاقيذعيتوقدكئهاالرئةيفي

2(66:18-اا-25؟45::22-91،25)إش

طوديا:لابئطودبتقالكما،شاملةستكونالتي

:6(14)طوالرفي".مخافةإلىالأممحمغ!وتعود

المعمدانيوحناكرازةبدتالجديد،العهدوفي

3:2؟مت)ميتانولا،النوبةإلىنداءجوهرهافي

تعليمفيهائاحئزاالاهتداءاحتكمرا:4(0

:(15الوالرحمةأمثلةعليهتشذدماوهذا،يسوع

الشاطر.الابن،الض!اخالدرهم،الضالالحروف

غفرانعلىالحصوللناتتيحالتيالتولةأنغير

ماهذا.الحياةفيتبديلإلىتقودأنيجب،الخطايا

قذمهالذيالدفاعفيراخبشكلبولسيوضحه

الأمملدىالرسالةعنثحذث:أكرلباسالملكأمام

إلىفأشار،المسحمنتسفمهاكماالوثنتةة

التولةداإلى"داعئاالاهداء:يكؤنانعنصر+ت

والقياماللهإلى)إبيسترافاين(والرجوع)ميتانواين(

يبذللممن.2(.26:)أعأالتوبةعلىتدلبأعمال

الهربأرادمن24(،:13الوجذد!ثاتديلأجانه

ب)وصائاوهماتجديدهكان،الضتقالبابمن

9:24-27(.امموررج8-6:4؟

الظلمةمننعبرالنفسيجعلالحقيفئ4الاهتداإن

5:8؟أف؟:2618أع35-36،:12)يوالنورإلى

،جديدةولادةإئه2:9(.ابط؟ا5:4-.تس1

"فياللهح!سبخلقالذيالجديدالإنسانولادة

،-4ا3:كو؟22-4:24)أت"الحقوقداسةالز

الصالحالراعيومثل3-8(.إ3يورج:9-.ا

وافرةوتكونالحياةلنالتكونجاءالذي

الاهتداءإلىالذدعوةشمولثةبصؤر1(.:ا.)يو

"الله:تيموتاوستلميذهإلىبولسوكتب.والتولة

ويبلفواالناسجميعيخلصأنيريدالذيمخلصنا

3:8(.غلرخ2:3-4؟)اتم"الحقمعرفةالى

ئ!ميصيدوفيفهناك.ننيتالالاهةهيأرتمش

تت،وعبدارتميى(عطية)أيارتميدوروس

أرطاميس.رج..مق004دنةحوالىأثةفيودفن
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ارطوسياسرج.أرتولسياس

وقد3:12(،)تيبرلمىمععملصيحيئارتماس

تيطس.إلىالرسوليرسلهأنفكر

صبغةهوالفينيقيئالأرجوانلون)ال(أرصان،

بأنواعنجده)موركس(بحرقيصدف!نمأخوذة

الصوفؤضعإن.الشرتئالمتوشطالبحرفيع!لفة

حسب.الأرجوانلونيأخذالسائلهذافي

الذي14(9:124-االطبييئ)التاريخبينوس

"صرر"جعلالذيالصباغهذاطردقةيصف

لمنيالقصديرصآنيةي!شحملونكانوا،شهورة

لئلاالرمادالمراتبعضيزلدونوكانواالصدأ.

والتنشيف.العصربعديظهرالذياللونيضيع

"ارجمانو"الأحمربلونهالصورئالأرجوانمشي

نجدلالكثنا.العبرئةفين!مرج"ا،الأكادئةفي

تفيكانتوقد8،القرنقبلاللفظةهذهمدلول

ي.نمص!را:أوغاردت)في13القرنفيالجزية

قد.بوغازكوياممادجمةفين(،مكراالحثية:

لانلماالأرجوانإلى"الجزلةلامنتتمالانتقاليكون

الأحمر(."الصوفهذاكانتالأدماسئةالجزية

)9:124-بلينوسيقدثهاالتيالمعلوماتإن

كإتعود،الأرجوانصنععنيتحذثحين141(

)موركمى(المويقصتادوكانفقد.الرومانتةالحقبة

المصرئنمرفأفيواحدة:نقابتينصورفيبكؤنون

استرونوئيمرفأفيوالأخرى(،الجزيرة)جنويى

يكنلمالأرجوانصنعأنغير(.موقعه)نجهل

حزفإن.الفييقئةبالمدنولابالصورت!محصوزا

الأرجوانتشوردكانت"صور"إنيقرل27:7

عول!ى()موطنإيتاكةنساء!ان،ألبشةءجزرمن

أأرذثةالبحر""أرجوانحياكةفييعملنكن

تبيعأيضاأدوموكانثا-801(.13:70

فيالمورئةوجودبسبب27:16()حزالأرجوان

فيالمورثةأصدافمنتلالؤجدت.العقبةخليج

تكيصلطانهلا،وفي(كرت)جزيرةباليكسترو

ضضتصيداولكن.أوغاريت!وفي(!)تجرص

!مصغأوجدكما.الصدفمنيهلةاكبر

دور.!فيوالهنستئةالفارمتةالحقبةفيللأرجوان
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)القرنصيداصرفة"فيملؤنفخارمنؤجدوما

فيمصاخوجودعلىيدك،شقمونه،وفي13(،

)مرفأخضرتلعننقولوكذا.المدينت!تهاتين

إلىالأرجوالميئالصوفيصذرنهالذيأشدود(

وبلادتدمرفبأرجوانينسيحوجدأوغاربت.

شهرةإكنئبرهناوالأندل!...الرافدين

حينف.م.،!االقرنفيالصورفيالأرجوان

فيحاذقعاملإرسالعن2:13أخ2تحذث

الحقبةفي.أورشليمإلىصورمن،الأرجوانصناعة

تقذم!ورفيالأرجوانصناعةكانت،الرومانئة

فياللاتينالشعراءقالماعلىمشهورةمنتوجات

ثذكرمثلأ802هوارافبردية..مبالأولالقرن

منببضاعةروماإلىجاءالذيعبديوسلوتيوس

.الأولالصنف

.ترابتلة:أرجوب

وباشانأرجوبشكلت،سلي!انأيامفي14(

.(:413)املالاردنشرقيمحافظاتمنواحدة

3:4،)تثباشانتخمنأرجوبأنبقالولهذا

راموثقربأرجوبمرقعالثزاحيحذدي(.13

عريىاستيطانآئارالباحئونكتشفحيثجلعاد

لإساثيل.سابق

قتله.رجلكاسم15:25مل2فيأرجوب2(4

الملك.تصرفيرمليابنفقح

يكون)قدفيلمونبيتإلىينتميمسيحيئأرخش

بوظيفتهالقيامعلىبولسحزضه2(.)فلم(ابنه

:17(.4أكوكوليكيسةفيبأمانة

المقدمةالعائلةعادتيوماليهودئةملكارخلإوص

الكبيرهيرودسابنهو2:22(.)متمصرمن

أوغحطسسماه.انتبباسهيرودسوأخو،وملتقة

والسامرةاليهودئةعلىملك(الااتارخوس

أخيهمثلإشهر.(..مب.-6.مق)4وأدومية

وقناةقمراريخلائ!،مدينة)بنىللبذخبحثه

الخاصةبحياتهايهودضككوتحاوته.أريحا(

منوفدراح.الكهنةرؤعاءتسمةوطريقة

وأرسلهفعزلهأوكسطسإلىوالسامرييناليهوداوئين

واليإلى"مملكته"وصلمفرنا()فيفييناإكمنفئا

دنرأ

؟08؟71102تيادالعا،يوسيفوس).فيومار

لناتروي206(.562،ت1/4الهودئةالحرب

أرخيلاوسمنخافيوسفأنالطفولةأناجيل

اليهودية.فييقيملاأنففضلمصر.منعادحين

2:22-23(.)تالاصرةإلىذهبلهذا

عدفي2(.46:ا)تكبنيامينتبيلةفي4باابنازد

الأردثين.عشيرةرئيسحفيدهيسفى26:04

أدار.8:3أ!افيواسمه

.فينفيطرابلسضرقيالواقعةأردهرخأردانا

معدوئا،تردن:القديمالعهدفيالاردنيمسمىأردن

04:23؟أيفيعداما،يردنها:العريفأداة

جنويىفي(لبان)فيالاردنيتكؤن42:7.مز

اللدانونهر(حرمونفيإنبعهبانياسصهرصتحرمون

نهرإليهماوينضم(.القاضيتلقرب)نبعه

سهلأالاردنيعبر(.حرمونفي)نبعهالحاصباني

وقيك.ميرومبحيرةأوالحولةبحيرةفيكؤنخصثا

يعقوببناتجسرمنانطلافاويجريميرومبحيرة

بحبرةفيفيصب،صخزيمحرىعبرالجنوبنحو

لجيرةالغرديةالجنردةالزاويةمنويخرج.جتاست

البحرإلىطويلةتعزجاتعبروبصلجئاسرت

،يرموكأهمهاروافدفيبصبطربقهفي.الميت

والجرجنسارتبحيرةبينكلم011هناك.يبوق

البحرسطحتحتم802منالنهرفبهاينزل،الميت

ي!ئى،الاردننهرمنالقسمهذامترا.093إلى

الواحاتسقسللةوفيه(،العرب)غورالغور

رإرالاشودالماضيفييسكنهاكانالتيالخصبة

العهديسمي12:ه(.رج05:44؟94:91،

)زكزهو""كبرياء،أعالمبالمنطقةهذهالقديم

فيتحؤلبعيدمنالميتبالبحرونحن11:3(.

جئاسرتبحيرةفبين.مففرةصحراءإكالمنظر

عازاتعندالاردننعبرأننسنطغالميتوالبحر

2:27؟)يشوأريحاشانبيتقربخاصة

)أدمة:الدامية32(،،:9191أم3:28؟قض

عنيابيت7:24()ئضبارةيت12:ه(،قض

كنعانبينحدودايشكلالاردنوان:28(.ا)يو

يفصلنراهالبيبلياباربخوخلال.الاردنوثرتي
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الأردنشكليوخد.ولاالضفتينسكانبين

مقذشا.بدورهفصارالمقذسة،الأرضحدود

يتزج(الأردن)موضوعبيبليموضوعفهناك

بلونهاولتهلؤن،التاريحسةوالاخبارال!ثرلعةبنصوص

البنتاتوكسففيعليها.نفسهيفرصأنبانتظار

بشكلالأردندوريظهر،يشوعنصوصوبعض

)عدوغيرهاالموعدأرضبينالفاصلكالحذواضح

وهو:18(.47حز؟234:بشرج؟-12اا34:

:كنعانفيأقامتالتيالقبائلحدوديشكلبالتالي

،18:12)يشب!امين7(،:16)لىبوسفابنا

بحروشمالي91؟22(.)يشياكر02(،ة91

سفرأخبارفي91:35(.)يضنفتالينجدطبرية

للوطفشكل،خصئاالأردنسهلاعتبرطالتكوين

)تكيمقطفلمابراهيمأممافيها.سقطتجربة

حربئةمغامرةلابراهيموكانت13:.أ-13(.

)تكالأردنغربقإلىبعدهاعادالأردنشرتيئ

المقذصةوالأشجارالمذابح2موأئا.(-41:4115

ويعقوب.الأردنغرئيفي،كعانفيكقهافهي

)تكمذبحأيهناكيبنلمالشرقفيكانالذي

!إقامته.الرلثمعصراعهبعدوذلك،31(32،3:

إليهبالنبهتكنلم،الأردنعبرفيوالمفيدةالطوللة

32:11(.)تكسريغابتركهسوفمنفىسوى

تتهيالأ!دنشرقفيتتئمالتيالجنائزثةوالطقومى

هذاكك05:01-13(.)تكحبرونفيبالدفن

ففي.وحدودهاالموعدأرضعنثابن!ةفكرةيحكس

نأمرازاالنمنمجاول،بشوعمعالاحتلالأخبار

الأردنشرقفيقبيلةونصفقبيلنينإتامةأنيبين

بنيكلومساعدةموسىبأمرتئمفهقد.شرفيأمر

بش،9-3:8تث؟23-23:5عد)ئيلصاا

تثيقولكماتنطموهكذاتتمهكذا.:8-32(13

36-93.،821:27؟:02يض:-4:4194

كقثا،تضامئامتضامنينيئوعتبعوافالمحاربون

فردوا،الغربئةالضفةنحوالمقذمةفيالعهدوتابوت

12-اة)يقمنهمنالوهاالتيالخدمةلإخوتهم

الطابمذاتالشرتئةللضفةليسأنهبماولكن(.18

)يشمذبخاهناكالقبائلبنتففدالقدسيئ،
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تفرضلاالقدسئةالحدودإذن،22:4-34(.

اليومثة.وحياتهماصائيلبنيسكنعلىنفسها

المقذسة.الأرضخارجبعيشواأنلهميسمح،لهذا

كثرعددمنفواضح،مثالتةنظرةأمامهنانكونأن

مافكلصم.ا-2وفيقضفيالنصوصمن

بثضحاسائيلبنيبينالتضامنأنهوقولهنستطيع

أخرىضفةأبناءلمساعدةضقةأبناءيذهبحين

المغا،مراتبجانبولكنجلعاد.فيحدثكما

الأنبياءفيهايقفأخرىمغامراتهناك"القبلثة

مافموسى.الأردنإكبالنسبة،دلالتهلهبثكل

)تثالدامعةتوشلاتهرغمالنهريعبرأناصتطاع

نهايةفيوذلك2(.31:؟325-27،4:21-22:

وصئتهوكأنهالثنيةسفربد!وهكذا.حياته

الثرثيماإلضفةعندقالماقالوقدةالأخبرة

ايحرائلبنوخذر3(.ا03-!11-،،ا:ا)تث

يبنونوحينا(.9:)تثلهايتعزضونتجاربمن

)تثناضخاشعثاصحارواأنههاعلىيدثونالمعابد

الخياراتتكونعندئذ12(.،272،4:؟12:01

تعليممنبذلالهذا،03:8-91(.)تثحاسمة

المحلثعلىستكونحياضهملأن،الآتيةالأجيال

النيوصهذهأنيبدو32:47(.31:3؟)تث

قبائلثالتساعة.بابلأرضفي،المنفىبعددؤنت

ثريعةأنيبقىول!ن.الزوالنحوأخرىوراحت

والمشقلاجعيداالماضيذاتهافيتأخذموصى

ومحنة،كوعدالمقذصةالأرضفتقذمتالقرب

.ومكانزمانكلفيالشبحياةوتنطم

اسرائيلنجيعترحبنأولأالمواعيديشوعأتئم

3:ا-2:7،17-.ا،ا:2؟)يشالأردن

القرونمنكرونيكةروتوقدا(.24:ا

ساعاتالنهروفطع،اغازالجبلأنكيفالوسطى

)وفدأمرصنيكنمهماولكن.1267سنةعديدة

فجعلوعطمهاالأمورأبرزالملهمالكاتبيكون

الخريففيلا،النهروفيضانالربغفييمزالثب

فيجاءقدالأردنلعبورالبيبليفالخبر(،وجفافه

فيالعهدتابوتتطوإفاتواستلهمخاصأسلوب

الجربمورخبرمنجداقريبوهو.الشبجاة
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أرضإلىفالدخولمعه:يتقابلالذيالأحمر

فيولد!ايليا.العبودئةأرضمنالخروجيقابلالموعد

واعتعذ،جلعادفي،الأردنشرقيئفيةالأردنعبر

نأوبعد17:ا-7(.)املالنبؤلةلرسالتههناك

وأعماله!بأقوالهبعلعادةمنالمقدسةالأرضطقر

أخذتهأنبعدإليهاللهليأخذهجديدمنالنهرعبر

التيالمياهومعجزة.6-13(:2مل)2رملئةعاصفة

أجلمنأيضأتنفتحسوف،يمزإيليالتتركانفتحت

معئىللخبرأنعلىيدكماهذ!أليشع.تلميذه

)املعدبدةأ!ررفيمرسىيشبهفإيلياروحئا:

الخارجمنتأتي،الئرلعةئأنضأنها،فالنبوءة.(91

المنفى.فيالعائثىللشعبالخلاصتحملتزالولا

الأردنلمياهأنعا!يدكالأرامينعمانخبرأنغير

برصه.منالغربتطفرأنلهابتيحمقذشاطابغا

نأبعدبيتهإلى"عدؤ"هوالذيذاكعادوهكذا

مل)2المقذسةالأرضمنترائابنليهعلىحمل

ا-17(.ة5

إلىنادرةتلميحاتنجد،الحكفةالأسفاروفي

فييحتكلاالنهرهذاأنعلىيدك!اوهذا،الأردن

البحريحتفهاالتيالمكانة،الناشطةاصائيلذكرة

عيةالثيءونقول26(.:24صي:3-5؟141)مز

إلأالنهرئذكرلاحيث،المنحولةالكتاباتعن

وحدها.التوراةفيتوشكلوبمناسبةعابرةبصورة

آدمتاب:أصيلةإشارةتقذموحواء"آدم"سيرة

طويلة،أبافاالجاهفيفغطساخطيثتهماعنوحواء

عصادنتذكرهنا.الأردنيوهودجلةفيهي

الأصيالينواغتسالاتاليهودتة،إلىالمهتدين

بهيعملزالمماالذيالطقيئوالتوضؤةاليومئة

يكونقدهناالأردنذكرأنغير.اليهودقيالعالمفي

مسيحتة.بيدمدسوضا

المعمدانكرازةنعتبرأنيمكن،الجديدالعهدفي

كإيلثادورهتوضحكتثئةالأردنشاطىعلى

ا:28،يورج3:3،لو3:هثأمتالجديد

يعئديوحناإنومرتيقولوحين3:26(.

أننفهما:،(ةمر3:6،)متالنهرفيالتائبين

إسائيل.أرضفيأتامولوتكمنفيئيبدوالخافى

قيسرساأ

إلىجهةمنالنهرعابزاخطيئئهمنيتطفرأنفعليه

الروخة.الحدودإلىترمزالمادثةفالحدود:أخرى

يصبحعينها،الطرلقبدورهيسوعبتغوحين

بمبادرةأوبالحدثارتطسواءمعبزاالمثمهد

لهذاأ(.4:لو9،اتمر؟3:13)متالإنجلإين

منوأسرةكثرونآباءوتبعهأوريجانسقام

عنيا""بيتمحلفجعلوااليونان!ة،المخطوطات

محازايكونقدالذي"عبارة"بيت1:28(،)يو

تىجعل،مماثلشكلوفي.يشوعبمرورارتبط

يبدأأنتجلالأردنعبرإلىيصليسوعومرقس

معمودتةفيهالينالأورشليمنحوالملوكتةسيرته

لو؟ا:91مترج:38-93؟01)مزمؤلمةأخرى

الأردناحنكالمسبحئ،التقليدوفي12:.ه(.

الأرضفيتمارسالنيالعباداثفيهامةمكانة

بجانبوالمناسكالأديرةنذكرأنيكفي.المقذسة

كماوايليا.موسىيتذكرونالرهبانحيثالنهر،

كانتالذيالشرفتبنالمسسيحتييناغتصالإكلثر

الربتاجأيانا،وفي.جماعاتترسلهمروصيا

لهمتسمحمابقدرعينهال!قليدواليونانوالقبار!ة

سيماولاالمسيحيئالفنوفي.العسكرئةالحلطات

علىبثرفيبشكلالنهربصؤرالإيقونوغرافيا،في

الوثنئون.ألههااليالأخهرمثال

معويريعوت2:18(أخ)اكالبنحلمنأودون

وشوياب.ياشر

منالشرفإلىكم01يبدالذيأردهتلأرد،

تتحذثالثانيالألفمننصوصهناك.طرابلس

الأوقاتمنوقتفيسيطرالذيالموءهذاعن

منذمأهولأكانوقد.العاصيفهرعلى،قادشعلى

تحوتمسذكر.أيامناحتىالحديثالحجريالعصر

اسسم(0146-1462:أوا-!7!ا)1476الاك

وخلال.والادسةمةالخاحملتههفيالمدينةهذه

جبيلملكاديرببأعمعشر،الراجالقرن

يتهذدالذيبالخطرالعمارنةتلبلاط،وخلفه

ملكها.وئنلاحئتتالتيةالمدينة

العمارنة.تل،رخأرزاوا

مادايملكال!ادسارساكيس!خأرلساقيسة



رساكيونا

(اي:14)امكنكانورديمترلوسأسر.وفارس

منرومةمنعتهمالذبنالملوكعدادفيوكان

الواقعفيهو22(.:15)امكاليهودإلىالاساءة

المؤشس38(ا71-1)ارساكشىالأولضسداتس

الفراتئين.لمملكةالحفيقيئ

منالمتحذربنالفرانتينالملوكمنسلالةارساكبون

224إلى..مق025سنةمنحكموا.ارساكيس

اشافدينوبلاد!ايرانالفراتفطفةعلى..مب

.الفرسالساسانثونالارساكتينمحكحل.وارمينيا

الئافيسلوتسحاربهالذيارساكيس!هومؤيئسهم

لهذهالحقيقيئالمؤشسأنغير)246-226(.

الذي.(.مق)171-138مترلداشهوالسلالة

المملكةوهذدواالغربمناطقالفراتيرناجتاحمعه

السلوقئة.

أرساقيس.رجارساكيس

فيبولسرافق.تسالونيكيمنمشحئأرسترخس

)أعأفسسثورةخلالمعهيصوتوكادأسفاره

إلىالعودةطرلقفيبولسالرسوكرافق:92(.91

إلىأورشليممنوكذلك02:4(،)أعايهودية

؟4:01أكوالسجنجاةطوكاقاسىحيثرومة

24(.فلم

ارستوبولس

ومعلمالاسكنديةمنيهودقيفيلسوف،1(

وأ1:01(مك)2فيلوماتررالسادسبطليموس

هذايكونقدق.م.(.)181-145فصكون

عنهيقولالذياليهودقيالمححاءهوالمصريالكاهن

رسمئاتفسيزاكتبإنهالاسكندرافيكلفضوس

أمامالطرلقففغ،لطليموسوقلمهللبنتاتوكس

الاسبهداراني.فيلون

عطيمالهليثيين.محبالأولارسئودولس،2(

الأولهرقانوسإبن.الحشموئينمنجهودقيكهنة

ا-401)50اليهودئةأوبهوداملكلفب.وخلفه

ابنجهودا.ملكالثافي.ارشولولس،3(

أخاهخلع.واسكندارةنجابوسالاسكندر

قصه)96-63(.العرشعنالثافيهرقانوس
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فيوسجة.(.مق63)سةأورشليمفيبومبيوس

.(..مق)05سراحهيصريوليوسأطلقرومه.

بعد.فيماقتلولكنه

أهكبولسالفديسنلمجتى.رومةمنرجل4(،

هذايكونقدا(..:16)روومحرزبنعبيدمنبيته

هذاحملواأمراءثلائةوهناكصهودئا.أميراالرجل

الذيالأولأغريباهبرودوسشقيق:الأول.الاسم

أخابن:الثاني480و45صنةبينرومةفيمات

نيرونجملهالذىالخلقييهيرودوسوابنالأول

.الأولابنةالئالث540سنةالصغيرةارمينباملك

أرسل.الرسولبولسمعاونأرستىرخ.أراستس

)أعمكدونبةإلىأفس!منتيموتاوسمع

أمينأرستوستذكر16:23روإن91:22(.

رومةمؤمنييحتيالذيكررنثوسمدينةصشدوق

فإن.كورنتوسفيظكالذيأرستس4:02تم2و

يكون،نفسهالشخصإلىالمحطياتهذهأشارت

ورافق،كورنتوسفيمسيهحئاصارتدأرستس

اللاحقة.أسفارهفيبولس

الثافيبطليموسحرسمنضابطأرسنيس

"وسالةفييرويهو)!28-247(.فيلدلفوس

الملكأنكيففيلوكراتيسأخيهعلىارستيس"

الخمسة()الأسفارالتاتوكسلهيزجمأنطلب

الكه!ةرئيساليحازرإلىفذ!اليونانئة.إلى

مترجئا72والبتاتوكصعننسخةفهوطلب

(.إسرائيلأسباطمنسبطكلمنمترجمين)ستة

)تربفاروسجزيرةفيالمرجمونهؤلاءاجتمع

وتديوئا.72فيالعملواكملوا(الاسكندرية

رضى.بكلنرجمتهمالاسكندرلةجماعةتقئلت

المصىحولعيقةاستطراداتالخبرويتضضن

وأحاديثاليهودعندالماكولاتلفرائضالعميق

الدينتةالأسئلةتحلفحولالملكمائدةعلى

دؤنمنحولكتابالرسالةرلكنوالاخلا!ة.

.،م.بالأولالقرنفيأو..مق014سنةحوالي

فوقوترفعهااليهودئةالضرلعةلتمدح؟ونتوقد

بعضتصمنالرسالةأنغيراليونافية.الحكمة

.لتوراةالبونافطالنقلحولالحقيقة
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فيدؤنهمستعاراسمذومقال)ردمالة(أردفيى

الثافيالفرنمنتصففيمصرمنيهوداليونانتة

فبلوكرتيسأإلىأرستيحس"رسالةان.نقريئا..مق

فيلدلفرسالثانيبطليموسأنكيفنروممع

مكتبةئفنيأنفيرغب)282-246(

)الأسفارالبنتاتوك!ىقيجمةفأمرالاصكندرتة

وأرسلاليعا!رالكهنةرنيسإلىفتوخهالخصة(.

الحروفعرفوامعفئا72إليهفجاءالهدابا.إليه

يرئا72وعملواباكراماستقبلهم.والونالئةالعبرئة

السبعينثةمسألةأنإلآ(.السبعينيةاسمهنا)من

يونائةترجماتعذةوجدتلأنهمتشغبة،تبقى

الونانتةالمجموعةإنئم.الساميالأصلعن

منأوسعالثتاتفيالمستعملةالقانونئة()الأسفار

ارستيسرسالةأنويبقى.الفلسطينيةالمجموعة

فبلونولخصهايوسيفوسفلافيوساستعادهاالتي

أساستعرض!"موسى"حياةفيالاسكندرافي

ترتبطأنهاعلىمثذدة،الونانئةإلىالتوراةترجمة

تحتتحتوأنها،العبرقيبالاصلوثيفاارنباطأ

الترجماتمحتلفوأن،الأعظمالكاهنإيثراف

ملهمين.كانواالمترجمينأنعلىندئتتوافقت

إرسنرخس.!جارسطوخس

ارستى.رخارسطس

ارستوبولص.رخارسطوبولس

لم.القديمةالأشوربةالمديةحداتوهيتاشأرسلان

يبعدالذيسروجسهلفيصغيرةترلةإلااليومتعد

كانت.الرافدينبلادشمالفيالفراتصنكلم03

ولهذا.وسرريةالفراتإلىالأشولسيينطريقعلى

فلاسرتغلتزمنفيالخاصةأهميهالهاكانت

فكشفت:امه3صنةفيهاالحفرباتبدأت.الالث

سقوطبعد.السور،الهيهل،العاجمبنىالقمر،

ارسلانمدينةالنسيانغطى،الأشوريةالمملكة

القرنين3فيالازدهاربعضعرفثولكنها.ناش

القصرأنقاضعلىهلينيهيكلفبني.ق.م2و

.ي1الأشو

ابولونية.رجارسوف(أتاطأرسوف

ارتحثشاابنكم!-6+(.)8فارسملكارسبس

رشكيغالإ

قتلالذيالخميئباكواسالملكإلىرفعه.الثاك

فبلبىواجتاحعلإ،مصرثارتأيامهفي.أباه

باغواسلهسمم)36س(.الصغرىآسيةالمكدوفي

النالت.دإرلوسمحذوأحل

سلالةمنممرداتأميراتأرجاسمارسبنوي

البطالسة.

نراقبةملكليسيماكأبنةالأولىارسبنوي1(،

الافيبطليموسزوجة..(.مقالثالثالقرن)بداية

بطليموسمنهمأولاد،ثلاثةلهأنجبت،الأولى

الثالث.

الأولبطليموسابنة.الثانيةأرسينوي24(

ملكلشماكتزوجت)316-027(.وبرنيقة

أجبرها.الأولسلوقسببدفتلالذي)892(تراقبة

على،جمراونوسبطليموسأبيها،منأخوها

إلىهربت.ابنيهالهاقلتزوجهاأنوبعد.الزواج

)278(الثانيبطليموسشقيقهاوتزوجتمصر

اليونانئونألهها.لهااكرائاالعديدةالمدنأشسالذي

)تياأخاها!أحثتالتيالالاهة9وصترها

إ.فيلدلفوس

الثاكبطليموسابنةالثالئة.أرسينوي،3(

شقيقهاتزوجت(.الثالثالقرن)نهايةوبرنيقة

بطليموسلهوأنجبتفيلولاتورالرابمبطليموس

الخاس!.

ع!ثرالثافيبطليموسابنة.الرابعةأرشنوي4(4

الاسبهدرانيونأعلنها.السابعةكليويتراويثفيقة

عليهاوحكمقيصرغلبهاولكنمص.علىملكة

.بالإعدامأنطونيوس

و"الارساكثون".ارتبانرجا!()السلالةأرشاقبة

.ارصاكتونرجأرشاقيون

أرسلهاالتيمراسلتهإليناوصلتفاريصيئمرزدانأرشام

لهجاترخ.فارسفيالمركزدةالسلطةإلىمصرمن

أرامنة.

مأهي.السومزلبنلدىالجحيمالاهةإريئكبقل

العالمإلىنزلتحينانانةاستقبنأزو.نين

الحقيقيئالالههوالذينرجالزوجةهي.السفلي

للجحيم.



رصاأ

إسرانيل.ملكأثلةقصروكيل16:9.املأرصا

ففاجأه،ويث!ربكليأ.(.مق)858أيلةكان

ارصا.بيتفيوقنلهزمري

.أرضالعربتةوتقابل.ارص:العرثةفي)ا!(،أرض

منظهرماأيالأديمالعربثةفيوتقابل!مداثم

لبئاتدز)ارص(أرض:6:3تصفينقرأ.الأرض

تدزص(دم)1أرضت31:02تثوفيوعسلأ.

واقععلىتدكالأولىاللفظةوعسلأ.لبئا

يدينا،بينالتيالمادةعل"الثاية،كوسمولوجي

"غي".:الونانئةفي.يزرعالذيالترابعلى

خيقةالأرضأولأة..القلىيمالعهدفي1(،

-ا:اتكفيالبعدمنفاوئةالكوسموغوياان.اطه

خلقعنالغموضبعضفيهاصورةتقذم2:3،

الأرضتبدوبدءذيبادئص(.ر)1الأرض

معهاومشكلة،الأولالخلقمنذللسماءمعايىضة

لابشكل،تمتزجكأنهاتظهروهي(.أ:)1الكون

الجاهكمرمعوبوهو()توهونظامولافيهترتص

ضهوممعالمعنىمستوىعلىمقاربةهناكيكون)تد

ا:6-)تلثذلكبعدو!نوتوهوم(.الغمرأو

آخر:شيئاالخلقفيتسكنالنيالثنالئةتصبح01(

وسط)الاوقيانوس(البحارهناتعارضفالأرض

)يبيابةبشكلمنهتخرجالذ!الاثساعهذا

اليإارص"لفظةفيالتاسضحثةنحن!(.ش

الحالةوفيالأرضئة"الكرة9الأولىالحالةفيتمثل

مز)رحوالثابتة(11؟2)يوناليابسةالأرضالثانية

فيوالسماء(.والبحرالأرضمع146:6

تبدو،القديمة2:ه-7نككوسموغونية

حدودهاوعلى،عقيمةتاحلةصحراءالأرض

ومهمافيها.يعيشالإنسانجمعلخةاللهيغرس

الكهنوتيالتقليدينفي،فالأرضأمر،منيكن

وهو2:ه(ا:ا،)تكاظهخلقهاقد؟واليهوهي

:22(،04إفىسهشا-24؟24)مزالمطلقسئدها

نأويشطيع112،ة04)إشحدودهايعرفكما

)أيبعظمتهاوالأرض.زلزالفييشاءكمايهزها

ا!66:1-14،)مزالذتمخد38:4-35(

.)3:74

في.الإنسانهناك.الحياةأصلالأرضثانئا:.

آدم.الأرض=)ادمهمعناهلهالكلمةعلىتلاعب

منخرجالإنسانأن:27تكبذكرالإنان(،=

يأ)دمعنيتحذثمن)هناكاطينواالأرض

،الحياةهرالدمأنبما.بالدماللفظةيربطأواحمر

يستعملهمااللذين(بالإنسانالأرضعلاقةنفهم

رإرخ7:46،امل45:9؟)إشالفخارفي

الفنتينكوسموكونيةدئتمصر،في16.ة18

)خنوم(.يجبلكبشبرأسإلهعلى(الفيلة)جزلرة

أخذالذيفالإنسانلهذ!.اقئافيفعلكماالبثر

جا2!ا:ا)أيالأرضإلمطيعود،الأرضمن

تخرجالتيالبثرأمهيالتيا(04:يي؟!:14

هذايكونوتد913:15(.)مزحياةكلمنها

علىالأرضترابيجعلونالعرانئينأنفيالشت

قدالنظيةهذه.(4:12ا!م)الحدادفيرؤوسهم

)أواثنينيوم،الطوائفبعضفيالليتورجياألهمت

والىترابأنكإنصانيا"أذكرالرماد:أربعاء(

91(.3:تك)رجتعودا(التراب

بطيعتهاهيالأرض.وابخاتالحيوانوهناك

الله.بإرادةوذلل!،ومنتجةخصبة8:12()تك

والحيوانا-12(ا:ا)تكالنباتحياةتلدهي

قد"السصاء،عصافيروحتىا:24-25(.)تك

توماإنجيلتذكر.2:91)تكالأرضمنكؤنت

عنعالذييسوععنفتحذثالضمنهذاالمنحول

(.الحياةفيهاوجعلعصافيرالطينمن

أوكلالبدايةمنذ.الإنسانمنطقةالأوض؟ثالئأ.

إلىسقمثقد،اللهملكهيالتيفالأرضبها.

17:ا-4()سيعليهايسودلكيالإنسان

بهايهتئملكيا:28-03(،)تكوبسكنها

2:15(.)تكالفردو!يئبخصبهاوشعمفيفلحها

421:6؟27:13،أمزالأحياءأرضهي

الاوالحيواناتالبثريتحزكحيثا(نن!38:ا

!قوفيوالتلاحم...(:213)تكويامون41(،:11

علىالمراتبعضتدكالأرضإنبحيثجذا

؟ا34:إش"9:13؟611:)نكسكانها

الأرضبينالتاغمضاعولكن1(.32:اتث
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في.الخطيئةبسبب،السقطةبشبوالإنسان

المبادئاتحتالأرضزالتةالأساس

علىليدكالبدءمنذاللهجعلهاالتياللامنبذلة

علاقةولكناي(.38:أي8:22،)تكقدرته

الإنسانبينالبدءمنذوضعتالتيالتناغم

الأصلئة.الخطئةبسببتثؤهتقدوالأرص

المحيطةالجئةمنطرد،الإنسانتمزدأنفبعد

تعرفلاالأرضوسطفيتقعمنطقةإلىبالأرض

وصارت3:17-18(.2:9،إقالخةخصب

)عدهزيلةوالأرض،الخطيئةأجرةالزراعة

إأيمالحة01(،32:)تثقاحلة012،:13

محنةصارت26:91(.الاحديدمن93:6(،

3:18(.)تكوالعو-السوكلهتتي،للانان

8-ة15)حكإلهايعودأنقبلسيتألموعليها

.الأرضمعمتضامئايبقىفالإنسان،ذلكومع

طبعتقد،ولغتهحياتهوكلأعمالهفجميع

-92(.:2823إش؟-15:1213)هوبالأرض

خصمالأحيانأغبفيصارتالأرضولكن

نحؤلساعةالأرضنجاسةوكبرت.الإنسان

فزذل،بالدمالأرضدئى.قاتلإلىقايينالفلأح

شريذاتائفايكونأنعلىوأجبر؟الأرضمن

ذروخهاإلىالأرضلفةوصلتوقد(.4:12)تك

ت!شلموإنةمنطقيةخاتمةووجدت6-7تكفي

المسيرةتعارضمسيرةهوالذيالطوفانفي،ضهائئة

أربعةفيالشعوبوتشئتت:7.اتكفينفرأهاالتي

)زكالأفراداحتفهاالتي9(:11)تكالأرضأفطار

.الجماعاتأو31:38(أية94:12مز13:ه،

)تثقبيلةأوأئةملكالأرضتلل!صارتوهكذا

)مزمحذدةجغرافئةمنطقةوهناك.مدينةأو2(34:

فأحن،عاثلةأوإنسانأرضصارت42:17(

:17(.14إش03،:01)مزبيضهمفيأنهمالأفراد

اقت!لعواكأ!همبثعرون،وينفونعنهايبتعدونوحين

يوي(.ا:1را2،03،32:إباآجذورمن

لهم،قسصتأنهااعتبرواأرضفيالآباءأقام،كنعان

لبثاتدزأرضهي:7(.12)ئكاللهجهاووعدهم

ضرأ

وبرالآباءهؤلاءفيهادا!.3:8()خروعسلأ

لى،ابرهيمفيهافن3ولما:8(.17)تكفيهايقيموا

أبنائهأجلكلتالأرضامتلاكدشنةالمكفيلةمغارة

25؟9:)غخصةأرضهي2(..-23:91)نك

يئريعةعلىبالمحافظةاتلاكهايرتبط(-4115ملا

اللهتأرضهي.(-8:1214زك،713:)تثالله

أرض.2(.7:أخ14:2،2)إشالمقذسةالأرض

عا02:42؟)حزشعبهاللهييدإليهاالتيالموعد

الفردوسخصبإليهايعيدالتي9:15(،

03:23()إش

رجلأولأهوبسوعالجديد.العهد"2(

يعيشيسوعأننرىالأناجيلمذعلى.الأرض

الحقوكتذكرأثاله.الأرضمعحميمةحياة

.والحيوانالمخفتةوالوزنةوالكرموالحصادوالزرع

يتجزدبل،بالأرضلعفقلافيصموع!ذلكومع

اللهلأنهالأرضرل!هوفيسوعمنها.

اللطانملءولها(..:4أفة-.15:2ا)كو

هوالأرضمنهوفمالهذا28:18(.)تعلها

نحلفحيننخطئونحنومقذس،صالح

ومع35(.ة5)متإدتهعرشهيالتيبالأرض

مني!جزدواأنصامعيههمنطلبقدفيسوع،ذلك

أجلمنيملكونمايتركواأن،الأرضأمور

الساواتملكوت92-03(::ا.)مرالملكوت

والأخبرالأولالملكوتهوالذي5:3(،)ت

علىاللهمشيئةتجدأنهووالهدف6:عهم!(،)ت

السماءفيتجدهالذيعينهالصدىالأرض

نأالمسيحئينعاكماهذا،أجلمن6:.ا(.)مت

المسيحوشهود5:13()تالأرضملحيكونوا

الأرضعلاقةوما:8(.اإأعاصالماأقطاركلفي

حالتهافيالأرضإنالمسيحثة؟بالاسكاتولوجبا

وتدئر24:37()متستزولالحاضرة

إطارفيجديدةأرضنمحفهافيحك01(،3:بط)2

مجك21:ا(!)رؤالبثربهينعمالذيالفداءسز

المجيءيتبعالذيالمسيحانيالتجديدملكوت

اللهالأرضتساعدسوفبهالذي3:13(بط)2

:16(.12)رؤالثصزقوىيحاربلكي



رضيةأ

وخصبها.التربةروح.بعل(زوجة)أوإبنةأرفية

أهلخاصةبصورةعبدهايونانمةالاهةأرطايس

الكبرىالأئموسموها24-35(:91)أعأفسى

مننزلقدتمثالهااعتبرواعبادتها.فانشرت

امرأةيمثلوكان،النماثبلسائرعنفتمثزالسماء

لهذا،الخصبرمزارطاميسكانترلاضية.

.الصغرىوآسيةوالجزرايونانإلىعادنهاوصلت

العالمعجائبإحدىأفسسفيهيكلهاوكان

.والغاباتوالمياهالجالوسطئنيوقدالسبع

الفسقعلبهبسيطروكانالر!يعفيعيدهاكان

.والمجون

ارطوسياس.رج)مزرعة(ارطوسة

طرابلسبينالفيقيالشافىعلىمرفأارطوشاس

لجأالمرفأهذاإلى(.الكبيرالنهر)أوالوتاروسوضر

أرطوسةمزرعةاليومهي:كم!(.5!مكا)تريفون

إلىكلم15وتجد،الباردنهرمصثعندتقعالتي

طرابلس.منالثرقبئالشمال

ارتيمس.رجارطماس

الثمالإلىكلم25يبعدالذكطارفادتلاليومهيارفاد

.ا:9،إش91:13؟18:34؟مل)2حلبمن

خلالالأشوربوندفرهامدينة94:23(.إر

رفماعة.تلءرج.العسكريةحعلانهم

علىكانتالتيأرفاد،عاصشهاكانت()مملكةأرفاد

إلىكلم35حواليتبعدوالئيرفاعةتلالأرجح

بيتإلىنفوذهاامنذ.حلبمنالغريىالشمال

وجنوئا،الجبولوسبخةاليابإلىأي،شرئاعديني

حوضإلىوغرئااعزاز،إلىوشمالأ،سراتبإلى

الألفمطلعمنذارفادمملكةتأصسمت.عفرين

النصوصفينواردأخبارهابدأت.الأول

اصمذكرق.م.9القرنبدايةمنذالأضورية

احدأوالمملكةمؤشسهوا!ذيجورشيملكها

متعيلالملكحكمها..مق8القرنوفي.أحفاده

الواقعةكتكملكبرجايةمعمعاهدةعقدالذي

الاعتداءوعدمبالتماونفيهايتحهدان،حلبضرقي

فانتقم.المحاهدةننفذلمولكن.الآخرعلىالواحد

742-.74عاميبينايلمغعنالأشوريالملك
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ولايةوجعلهاالأشورلةالمملكةإلىأرفادوضم

نأالمنفبونكتشف.أشوريحاكمبدبرها

معأرنادملكعقدهااييالمعاهداتنصوص

كلم22تبعدالتيالمفيرةفيوجدثتدكتكملك

نأيع!يهذاحب.منالثرفئالجنوبإلى

فيتنفيبوكان.أرفادملكعاصمةكانتالسفيرة

هافةأسوازافكشف2891،سنةفيالسفيرةتل

تعودإليهاالتيالحفبةوهي،..مق8القرنإكتعود

أرفادمملكةامنذت.الأرامثةأرفادمملكةأصول

وفياحلبمدينةالأوقاتمنوتتفيفضمت

(،الواديأيالعمق)أو:عموقسهلفيكلنة،

غوش.الملكخضوعالثانيبانيبالأيئورتقئل

لث!لمنضرالبدءفيخاضغاحدرامخلفهوكان

المزةهاجمهالأشوريالملكولكن)858-824(.

كلم5تبعدالتي(عرانةتلأأيعرنهفخسرالمزةبعد

أترسومكيفخلفه.سفيرةمنالغر!الشمالإلى

8-783()"انيراريهددوجهفيووقفتابنه

وصلت)508-308(موريةعلىبحملةقامالذي

رإيلضعالحملةهذهإلىاصرانبل.مملكةإلىبه

ونصفبقرنسبقهوضغافبعكس94:23-27،

ودمشق،حماةمعأرنادذكرت.الزمنمنثرن

وكان.أرامملك،الثانيبنهددذكركما

ضاركواالذينالأرامتينالملوكأحدأترسومكي

زكور.عاصمة،حدراححصارفيالثانيبنهدد

ملك،1نيراريأشورمعمعاهداتمتيعيلافيوعقد

كتكملكبرغايةومع)754-745(أشوربة

هذهنعرفنحننجهلها(.زلناما)مملكة

فيؤجدتثلاثمسلأتبفضلالمعاهدات

القديمة.الأرامتةفيالوثائقأهتممنفكانتتسفيرة

هذهفكففتهأوررتو،معأيضأمتيعيلوتحالف

حاصرهالذيالثاكفلاستغلتغضبالمعاهدة

ولما074.سنةالمدينةاحتلثثمسنينثلاثأرفادفي

فيحلفاوكؤنالغربنخزف،المدينةهذهسقطت

عزرياهو،تراسه)9*-8*(الأشوهـثينوجه

صدىنجدنحن.حدراخمدبنةإليهوانضضت

؟:18:14،9113مل2فيوسقوطهاأرفادلحصار
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دؤشتساعةولكن.+:13"91ة936":01إك!

محافظةعاصمةعوىأرفادتكنلم،النصوصهذه

أشوهـله.

أنسابفييدخلساميشعبأرفد

ا:17-ذا11:.ا-13؟01:22-24،تك

يسوعنسبفيأيضأأرفكشادأيممنقرأ24.

مقاطعةعاصمة،أرفخاأمامنكونقد36(.3:الو

هيأرفكشاد:بعضهموقال؟(.)كركوكأشورلة

هذاأننشير.الكلدائيينأرضأيكادأرض

حيثايهفيالمادايينملكاسمعلحلقدالاسم

أرفكشاد.اليونانيشكلهفييظهر

منالثرقيالشمالإلىعرتابلدةهي)مملكة(ار!تا

=)أمبيا)ارده(،ارداتابجوارهاكان.طرابلس

كلعليهاتنازعتوقدشكا(.)=فميقاتا(،أنفه

عرتا.رج.وجبلاأمورومملكتيمن

جنويىدطالواقعةأوروكلمديةعبرياسمآرك

نإنمرود.مملكةفي.ا:01تكيجع!ابابلونية.

آركبأهلجاء)668-625(بانيبالأشور

أخرىمقاطعاتوفيالمامرةمدنفيوأسكنهم

)عزفارسمملكةمنجزةابعدفيماستشكل

.الوركاء:اليومهيإرك24(.:17مل2رخ،9ة4

.أوروكر!

أيلبيتغريىجنويىأقامتعشيرةاسمأركئ

حوشاياسمذكروتد.(16:16،س15:2صم)2

الأرفي.

علميئدرس.العادياتعلم،الأثرياتعلمأركيولوج!

ظهورمنذالأرضعلىتوالتالتيللحضارات

.التنقيباتلبستشاولأ،الإنسان

"الالمرأةتصبح،القدبمالرقيئالقانونحسبأرملة

لهايكونولا،زوجهايموتحين،أرملة،!نم

يتزؤجهاأويعيلهاأنيستطيعيملفولاذكرابن

علىأرملةلفظةتدلآ،إذن.اليحلفئةشريعةبحححب

العالمف!يقابلهمانجدلاجذامحذدقانرلنوضع

عزلتها:منينتجللأرملةالدتيقفالوضع.الحديث

فيفصارتوالدبها،عاثلةعنبالزواجانفصلت

زوجهاعائلةمععلاقةلهاتعدولم،امرأةوضع

رمنئةأ

أبيهابيتإلىتعودأننستطيعشلثبلاهي.الميت

إذاإلااعالتهاعلىلمجبرلاالذي1(38:ا)تك

الزواجكان،إذن22:13(.الاكاهنابنةكانت

ذلكيكنلمولكنمنها.بذلاضرورةثانيةمرة

الكاهنعلىيمنعوقد.الأحوالمطلقفيممكئا

)حزالكاهنعلىبل21:14(،الاالأعظم

تحميأننفهملهذا.أرملةيتزؤجأن44:22(

.ا:18،نث22،2:اإخرالأراملالشريعة

91،2-ا14،24:17،ا،16:ا14:92؟

عنهنيدافعوأن27:91(،13-26:12؟

7:6،إر.ا:2؟23؟ا:17،)إشالأنبياء

3:5(.ملا7:.1،زك22:7؟حز22،3:ا

تصلقدالتيالزهـثةالحالة17:12املولصؤر

وهكذاابنها.معيهذدهاجوعتجاهالأرملةإليها

وأ:23!اصرا؟544:)إشأورشليممقابلةنفهم

ناانسانأرادإذا.بأرملة47:8-9()إشبابل

الظروفوركم،الخاصةبقواهنجحإنهيقول

7:14؟)املأرملةبابننفسهيئئهفهو،الصعبة

حياةتمارسلاأنالأرملةعزتإذا:28(.11

كسريةتعيشلاأن38:14-15(،أتكالعهد

الهيكلإلىاللجوءإلاحكلهايبقىلا،تزؤجرجل

وحنة2:عملورخ461:9؟68:6-7؟)مز

علىالجديدالعهدشذد:25(.هاتم،النبية

الشردعة!أوالعانلةالاالمسيحتةالجحاعةمسؤولية

الشقاءقشةالاراملعادتفما،الاراملتجاه

المسيحتةالجماعةفيالارملةكانتلىان.البشرفي

)أعيمنعها(ثيءلاأن)معئانيةتتزوجلاالأولى

أولادلهايكنلم&ان1-14(،5:ااتم9:93،

خلالمنتعينهافالجماعةه:4-8(،أأتم

ا:27،يمرج9:93،)أعالميسورينأعضائها

الوظائفببعضتقومأنتستطيعكما5:16(.اتم

بمتطفباتثروطهذاكل.الكنيسةفيالرسمئة

نربيةأحسنت،الصالحةبالأعماللهائشهد:دقيقة

القديسين.أقدامغسلت،الغرباءأضافتةأولادها

فيالطفولةإنجيلرجا!(الطفولة)اناجيلرمئة

الارمنية.



ترجمات،رمنيةأ

ارمنثة.نرجماترجنرجمات،ارمنية

اسمبعود،المقذسوال!بال()الكنيسةأرمنبة

أورارطوسلاكأضسىالذيأراميالملكإلىأرمينيا

ول-)4أشوريةملك،الثافينيبالأشورباوعاصر

منشعوبجاءتأورارطوأرضفإلى985(.

585و612سنةبينالحالئة(،)تركياوفريجةنراقية

أجالبضعةوبحد.الأرمنيئالثبولادةفكانت

بالسكانفامتزجواأوروبتةهندوشعوبجاءت

ميزاتيقرماوهذا.حفارثهمعلبهموفرضوا

السامية.اللغاتإلىبالن!مبةالأرمتةاللغة

أموزاديانتهمفمزجت،وثنئينالأرمنكان

هذاكلوانطبع،فريجتةومئأور)رطومنجاءت

فبدأارمينياإلىالمسيحتةدخولأئا.الفارسيئبالطاج

القرنمتصفمنذناشطئيركطعملرغمببطء

انطلقتاليالسريانثةالكنيسةعبر،نابتهأوالثاني

يعودككلأرمينيااهتداءانعير.الرهامنرسالتها

قيمزلةفيترقيالذيالمثورغريفرريوسإلى

اضطهده.وطنهإلىالبشارهيحملوجاءكبادوكئة

لماولكن.5+(-)792الثاكنيريداتالملكأولأ

رسميئ،بشكلأرميامعهاهتدتالملكاخدى

الدبانةالميحتةصارتوهكذا314،شةحوالي

الرسمتة.

الأرميةإلىالمقذسالكتمابترجمة1(،

اللغةيستعملكان،بعظكريغوربرسكانحين

يفرأفكان،أرمنتةكتابةلاأنبماولكن.الأرمنتة

بدايةوفي.الرنانتةأوالريانثةفيالمقذسالكتاب

الرها،في،الأرنتةالأبجديةاصتنبطالخاصالقرن

ائصلوا.وتلاميذهساهاكوالكاثوليكوسمئوتز،

أنطاكيةفي،عصرهمفيوالحضارئةالدينتةبالمراكز

والإسكندئة.والقلطنطينئةوأورثليموالرها

الرجمة.حركةوبدأت

الأرمتةإلىئقلالمقذسةالأصفارمنسفرأؤل

وفي.كلهالجديدالمهدنثلثم.الأمثالسفركان

حوالمطتئمالحملأنويبدو.القدي!العهد،النهاية

بالصنكببرائأئبراالنرجمةهذهتاثرت.414صنة

436،سنةمنذولكن.منهانطلقثالذيال!ريالب
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إلىستماولااليوناتةإلىاستندتثانيةترجمةبدأت

السينائيئ.والكودكصالإيصكندرالبالكودكس

سفرا،الأخبارسفراالأولىالنرجمةمنلنابفي

سيراح.بنيث!وعالأناشد،نشيدالمكابثين،

سفرمنبمقاطعالفرضصلاةكتابواخفظ

نقطةالأرمنثةالميبلياترجمةكانتوهكذا.المزامبر

وأأصيلةبأعمالتمئزكبيرأردبطلاطانطلاق

سؤالوطرح.واليونانالسرلانالآباءعنترجمات

نأيبدو.المقدسالكتابترجمةأساسحول

يخمنمافيالعتفة،الصريانئةكانالانطلاق

إلىرجوغاالترجمةفيالنظرأعيدثئم،مثلأالأناجيل

نتة.اليونا

المقذسالكآبحولأعمال2(،

القرنأوائلفيالأرمنثةالأبجدتةبدايةفذ

الكتاببترجمةالآباءمننخبةقات،الخامى

ذكرنا.وثرهونسخهوتريبهوتقشرهالمقذس

المؤرغريغرريوسالكاثوليكوسذكرنامنأؤل

والترجمةالسريانتةالرجمةمنانطلقالذي

ساهاكالقذيىتامالخامسالفرنفياليونالتة.

بعهديه.المقذسالكتاببترجمةسوربوالقذي!

بتفسير1005-557(بيدروسالأسقفقام

انانياوعمل.المقذسالكتابفيالمعفدةالمواضيع

أسفارتنظيمعلى)615-096(ضيركاتسي

في.واياتفصولإكوتف!حيمهاالمقذسالكتاب

ارشارونيكردكورالأسقفنشر،الامنالقرن

الجديد.والعهدالقديمالحهدقراءات)065-972(

التكوينلأيامتفسيزااشيبانوصالأسمفوقذا

التاصمع،القرنفي.الأربعةللأناجبلوتفاسبر،السئة

وسفرالأثالس!فرهامامالأرشمندريتفتر

خوصوفالأسقفتامالعاضرالقرنفي.أبوب

بتفسيركريكورالقذي!والراهبالمزامبربتفسير

الأناشيد.نشبد

كريكورالأرشندرتمعاللائحةهذهوننهي

الأسفارمثزالذي)1344-9014(داتيفاسي

بتفسيروقامالقانرثة،غيرالأسفارمنالقانولتة

ومتى،واشياالأناثيدونضيدوالمزاميرالأمثال



لنبى(ا)رمياإ

)1614-برفانيثيفوسكانالأرشمندرتومع

الكتاببطبعاهتثممنأؤلكانالذي1674(

القديمبعهديهكلهطبع.الأرنئةاللغةفيالمقذس

سنة)هولندا(امستردامفي،الأولىوللمزةوالجديد

1666.

ل!نجيلافرامتفسيرالأرمنثةالكنيسةوترجمت

آخرتفسيزاترجمتكما،الدياتسارونأوالرباعيئ

تمسيرلأفرامأيضا.ونقلتأفرامإلىئسبتلانجيل

ضاعتالتيبولسالقذي!ورسائلالرسلأعمال

الفئمالذهبيئيوحثاعننقلتكماالسريانتة.في

أسقف،هاسيخيوسوعنإشعيا،عنعظاته

علىنذكر،عبنهالخطوفي؟أيوبتفسي!ر،أورشليم

حولالأرمنثةالسللةالحصر،لا،المثالشل

شرح"مجموعة،التاليالعنوانمع.العائةالرسائل

يشقيالمطلعبعد".السبعالكاثولب!سئةالرسائل

كيرلسديديمس،نرساي،منموادهالجامع

الأنطاكيئ،صاويروس،أوريجانس،الإسكندراني

أيضاونذكر...الفتمالذهبييوحنا،ابولينارلوس

البتاتوكسحرلتفسيرتةأرمنتةسلسلةنذكرفيما

اللاوئينوحول.(1271-0012)أروالشيلوردان

وحول(،0125-)1181واناكانليوانيسوأيوب

-)1245سكاوراشيلجورجالزسلوأعمالإشعيا

عننقلتمااكثرالسلسلاتهذهئقلت1013(.

السريانئةالسلسلاتمنعددشأنشأضيا،اليونانئة

المميصيتيودورسإلىخاصبشكلعادتالتي

.وغيره

منالكثيراستقىالأرمنيئالتراثأنيبدووهكذا

أصيلأ،عملأقذمهووان.بهالمحيطةالحضارات

علىتشذدالتيأنطاكيةبمدرسةفيهصارتبطفقد

عظةالكتالمقالتفسيرمنتجحللكيالحرلنالتفشر

الكنيسة.فيوعملهالمسيحشخصفي!هاتكتشف

أسلمهمااللذينوشاولرصفةابنيمنواحدأرموفي

ي(.21:8صم)2ليصلبوهماالجبعونيينإلىداود

جمفيبوشت.أخوهكان

رفع.يهوه:إرميا

النبي.إرمياا("

وصدقيايوآحازأمحوطالابتهكانترجل2(4

1(.52:إر،:312418؟23:مل)2يهوذاملكي

24(،5؟أخأامنسىعيرةفيعائلةرئشى3(4

واليئيل.ويئعيعافرمح

داودخدمةفينفسهوضعب!امينمنرجل4(،

5(.:12أخ)ا

.أ:3،)نحنحميامعالحهدوخ!رجل"ه(

معالتزاوجثأنموصىشريعةفيلشلكس(12:4

الأمم.

برفقة12:ا()نحالسبيمنعادكاهن64(

ويثرع.شألتئلبنزربابل

35:3(.)إرالرلكابيينأحديازشاوالد7("

فتحجهوه،رفيعيهوه،رخ!يوه)النن(:إريا

في.م.ق065سنةحواليإرمياولد)الرحم(.

تأثه!اأثرتوقدصهامئحلفاظكقريةوهي،عنانوت

عاثلةمنكانالذيحلقياأبيهأسمكبيرأ.علبه

يوشيااصلاحأطلقالذيحلقياغيروهوكهنوتية

الذيابياثارنسلمنكان24(.:-22:423مل)2

سليمانالملكعزلهحينعناتوتفيأراضيامتلك

نرى:1،253:اإرإلم!عدناإذا.ي(2:26ملا)

ليوشثا13السنةفيكانتكنبياريادعوةأن

23(.و13ابدالالصعبمن627.)حوالي

علىوأمتدتقريثاأورشليمفيالنبوفينشاطهانحصر

جاءتلناحفظتالتيأقوالهآخرلأن،سنة04

تقعإدا44(.ف،..مدتى)587أورشليمدماربعد

موهبةأضاءتيهوذا.ملوكآخرأيامعلىرسالته

الذيالقرببالثزينىفتئفما،إرمياعلىالنبوءة

المعارضةورغم.امرائيلخطاياليعاتباللهيرصله

لدىالجارلةالأفكاربشجاعةحاربالقوئة،

يقنعأنحاول.الملكيةالسياسةحاربكماالشعب

ولكن،بابللملطانيخضعبأنصدقياالملك

فيالسصوكانالأتوىكانالممريالحزب

حصارخلالكثيرأارمياأنأ.أورشليمسقوط

البابليونانتصرحينولكن+-913.)فالمدينة

يهوذا.علىحاكضاجدلياصديقهوعئواسبيلهأخلوا

جدليا.مفتلبعدجدبدمنالحالةتبلبلتولكن



(،لنبيا)رميا

مصر.إلىالهربعلىإرمياالبهوذاويوننأجبر

لانحن.ظاهربفثلالمأساوئةإرمباحياةوتنتهي

وعنبعدفيحاحياتهعنوثيفةمعلوماتنملك

المرافي.،إرميارسالة،إرمباسفر:إليهئسب.موته

نعر!)باروخ(.باروكالحميمصديفهكان

فبهانجدالتيالمفاطعخلالمنإرياشخصثة

إريا.(مونولوج)أواعترافاتسقيتوالتيسيرته

لهكانتوديفا.حشائارجلأفيهانكتشف

.كبيرةسعادةوينبوعئقيلأحملأالنبيوظيفة

شطرت.ديانتهفيوشخصثاكلامهفيصادفاكان

اللههئأهولادتهقبل.النبويةدعونهجاتهعلى

وهوالمهئةهذهإلىو؟عي:ه(.ا)إرنبثاليكون

عنفامئنع،اللهخدمةفيكانا:6(.)إرصبي

لمونتاوقضىي(.ا:16)إرالعانلئةوالحباةالزواج

العادتةحياتهفيالمجتمعيشاركأنفيهيستطع

العميقحتهأيضأنلاحظأنو!-9(.ه:16)إر

هو.إخوتهصديقإنه:النقليدفيقالولهذا،لحمعبه

القدصةالمدينةأجلومنالشبأجلمنيصلى

15:14(.مك)2

؟عاصروهالذينبالملوكإرمياحياةارتبطتكيف

ناليوشتاأيامفي)،64-906(.يوثئاأبامفي

سنة،إذن،)صبيئر"ع"نبعذوكاندعوتهإرميا

محذد.عملصاحبر،ع"نيعنيرئماأو627(.

بداياتهفي645.سنةولدإرميايكونوهكذا

التيالأوثانعبادةضذإرمياتكلم)627-622(

حزقيا.الملكأيامفيسئماولايهوذافيسيطرت

هذهفي2-6(.)فهوشعكلامكلامهشابه

الشمالأهلإلىالموجهالرجاءبلاغنجدالحقبة

03-31(.)ف721سنةاستقلالهمخرواالذين

فيرسالتهبلأالذيالنبيئحياةفيحماشةحقبةهي

سنة)رئماأورشليمإلىينثقلأنقبلعناتوت

الذىالاشنراعئالدينيالإصلاحساعة622(،

22-مل)2أورشلبمفيالعبادةشعانرنريهزفرض

هذافيإرميالعبهالذيالدورهوما23(.

تطؤرأم،معار!ةأم،ناشطةمثماركة؟الإصلاح

فيذلكبعدوانتهىالالتزاممنالبدايةفيانتقل

68

بالصستنحنولكنناجوائا.نجدلا؟التثحكيك

ابينلإرميانبرثةأقوالأنجدولا،الإصلاحهذابعد

هذهنيالنبؤيةالأقوالغبابإن906.و622سنة

أبدأإرميابأنالقولإلىالئزاحبعضدفعت،الفترة

السنةوأن،يوشثاأيامفيلا،يوياقيمأبامفبرسالته

ناربخهي)1:2(بوشثالحكمعشرةالثالئة

!506شةنشاطهبدأآنهآخرونورأى.ولادته

بوجهيوشياقتل)506-895(.يويائيمأيامفي

الأشورئيرلمساعدةالزاحفةالمصزيةنخوجيوش

المؤمين.صككالمأساوفيالموتهذا.البابلثينعلى

فعاد،الدينيئالإصلاحتابمفماخلفهيولاقيمأقا

5"6،سنةوفذالأوئان.عبادةإلىالشعب

هي.بابلملكنصرنبوخذل!ملطةحهوذاخضعت

تامثئمفئكلم.بدأإرميا.حياةفيالألممنفترة

كئهاحياتهإنبل-.2(،18)فرمقثةبفعلات

خيرأ!؟:القرلببالعقابتنذرفعزوقي.آيةصارت

إرمياواتهم)16:ا-13(؟البينإيلادفي

-7)فالكاذبةالتطميناتوهاجم،المؤشات

ضذالخطبةسئما)ولاالكرازةهذهأزعجت.2(.

الكباروالموظفينالملك7:ا-15(،الهيكل

فتتمأيضا.عائلتهضايقتبلوالأنبياء،والكهنة

إلىالذهابيسنطيععادوما26(.)فتوقيفه

بواسطةتعيمهينقللكيالكتابةإلىفلجأ.الهبكل

نجدالحفبةهذهفي36(.)فباروكاصمهكات

النبيئأملخيبةعنتتحذثالتي"الاعترافات!

عن،انتقامطلبمنفيهاوماصلراتهعن،وقنوطه

أمانتهوعن،دعوتهفيوالتعمقتوبتهعن،لتهاتهامماته

لتة.

علىلولاقيمتمزد)795-587(.صدقياأيامفي

الذينبوخذنصرإلىيرلاكينخلفهفاع!تسلم،بابل

الأولالجلاءوكان.أورشليمعلىالحصاروضع

نحدهنا.الملكمحكصدقيافحل895.سنة

27-92؟،أقوال21-24:)فافئ"نضوجأ

حزبقامسيروئة(.أخبارةثم-34-3593،

أثا.بابلعلىيتمزدبأنالملكفنصحلمصرمحالف

ونصححننيا،ثلالأنبياءسائرفعارضإرميا
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وخعلصدقيا،تمزد92(.)فلبابلبالخضوع

لاحتلالنبوخذنمرواستعذ،السجنفيإرميا

منتهئا،صارشيءكلوكأنبداوساعة.المدينة

أجلمنبهنفؤهالذيالرجاءكلامإلىإرمياعاد

يهوذا.أجلمنأملسيكونآنهأعلن،الشمال

منة03-33(.)فجديدعهدعنوتحذث

وسارت،الهيكلئر3و،أورشليمسقطت587،

صديق،جدليانصرنبوخذسثى.المهخرينقوافل

المتعضبون.ففنلهأورشبم.علىحاكئاإرمبا،

مصرإلىفهربواالاتقاماتمنالناسوخاف

التقليديروي04-44(.)فإرميامعهموأخذوا

أقواله.آخرقالأنبعدمصرفيشهيذاماتإرمياأن

)سفر(رميا

النصبينواضحفرقهناك.المنأولأ؟.

أقصرالسبعينيةفنص.السبعينيةونصالماسوري

مثلمقاطعبلآياتوتنقصهتقريا(،)الثيمن

ب-93:1451:44؟ب،38:28+:26-14؟

اليونافن.جمالمشإلم!تشباختلافاتهناك.أ94

النمنفيتبديلنتيجةهيالاختلافاتاكثرولكن

25،فففيقصيزا.البدايةقيكانالذيالعبرقي

واضخا.الحواشيكانبيعمليبدو27،28،

وهوواليونالمنالنصنلعبرقيبينآخرفىقوهناك

بعدتأئيإغا.الأممضذالأقوالبموضعيتحثق

46-)فالكنابخهايةوفي،السبعينيةفي25:13

الأقوالترنيبإنثم.رفيالماصالنمنفي51(

نصنآخر.بينمختلف

كماإرميانفسمأننحشطغ.المضمونثافئا:.

يلي:

11:4-وأورشليميهوذاعلىأقوال،1(

23:4-3:12-18،جانئاوضعناإذا25:13(.

إلىا:4-6:.3يرجع.تهديداتأمامنحن6،

بصورة7-.2فويرتبطيوثيا.إصلاحزمن

مرتبعد21-24فدؤنت.يولافيمبالملكعامة

الرابعةالسنةإلى25:أ-13ويعود.الملكهذا

لوداقم.

خ-25:1338لثكل.الأممعلىأقوال24(

سفر()رمياإ

نهايةفييجعلهااليالاممعلىللاقوالمقدمة

حالأالسبعين!ةفيوتبقى.اه46-ففي،الكتاب

25.فنهايةبعدأيالمقدمةبعد

وبهوذاإسرائبلعلىخلاصأفوال،3(

بمهفةالرسميالاعرافبعد26-35(.)ف

الموتجهةالفصولبعضتأتي26()فالنبرلةإرميا

التعزية""كتاب27-92(،)فبابلمنفئيإلى

ومواضيع32()فالأرضوشراء3(ا03-)ف

البناء.باعادةتتعققأخرى

36-45(-أفإرمياآلام4(4

نقثقدإرميانبوءاتأنعلىيدلملحق،5(

52(.)ف

أربعةإلىننتميالكتابهذافيالمجموعةالموادإن

عنتنحذثمقاطع:الأول.مختلفةأدبيةتون

:ا-3:613،4-18؟)1:4-14؟إرمياسيرة

؟أي:27،-25:1592،اي:41،-41:1116

،6:-1:1812)1الاعترافات،!اي32:

؟-1818:23؟-15:01-21،17:1218

تثيةبروحالميهولةالخ!وبعض02:7-18(

بصيغةإرمياعنتتحذثمقاطع:الثاني.الاشتراع

؟اي:28؟اي:26؟02:6-ا:)91النائب

؟-ء4ا*:،إي36:-7،ا34:؟اي:91

36،فتفاصيلإلىاستندناإذا51:95-64(.

يكثلمفباروخ.باروخعملإنهانقول،43،45

مدؤنةخطب:الثالث.آلامهخبربل،إرمياجاة

11:1-)7:ا-8:3،الاشراعيةالروححسب

18:ا-17:91،12-27؟16:ا-13؟14؟

34:8-25:ا-22،14:أ-21،5:ا-.ا؟

الثرأسلوبكانهذاأنيبدو35:اي(.22،

.السادسوبدابةالسابمالقرنغايةفيالعبرقي

15-ة)1أهمثةاقلأومهفةنبوئةأتوال:الراج

:4.25-.ا03:8،-3:53:91:6،

وطبيعةالكتابتصحيمإن.اليهابتكوين:ثالثا.

قضئةإرتكوينأنعلىيدلأنالمستعملةالمواد

-612::التكرارمنواضحالثمعوروهذا.معقذة

41-43؟:ه6:22-24=ه،-12ا.-15:8



سفر()رمياإ

-5115:--01:1216؟اي:=7114-26:

63تلناويقذم...ي:13ي-1513:17؟91

السنة4فياليهوين.هذاعنالمعلوماتبعض

للملكويقرأيدؤنبأنباروخاإرمياأمر،ليوياقيم

حين.الآنحتىأعلنتالتيالنبرءاتكلوالشمب

يضعأنباروخإرمياأمر،الصحيفةالملكأحرق

مشابهةأخرىأقوالأوزادنفعل.أخرىصحيفة

مضمونيحذدواأنالثزاححاوللقد)36:32(.

اصتنتاجاتعلىيجصحوالموألمجها.الأولىاللفيفة

اللفيفةهذهأنهوواضحهوماولكن،محذدة

الأقمهافيتضفنتوأنها)36:23(طويلةكانت

)36:2،والأممويهوذالأورشليمخهديداتكبر

9ت25وبين362:و؟253بينوالموازاة32(.،92

هذهإلىانتمى25فإنالقولإلندعونا3692:و

خلاصةئعتبرب25:3-13أنوالحال.الصحيفة

السنراتخلالإرمياوخههاالتيالأقوالوخاتمة

مقذمةيشكل25:15-18وأن626-506.

كلأ-24فمنتركنافإن.الأممضذالأقوال

4)وعودالتهديدموضوععنغريبهوما

يشةبعدتيلوما.(..بالسيرةتعلقما،اعترافات

،المتأخرةالأقوالاه-46فمنتركناوإن،506

باروخلفيفةعنكثيزائختلفلاممموعةتبقى

بعدمافنيباروخأقحماللفيفةهذهفي.الأولى

الملوكضذهجاءبشكلخاصة.صغبرةكتابات

)23:9-.4(.الأنبياءوضذا-23:8(ا)21:

التيإرميااعترافاتالنبيموتبعدأقحمكما

أخرىكتاباتووردت.بعنايةباروخبهااحتفظ

المنفتينوكتاب3(35-ا)فالتعزيةكتابثل

وكل.باروخ!دؤنهاكماأرمباوآلام27-28()ف

31)52:بابلمسبئيمنكاتبأخذهاالموادهذه

)عكسنهدفالتيالحالثةالمجموعةوالفي(،

انتظارعلىإسراثيلبنيتحرلضإلى(الأولىالصحبفة

دمارعلىالقولعليهيدكماوهذا.أفضلمستقبل

ومقاطعالخلاصونبوءات05-اء()فبابل

26-35(.)فجديذابائاإريافيهايحل!

كلالأ!ة!لىهوقوم.اللاهو3ليةالأص!:رابغا.

07

الثخصيئالإنانموتفوعلاللهإلم!البيئنظرة

إرمبايبدوالذ،إلىنظرتهففي.اللهأماموالباطنيئ

الخائنة.الأئةعريسهوالله.هوشعمنجذاقريئا

لتعرددوئاويدعوها)31:3(أبدثاحثايحئهاهو

دبنوئته.لا()رحمتهمحئتهلهابقذم.الأولحثهاإلى

هوجهوه:ه(.ا-4)2:أزليولكنهمجانيحتهو

رج)31:02؟افرايمهوأحثهلابنخونأب

)11:15،الزلزابنههووالثب3:91(.

ينعشالرببرحمةالمليءالحمثوهذا12:7(.

اللهبينالفديمنذوجدلعهدالقانونئةالعلاقات

منمثالمنموقف!اللهموقفمعويتجاوب.وال!ئب

فيويتظرهإرمياإليهينظركما،اللهتجاهالشعب

ال!ذيالجديدفالعهد3-34(.ا)21:المتقل

طابمله،الأيامتلكبعدإسرائيلمعاللهيعقده

عهدايكونلنبجث،حميموشخميئروحيئ

الثريعةيحملالجديداللهشعبإن:المعنىبحصر

التقليديةالنحابيرورغم.الذيعرفونوكلهم،قلبهفي

بالمعنىالشعبمعالعهدهذابمعقدلا)31:صه!(،

شاملأ.العهديكونولهذا.الكلمةلهذهالوطي

محذدةواجباتعقلإ،بشكليتضضن،لاوهو

لا(الله)معرفةمضمونهإنبلدقيفا،تحديذا

حدودلامنهاولدالتياللهمحئةأنكصا.لهحدود

المميحئة.للمحئةالدربإريايهئئوهكذالها.

النبئ.أتوالفيإرمياسفرنحصرأننستطيعلا

ئقزونوالذين.تعليمهمنجزءهيكفهافحياته

تلكأنيعتبرون،النصوصمنكبيرعددبصدق

هذهفييرونآخرينولكنالنبيئ.عواطفهي

الصجفةفخبر.المدونونقذمهتفسيراالنصوص

فمنبعيدحذإلىيثبه36،ففينقرأهالذي

22-مل)2يوشباأيامفياكتشفالذيالحريعة

الشبيهالبيئأنهعلىإرمياالنصيقذموهكذا23(.

منهىكإنسانوبصؤره(.:1818)تثبموسى

لشعبهلانبثايكونلأنوذعي)1:ه(،أثهبطن

كانتومكذا:ه(.)1أيضأللأممبل،وحسب

عزوبته.لثهدماوهذا،اللهقبضةفيحيانهكك

02؟:)18أبضأالمتشفعوهوالمهذد،الواعظهو
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وفوق3(.)8:18-اشعبهمعيتألمإنه42:2(.

مثالظكوهكذا.الألملهيسثبونشعبهأنجاء،ذلك

إليه.ؤخهالذيللنداءالأمانة

نسبهاالتيونلك،ابخيئقالهاالنيالأفوالتضضن

اللههويهوه.اسرانيلأجلمنكرازةالنقليد،إليه

مصرمنشحبهخقص.اصائيلمععهذاقطعالذي

إرميااستعمل7(0:)2الموعدأرضواعطاه6(:)2

والزواجالخطبة:هوشعاستعملهاالتيالصورذات

لماسرائيلأنغير4(.)3:والبنؤةالأبؤة)2:2(،

عمادةهيالكبرىوخطيئته.لالتزامانهأميئايكن

)3:ا-3(البعلمعام!رائيلزنىلقد:الأوئان

أيضأإرمياوتحذث)7:18(.السماءلملكةوتعتد

اللهفمعرفة13(.)22:3،الاجتماعيئالظلمعن

ممارسةفيبلالعبادةشعائرفيفقطتظهرلاالحفة

يتحظونالذينهموالرؤساء)22:16(.العدل

الأنبياء،الكهنة،الملك:خاصبشكلالمسؤولئة

إليهالرجوعإلىاسرائيلالنبيودعااإ.9-ا:)23

نأفيشلثولكنه.القلببتولةوطالب31:12(،

تجذرتلقد.اليومبعدممكنةالتولةهذهتكون

الإنسانقلبفيفساذافصارت،العمقفيالخطيثة

1(.:17-7؟4ة5:38؟22؟:4رخ:23؟)13

يتئهاأن،التولةهذهيجريأنيستطيعصهوهوحده

كاذبةتطميناتإلىللالتجاءحاجةفلا)31:18(.

وايخان)8:8(والثريعة)7:4(الهيكلثل

21(.7:،02:)6والذبائح34-25!:)9

سوفشيءوكليتأخر،أنيمكنلافالعقاب

المنفىإلىسيذ!والشب،والمدينةالهيكل:يزول

سيكونالحقابهذاأنغيرب(.)25:ا-13

31:18(.).ا:24:انتقامالاللإنسانتأديئا

فردثةشخصتة،تكونالمجازاةأنإرمياوأعلن

منيخلقهضعبه،بناءيعيدالرلت)31:92-03(0

إلىويعيدهاالباتبةالبقتةيجح)31:22(.جديد

الأولالخرو!فيحدثكمابهاالموعودالأرض

وينبت38(،31:)أورشليمأنجاءسيكاد.:3(231

+:15(.)23:ه؟الداودتةالسلالةمنفرغ

ضعبهمعجديذاعهذايقطعيهوهأنهووالأهئم

لة(سار)رمياا

31-32(.)31:داخثاتحؤلأتحؤلالذي

للأممنبياأيضأوخعل.شعبهفينبئاإرمياجعل

فالأمم.عديدةأتوالأالأممفيتاللهذا)1:ه(.

-18(،ا)6:وشعبهالرببينالعلاتةعلىشاهدة

نفوسهمعلىالسؤاليطرحونالأمميحعلماوهذا

ثعبهلبعاقباللهاستعملهاأداةكانوا:8-9(.)22

"عبدي"نبوخذنصرالرلتسقىبحيثالخائن

علىوجصلهذا"ا(.27:6:43،)25:9،

علىالتمزدإلىحاجةفلا:لهبخضعأناسرائيل

فهي.بارةليسصفالأمم،ذلكومع.اللهمثروع

)9:24-25(.الجسدختانةسوىمختونةليست

بالنفسوالاعتداد92(:)48الكبرياءهيخطئتها

يعاقبهاسوف،لهذا3(.ا5:)0والوقاحة03(:)48

أخرىأ3بواصطةاصرائيلعاتكماالرلت

فيالأممضذالأقوالنقرأهنا27:7(.،،1)25:

-"ه)فببابلالخاصوالقول46-ا،،ف

المنفىأيضأهيسئعرفالأممفهذهاه(.

هيعليهائنعمسوفالربأنغير)46:91(.

26؟:46،الأممضذأقوال)بعدبناءهاويعيدأبضأ

كبيزايبقىالفرقولكن93(.48:47،94:6،

الذيالربتعرفلافهى:والأمماصرائيلبين

الأممتشاركيومشأتيولكنتاريخها.يوخه

-12:14؟17ة)3اللهإلىالتعزفامتيازفياسرانيل

اسراثل.إلهفقطيهوهليسإريا،نظرففي17(.

:7(.ا)"الأممملكأيضأفهو

.باروخمنباتبةكلماترج)أخبار(رميا

الريكابيين.خبر!رجزمنفيالرلكابئينخبروميا،

الثانية.القانونئةالأصفارمنصفر)رسمالة(ريما

سفرمن6فتديصةترجماتعدةفييشكل

النمن.المراثيبعدحالأيأتيالسبعينيةوفي.باروك

.عبريأصلعننقلوقديونايخةأيدينابينالذي

فيدؤنتالواعفيولكنها،إرياإلىالرسالةئنب

بابلونية.فيعاشيهودفييدالهلينيالزمانبداية

44:9؟واشالرصالةهذهبينتقاربهناك

ضدلاذعهجاءمعهنانحنإر.ا:أ-18.

بابلونية.فيالأوثانعبادة



نانرأ

.ا3:أ!2،أرونارخأرنان

اليومويسمى.الميتبحرفيتصثسافيةأرنون

هضبةفيينغ.المجيب:إصيلالأسفلمحراها

شكل.الغربنحووبتجهالعربيةالسوربةالصحراه

الجنوبفيموآببلادبينالحدودالقديمالعهدفي

شرقيئفيإسائيلبنوفبهاأقامالتيوالأرض

12،13:9:اي،أيشالشمالفيالاردن

أرنرنتذكرصيئعكتابةإنا:أي(.افض

أرنوناجتاز،موآبملكمبثع،إنفتقول

غير.الشمالممالكفيأخرىومراقعديبونواحتك

!نت!اإلىالأمررأعاد،اسرانيملكباهو،أن

لهارميا،إشعياأيامفيولكنم(.:01مل)2عليه

16:2؟)إشالموآبئبنيخصنأرنونكان

منأرنونيأتي21:13،عدحدب.2(.48:إر

والةواديهو.الشمالفيتقعالتيالأمورث!نبرئة

محيبلواديالشماليالرافدهوالذيهيدانسيلأو

الميت.البحرشرقيئفيزاردمعيصبالذي

الوريالثاطىتجاهتقعفينيقثةومدينةجزلرةأرواد

منذعرفت)سوربة(.واللاذقية(البنانطرابلسبين

المصرلةالنصوصوذكرتهاراواد(.)1الثاكالألف

مدبنة.نمقعشرالراخ!الفرنفيكانت.والأضورلة

ملاحوهاوأشنهر(27،8:11)حزمزدهرةثحارية

الكنعانيينمنسكاغاكان.بشجاعتهموجنودها

العهدفيشميتا:16.أخا01:8،تكحب

واحتفظت،انتارادس،أرادسوالرومافياليوناني

القنصللوكيوسأوصل.المهمالتجارفيبمركزها

الرومانيينبينصدافةمعاهدةنصأروادإلىالروماني

أروادإلىالميخةدخلت.23(:15مكأ)واليهود

.الأولالقرنمنذ

عنكلم3ترابةنبعد!ورتةجزلرةاليومهي

نسمىلهذا،)اننارادسلطرطوسالمواجهالساحل

هذهمحيطانتارادس(.جزيرةالمراتبعضأرواد

هذهصنريعنيهذا.الكمونصفواحدكلمالجزلرة

الرومانئة.الحقبةإلىيعودمرفأمنهاتفىالتيالجزيرة

ئئمايلاأرشيففيالأولىللمزةارواداسمظهر

الجزلرةتساندكانتساعةالعمارنةوتل،ألالخ
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مصر.معالتجارثةعلاقانهارغمالمتحزرلنقضئة

-11)15الأشورقيالأولفلاسرتغلتحملةمنذ

ئؤئنأرضعنالمسمارئةالمراجعنحذثت،(ا*.

لقدأ(.275)نشوموناهادفنوتتيح،للجزيرةالماء

معالثافىضاكلتحافظبأنأرواداهتن!ت

القبصةعنبمنأى(الكزلتلأوسبيما)أوسومور

الئانيابانيباللأشورالجزيةالجزيرةدفعت.الأشورثة

853،سنةوفيب(.2ث!لانثو)3مه-985،

قرترإلىجندفيئتيأرسل،أروادملك،متانبعل

فلاصتغلتحؤلحين.الثالثشلمنضرلمواجهة

،مقاطعاتإلىالمغلولةالبلدان)744-727(الئالث

سومورلمصلحة،الورفيالئاطئعنأروادتطع

107،سنةفي.سومورمقاطعةعاصمةصارتالتي

.الأوللنحاربالجزلةعبدلاقيأروادملكدفع

منأعمالأينفذأنالثالثمتانبعلخلفهمنوطلب

خدمهوفرضت)068-966(.أسرحدونأجل

بانيبالأشورلهع!نالذييكنلوعلىللعسكر

وهناك.أباهليخلفعرلبلابته)668-063(

في6القرنفييقفاعسهئذكرلاأرواديملك

نجارونيعملحيثبابلفيالثانينبوخذنمربلاد

علىيدكماوهذا)803(.وجبيلتونأروادتون

كان،الفرسزمنفي.الخثبصنعفيشهرثهم

عزي2ابنبعلومهرالاخمينثينمعأروادأسطول

أحسويروشأيامفيالبحريينالقزادأحدكانبعل

الذيجيراستراتوسهوأروادفيملكآخر.الأول

وارتبطت،فلتوسإلىسومورمنمملكتهامتذت

كمانسردشمعبدكانالتلةعلىبالسلوقتين.

اسكلييوس،كرونوس،علقارتالجزبرةعبدت

فيأروادشاركتإعثتارإ.وأفروديت)أشمون(

اركتشاتكونوقد.لبنانفيطرابلىنأسيس

.الغربفيعتوطناتتأيسفيالميقين

،89،011العمارنة)تلاروادجزلرةاسمهيأروادا

0.)41

سادس:46:16تك؟26:17عدأرودي:أوأرود

صفيون،:هم.الارودتينعثيرةورئيىجادأنجاء

أرئيلي.،روديأ،يعير،أصبون،شوني،حخي



ريحاأ

يقعموضع!.مور!.مورا:العبرئةفيأرومة

انتصرأنبعدأبيمالكأقامفيه،ضكيمحدودعلى

هيهذهأرومة4(.ا9:أقضلىاخوتهجاعلعلى

خربةاليومهي23:36.عل2فيالمذكورةرومة

شكيم.عنالجنوبإلىكلم12تبعدالتيالرلمة

كانببوسيرجلحملهحورقيأوخياسمأرونا

البيدرداوداشترىمورلا.جبلعلىبيدزايملك

-25؟6!:24صم)2مذبحاعليهوبنى

سببنيالمكانهذ!وفي2:15-28(.اأخا

أرونايصبححيث3:ا(أخ)2الهيكلسليمان

1(.3:أخ)2ارنان

اضطهادمنرومةمنعته.كبادوكيةملكاوياراتيس

22(.:15امك)اليهود

اللهأسدةارلئيل

(27،)92:ا،إشعياأعطاهلقب،1(

لأورشليم.

كسفياإلىعزراأرسلهمالذينالرؤساءأحد2(،

الهيكلفيليخدمواوالنتيبمباللاوببنليأئوا

8:16(.)عز

رج.لمذبحأعطيرمزياسماربئيل:34(

43:15-16.حز

فمحفقتلهفقحيا.السامرةملكرفقةفيكان:أرية

رجلا.وخمحينوأرجوبالملكمع

:15.25مل2

أربحا

تقعالقمر.مدينةوموقعها.المدينةاسماولأ:.

على.الأردنواديفيالسلطانتلهيتلةعلى

يحؤل(السلطان)عيندائمنجعمنهيجريتلسفح

فيهاينموواحةإلىالشمستحرقهاالتياريحاسهل

هنامن.والحبوبوالعنب،والليمونوالنخلالموز

34:3؟تثفيالنخلمدينة:القديمالمدينةاسم

في)هتمرلم28:هاأخ3:132؟قض

الجنوبإلىالكبيرهيرودسبنىا:16(.تض

أريحابنىشتوئا،قصزاالقديمةأريحاعنالغريى

العلابقأبرتلولتحتزالتبقاياهاولكن.جديدة

الحاليةوالقرية.القلتلواديالجنوييةالضفةعل

بناهامدينةمنتبقىمماهيالريحةأوأريحا

.الجديدةوأريحاالقديمةأريحاشرقيالصليبيون

بتقليدأي:6يشيحتفظ.التوراةفيأريحما:ثانئما.

الإسرائييةالقبائلباجتياحأريحادماريربط

للعينمائلةالمدينةخرائبظئتوقد.لكنعان

ماذةونقدمحئا،تقيذالتحفظ،طويلةمدة

الايتيولوجياعبرحؤلتاليالثعبيةللمخثلة

الخبرهذاتذموان.ملحميئخبرإلىقديمةمعطيات

بلعنةالمرتبطالتئةإقفاربذكراحتفظأنهإلىيرجع

أيث!البنيامينيونأقامالتلةفحول.يئوعباتلفظ

ملكعجلونحكمتحتسقطواالذين2(18؟ا

مرسلوبحثه:01صم2في3:13(.)تضموآب

حوالي.لحقهمالذيالعاربعدلهمملجأعنداود

تمثىبحيثمأهولأجديدمنالتككان087سنة

عداوةبسببالابنيةوسائرالوريثئدأنالناس

16:34(.مل)1حيئيلفعلهمماهذاالموآبيبن.

مهئا.نبؤيامركزاالوقتذلكفيأريحاكانت

وئنسب8(.4-5،:2مل)2وأليثحايليازارها

نغسقيبحيثصالخاالنبعجعلأنهأليثعإلى

بعد-22(.2:91مل2:السلطاننغ)اليومأليشع

)عزفيهاوأقامواأريحاإلىالإصاثيليونعاد،السبي

قلعةبكبديسفيهابنى106سنةوفي2:32(.

القرنطرجبلعلىالدوقتكونقد.ه(.:9امك)

ورفاتهالمكابسمعانفتلحيثكرنيون()أو:

تكنلم)انالقلعتينإحدىأو-17(اا:16)امك

غريىوجنورجنويى،وتركستوروس،القلعتهان

فيهايقيمغنيةمدينةهبرودلى!اريحاكانتأرصيها(.

)زكا:الجماركمركزمعحدوديةومدينة،الناس

إلىمسبرتهآخرفي،يسوعإن91:ا-ء(.لو

برتيماوسالأعمىفيهاشفى،أورشليم

في18:35-43؟لو46-52؟ت01)مر

أعميان(.02:92-34:مت

محاولةكانت.السلطانتلفي)1(الحؤدات:ئالثا.

.سورانظهر:9091و7091ئما868سنةأولى

بنيعمليكون)قدالتلةبسفحيحيطالأول

إلى)ئسبالتلةقمةعلىكانوالثانيإسانيل(



تاارلدأ

سوزاالتلةغريشماليوكتشفوا(.الكنعانيين

وكانت.السابقينالسوربنمنأقدمكانثالثا

أنعلىفدئت2691و0391سنةأخرىحطة

البرونزبدايةفيسوربنإلىيسنندالثافيالسور

وهوالأولالسورأما0021(.)حواليالقديم

)0018الوسيطالبرونزبدايةإلىفيعودالكبير

حوالي.0016سنةحتىمستعملأوظك.!.مف

بفعلعنبفةبطريقةودثرالثافيالسورئنيا055

0125(.سنةوتيلهـ014سنة)قيلأرصةهزة

جماجمكشفتالي2،91صنةحملةوكانت

وعرف.بشريةوهياكلطين(منقناع)في

البناءمنطبقة17الفديمالبرونزسورفيالعلماء

عهدفينجيالوسيطالبرونزسورإن.الناءواعادة

احموسيسالفرعونوضعالذينالهكسوس

الوقتهذافيلهم.حذا58-10158ءا(

0155سنةودئرتلمصر،اريحاخضعت

تعدلمالمصرلبنيدعلىالدمارهذابعدنقرلئا.

الحديد.زمنفيبناؤهاأعيدولكن.مدينةأريحا

.09.06-0سنةبينماإلىفتعودالفخارلاتأما

منقلعةالمنقبونكثشف،العلايقأبرتلول)ب(

اللتينوتركستوروستكونتد.الهلينيالزمن

وتد)سنرابون(...مق63سنةبومبيوسدقرهما

هيرودسقصرهيالرمادمنطبقةؤجدت

شيءيبقا.موتهبعدعبدهأحرقهالذيالكبير

الملعب.بقيولكنالقصرمن

الأصل،ق6(.)ل!أربحا،سقوطرابغا:.

؟أ22:)عدالأردنعبريحذدمحلثاأريحاكانت

يرتبط6()ل!أريحاسقوطخبرإنث!(.36:3،

نأنستطيعلاأولأ،.تقيمهيصعبأدثيبفن

أثزا.يتركلمحدئاالأركيولوخهالزاويةمننحذد

نظرنابلفت،المحضالأدقيالأساسإلىعدناهـاذا

تتكزرحيثالخبرلهذ)"الكهنوقي"الأسلوب

مزة.مناممثروالأعمالالفر)ئض

صراخيتجاوبحينالليتورجيالطاجويتاكد

02(:،01.16)6:الكهنةبأبواقالنفخمعالشعب

الأسوار.سقطتحتىعلاإنما.حاسمصراخ
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اليبحرعبورمعيلتقيالأردنعبورأنفكما

شبصراخعبرأريحادماريلنقيكذلك،الأحمر

وصراخمصرفيالشائةوالأشغاليلتقي،اسرائبل

1-14؟ا:ا)خرضيقهمفيالربنحواصرائيل

وخههالذيالقاصيوالكلاميلتقيبل2:23(.

في5:91:23(.)خرموسىإلىالياشالشعب

عنمصغرةصورةأريحامللثيبدوالظروفهذه

فالنصأرمجا،سقوطبعدعقابهيرؤلمفإن.فرعون

لسائرنموذجاسيصبحخبرفييفترضهاللاحتى

8:2،9:3؟6:17-25؟)يشالاحتلالأخبار

وعلق.اللهيدفرعونهلك03(.28،،ا.ا:

14:27،)خرالعارفلحقهالضربيدأريحاملك

فريضةخطفيأرمجاالحرئمضرب92(.،82:يثى

علىالشعبودك!2:17-18(.)تثاشنراعئة

نأدوندائئايفعلوهأنيجبعاهذا.تامتجزد

جمافي.أوفردقيغنىعنالبحثيحاولوا

ت!ميالتيالغريبةنموذجصارتالبفيئوراحاب

التيالمدهاترأتأنبعد،الشبإيمانإلى

ورأى.(1ا9-:2)يشاسرائبلبنيتحرلررافقث

إيهاونسبواالجدد،المهتديننموذجالراينئونفيها

تبدو،القبائلوثائقفي.والأنبياءالكهنةمنسلالة

أيث!وبنيامبنافرايمبينتنازعموضعأريحا

القبائلأنفنظن2(.18:12-ا16:ا-7؟

المروئة،الأرضتقاسمت(راحيل)نسلالمتحالفة

التيالأخبارففي!اكن.بدونالمدينةوتركت

يحتلالملكيئ،الزمنأوالقبائلزمنإلىنعود

بتوقفمحطةفهيأربحاأما.الأولىالمكانةالجلجال

؟01:هصم)2الثرقنحوطربقهفيالمسافرفيها

أريحا،بناءأعيدأخابأيامفي91:ه(.أخا

ايل،بيتشأنشأنها،الشمالمملكةفيفصارت

حينيل.صطن

9:8(.)أسهامانأبناءأحدأولداثا

.والدهمعخئمبةعلىعثق.هامانأنجاءثافيأريدأي

9:9.أسرج

الرافدين.بلادمنالجنوبأفصىفيتقعمدينةإريدو

طبقةكلوفي.طقةا8الزتورةتحتالمنفبونكشف
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المعبدكانالبدءفيالماء.إله،انكيللإلهئنيمحبد

منضدةوسطهفيالشكلمستطيلمصلىعنعبارة

إليهأضيفطرللزمانوبعد.والقرابينالنذورلوضع

مصطبة.بواسطةالهيكلوريخع.المدخلقبالةمحراب

.حجراتإليهوأضيفتالمصلىنوشعثم

9(.9؟)أسهامانأبناءأحدأرساي

إله،مارسإأوأريستلة:الأصلفيأريوباغوس

حيثاثينةاكروبولكريشماليتقعوهي(الحرب

بعد.الهامةالأمورفيويقضيالمدينةمحلسيحتمع

حيث)اغورا(الفخارينساحةإلىالاسمانتقلهذا

المجلىلهذاكانيجتمعوا.أنالأريولاغيوناعتاد

الائينيينعلىواقعيذوالحكمالقانونسلطة

فيبولسأقامحين.المدينةنيالمقيمينوالرومان

إلىصمطفوجطالأريوباغوسإلىأخذوهأثينة

ظن17:22(.)اعهناكالمجتمعينالأريولايخين

17:22-31()أعبول!خطبةانالشزاحبعض

ميزةدوندتهالحفةالمعرفةحولهلنستثةخطبةهي

النعلبهممراضغفبهاآخرونورأى.خاصةمجتة

هذهإنثالثةفنةوقالت.الوثنيبنوسطاليهودقي

:23(،ااكرر)رجبولأفكارتعكىلاالعظة

أيامففي.الرسلأعمالدؤنساعةلرقاأفكاربل

عادفماوالمسيحبيناليهودببنالقطيعةتتتلوقا

نأارادلوقاإنثم.المجامعييعظونالمسيحبون

فهم:بولصمنبقتنعوالمالفلاسفةكاناذا:يقول

أيضأ،اليوميقت!نعونلا

أمير.،نبيل:ارياكا.حورفيأصلمناسم:أريوك

نتماءل(.ا:14)تكامرافلوحليفالأصارملك

يهفيالمذكوروذاكهذااريوكبينعلاقةمنهل

نصو!!فياردوكاسمنقرأ(.عيلام)ملكا:6

اربوكي(.،ريوك)1ماري

الازائية.المسألة5رجاو()المسالة،إزائة

1(،98:مز؟511:)املايتانترافقصفةأزراحي

1(.:ع!)مزوهيمان

.جوزان،رخأزران

أنهاعلى)سميرنة(اا:ارؤفيمذكورةمدينةإزمير

.الصغرىآسيةفيالمسيحيةالجماعاتإحدىمركز

-أسا

المؤصنينتمدح(اا:8-2)رؤرصالةإليهاؤجهت

إزميركانت.الآتيالاضطهادأجلمنوتشخحهم

هرموس.مصبعلىلهاأهمئةلاإيولثةمستوطنة

الطرق)نههايةأهمئتهاالكبيرالاصكندرلاحظولكن

مخططهحصببناءهافأعاد(الشرقفيالخجارلة

وصارتوليسي!اكوسانطيغونوسبيدالحاص

وأهمالصغرىآسيةفيمرفأأنحمطبسرعةإزمير

صارت..مق!ماسنةمنذ.هناكنجارلةمدينة

الرثضيالمركزبرغامسيموألفترومانثةإزمير

فيهاتأمئسحت.النربيةا!ميةفيالامبراطورلعبادة

بولسيدعلىاقهودينالمسيجينمنجماعة

الازميرفيبوليكربوساسمالتقليدوعرف.نفسه

.017سنةحواليتوفيالذى

الحديد،أوالبرونزمنالإزميلكان)ا!(إزمل،

زذلتالحجر.فيأوالخشبفيللحفرودستعمل

تستخدملأنها،الدبنيالاستعمالمنالآلة+هذه

وقد32:4(.خر44:13،)إشالأصناملصنع

رج؟02:25)خرالمذبحبناءفيأيضأالإزميلحرم

5(.:27تث

تقع.الجلأماليومهي34.:91يثىتابورازنوت

تابور.غريىشمالي

عشيرةنسلهيثمكل.السبعةجادأبناءراجأزفي

16(.:46)تكاصبون-16(:26)عدالازنيين

،عبري،أصبون،شوني،حجيئ،صفبون:هم

أرئيلي.ةأرودي

أشدود.رخازوت

هيكلاسم.الثابتالببت:محناهسومرفياسمأزدلا

)هيبورسيفافينبوالإلههيكلثممردوكالإله

منالجنوبإلىكلم25تبعدالينمرودبرسااليو

(.بابل

بنتكما)شأرة(افرائيمابنةبنتهموضعيثيرةأزين

24(.7:اخ)اوالعلياالفلىحورونبيت

اخنوخوكتابالاسابغرؤيارجا!()رؤيا،أسايع

الحبشي.

أحدكل".وعب"شالعبرثةفيعد)ار(ةاسابغ

إلىالمؤمنونيحبئفيهاالتيالئلاثةال!ولةالأعياد



أساس

34:22؟خر)رجا:9-.16تكحبالمعبد،

سئي8:23(.أخ2؟:1616تث28:26؟عد

خر)رج34:22خرفي"القمح"حصا!عيدأيضأ

ببهعةالفصحبعدبهيحتفلرنكانوا23:16(.

16(.:23الايوئاخسينأو9(:16)تثأسابيع

الخمسينعيدأوينتيكوستي"9اليونانسثاهلهذا

"الحصاد"رج31-32(.:12مك2؟ا:2)طو

العنصرة".و"عيد

التأسيس.ذبيحةرجا!()ذيحةأساس

بعدالناسمفام،الامواتمثوىالارضأسافل

موتهم.

ئسئىوالاكادئة.السومريةالديانةفي،1(

رياو"كأو.والموضعالأرضأي"كاي"الآخرة

"يجو.ن.ير/كو"كأيضأوتسقىالبلاد.

منه.رجعةلاالذيالموضعأوالأرضأي

هذهكلل(.اج.ير)1الكبيرةالمدينةةوئسمى

"ارصتالاكادئةإلىانتقلتالسومرئةالتسمبات

/!رإي.ىراتلا.شر./1تصراتو؟

.ي)كالأرضلمحتالأمو)تمثوىيفعو".لك

أيضافيهيوجدموضعفي(ولتفا/شت

،عامبشكل)الآلهة"أنوناكي"الآلهةومقام"أفسو"

المواضعهذهتكنلم(.الجحيمآلهةفيهمبمن

عنواضحةفكرةنملكلاولكننا"ممزوجة"،

الجحيم"إلىإنانةانزولسطرةفحصبتوزبعها.

نأعليهاينبفيثمكبير،بابأمامالالاهةتظهر

لازوردفيقصرإلىلتصلأخرىأبوابسبعةتجتاز

يتخئلونوكانوال،.اغيكشر"امقامهو

ففي.الموتمملكةإلىالبلوغئتيحوحفزافجوات

فيغرضان""سقطوالججما،إنكيدو،"غلغامثى

ذلكبعدانكيدو"أمسك"الذيالسفليالعالم

نينشفيعهاالنيإناجيمدينةإن3.بقليلالوقص

تكنلمارشكيغاللأ.عالمنحو)قناةتستىأزو

إليهاالموتىيصلسور.مبعثالجحيمفيالإئامة

حلتهموكلزبنتهمكلمنفيكزونإنانة()مثل

انكيدوونالالاجنماعي.بمركزهميرنبطوما

لابأنالآخرلن،عنيفترقلابحيثنصيحة
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يتعطر،ولاحذاء،يلبسولانظيفةثيائايرتدي

الذينالموتىتجاهعاطفةأيةيظهرولا،يصيحولأ

هياوالقذارةواللامبالاةفالصمت:يعرفهمقد

ازونيناعئر،)اغادي(ا!اديةالحقبةفي.القاعدة

الحقبةفيشعبي!هوخفت.الآخرةإلهارشكيغالابن

زوجهامحلهاسيحكالتيأمهلصالحسوسدةاليو

فيالرئشيالالهنرجالالبابليوناعتبرنرجال:

مثلآخرونآلهةثانوئادوزايلبجثالججم

إلىتلميحاتهناكأنمعغلغاش!.شمث!،

فلا(،1السبعةانوناكي)آلهةوالقضاةالدينونة

ئقئمالالهأناقرضواالبابئيرنولاال!ومريون

شزا.أوخيراويجازيهالاخلاقتةالميتحياة

الآخرةعالمإلىالزلارةإن.اليونانتةالديانةفي2(،

تارة.وطقوسهااليونانتةالسطرفيمعروفموضوع

ب!ثكلوطوزا،واضحبشكلالسفرةتصؤر

الفربإلىبعيد،بلدإلىكرحلةتصؤر.تلميح

الاوديسة.فيعولىوضعهوهذاالأفصى.

أأوالماءجنباتمنالنفاحبطبالذاهبوهرقا!

انزولأمامالمراتبعضنكونوقد(.الغروب

يختطف)هرتلالسفليالعالمإلىحقيقيئ

الحجيم(.يحرسالذيالكلبكرباروس،

وحوشايواجهأنالبطلوعلىخطر.فيهامغامرة

نساعدهقد.الطبيعيالنظامعلىيتعذىلأنههانلة

اللتين1بعينيهاالبومةإليهاترمزالتيأثينةضل،الآلهة

السفلي.العا!ظلامتقدحان

الييونانثةالميتولوجيافيعديدونابطالهناك

)أمسكهرقل:الجحيمإلىالمغامرةحاولرا

إلىرذهثمالأرضإلىوأصمدهكرباروس

بفيثارنه(،)سحرهاورفاوس(.الجحيم

رحلةأمامنحن،الأصل)فيوعولسوتيساوس

ملاحممنملحصةتصبحأنقبلالجحيمإلى

ولكنه.يختلفالسفرعلىالباعثإن(.طروادة

وأنالموتنتائجيلغيأنتآخر،أوبثكل،يتوخى

وبرتبط.قعذدةمحنبعدوذلكالخلود،بفتني

بانسبةتشكلالتيالتنشئةيطربموضوعالموضوع

إلىولادةفبل:رمزيموتفيعبوزااتمدزجإلى



النزولرجالوسيس(.اسرار:)مثلأجديدةحياة

الموتأوالأخرىالحياةالشيول،،الجحيمإلى

.والحساب

هي.وتشوبوتشالوت:العبريةفيواجوبةأشلة

والمعرفةبالشريعةتعثقمسائلحولمكتولةأجوبة

طرحهاأسثلةعلالتقليد،فيأخصائئونحملها

اليهودتة.الجماعاتفيأشخاصأوزملاؤهم

فيوتنطمتالتلمودحقبةفيالممارسةهذهبدأت

البيبلتة.ا!ادمياتفيالعظماءأو"غأويها"حقبة

والأجودة"."الأسئلةهذهخمعتوقتوجاء

"غأونيم"مرحلة:كبيرةمراحلثلاثفيوذلك

القرنإلى6القرنمناتذتالتيالعظماء()أي

الهامة،الأجودةأولىبرزتالمرحلةهذهفيا.ا

الممارسةقضاياإلىونطزنتجذا،قصيرةوكانت

يأ"رشونيم"مرحلةهيالثانيةوالمرحلة.الدينثة

علىأيضأنركزت12-14(.أالقرنالأؤلين

"احروديم"مرحلةهيالثالثةوالمرحلة.المحارسة

إلىعث!رالسادسالقرنمنئمتذالتي،الآخرلنأي

أبانا.

فيالمذكورةترلثيضهياسبانيااليهودنظرقياسبانيما

2:16؟إش22:94؟املرج.ا:4؟تلث

بينمثواترةالعلاقاتكانت27:25.مز23:ا؟

احتلالإلىلثر8:3امكإنوصور.نرئيش

اسبانيافيذكرالجديدالعهدأما.رومةبدعلىاسبانبا

يسافرأنفينئتهبولسيعلن28::15،24روفي

كلمنضوسالقديسويقولاللاد.تلكإلى

ماحفقبولسإنالكورنثيينإلىرسالتهلاالروماني

.نواه

مكابذكرها.اليونانفيذورلةمدينةاسبرطة

تضت.سمعانكحليفةا4امكويوناثانكحليفة

تبادلهارسائلبعد143و152سنةبينالمعاهدة

رسالتهفيبوناثانبذكر.لاتاذيمونأهلمعاليهود

عليهيشهدماوهذا،الثعبينبينالطئبةالعلاقاث

ملك)903-265(الأوليوسامنرسالة

(.الأولأو)الانياونياالكهنةرئيسإلىإسبرطة

آريوسأما.الئتاتجهودتأثيرعلىيدكهذاكل

اليهودبينقرابةعلىيدلكتائافذكر

موتوبحد.ابراهيمجذهمعبرواللافاديمونثين

وخلفهأخيهمعالعهداللاقاديحونتونجذد،يوناثان

وثيقةخفظتوقد:16-91(.14إامكسمعان

رضي14:02-23.امكفياللاقاديمونثون

لأنواليهوداللاقاديحونيينبيناللقاءبهذاالرومان

أماوسركاءها.رومةحلفاءكانوااللاقاديصونيين

دولةكانتاسبرطةأنفذكراليونال!التاربخ

تأشستوعسكرية(القفةفيها)تحكماوليغرضية

امتدت0(0.مق9)القرنالمواطنينماواةعلى

بينحربوممانتقزية.مديةفصارتكثيرا

تتقوىوحين.اسبرطةبانتصارأنتهتواثينةاسبرطة

السياسي.اسبرطةدورينتهيمكدونية

البونانبة:في.وعبش:العبريةي)ال(ةسبوع

سلسلةهوالقديمالعهدنظرفيالاسبوعسباتا.

قمرولااحنفالبقطعهالاأيامسبعةمنمتواصلة

يومالاصبرعبتهيجدبدة.شةولاجديد

الثافي،الهيكلزمنفي16(.خرا؟)تكال!ت

وبنيواللاوبينالكهنةمنفرتة24هناككان

واحذا.أسبوغاتخدمفرقةكلوكانت.ا!رائيل

منفرقةمنواللاولونالكهنةبصعدكانوحين

فيبقيمونامرائيلبنوكان،أورشليمإلىالفرق

نكفيكماالخلقلخرالموافقالمقطعليقرأوامدخهم

كانت4:2-23.تعنيتمثىا:ا-2:14؟

كلهاوكانت،السنةفيمرتيننخدم24الفرق

الشمسئة-المنةكانتالاعياد.فيحاضرة

364فمنقمرانفيأما.يوما354منمؤلفةالفمزية

نإسنة.نصفلكلفرقة26يعنيهذابوئا.

كلندازاكانالذيقمران)تقويم(كلندار

أيابممنيومفكل:أسابغمنتالف"صادوقياا

ولى.الاعبوعأياممناليومذاتفييبدأالسنة

والخاسىالثافياليومانكان،اليهوديالتقليد

.السوقإلىللذهابمناسبةوالخميى()الاثنين

الكلندارفي.صياميوقيكاناالفريسيينوعند

والسادسوالرابمالاولاليوم،الاسيانيالصادوقي

."ليتهورجية"أيامهي،(الجمعة،الاربعاء،)الأحد



الاروااستحضار

يواصلونالاولونالم!جحيونبدأ،القبيلهذامن

نأاعنادواوكما.اسرائيلفيالكهنونئةالنقاليد

(،الشينمن)7*7سنة05كليوليلأيعثدوا

الخم!ميناليومفيهيعئدونكلندارآئارؤجدت

محاصيلأوليقذمونكانوا(.الأياممن)7*7

الوبيلات،كتابفينجدهماهذا.الأرض

عنعربئةووثيقة،والئفائين،قمرانوكلندار

والكنية(،الوسطىالقرونإلمطأتعودفيلون

ئسبت،السبعينثةوفيالمشناةفي.الأولىالمسيحئة

الاحد،:السبحةالاسبوعأيامإلىالمزاميربعض

82،مز،الئلائاء؟48مز،الاثنين،24مز

الجمعة،81؟مز،الخميس،49مز،الاربعاء

فيالسادساليوموسمي29.مز،البتبم39مز

التقليدفيالتهئة.يومأيبارسكماوي!اليونانية

ليتورجيا،معنىالاسبوعأيامأخذت،المس!يحبئ

يهوذا؟خيانةالاربعاء:الآلامأسبوعفيسثماولا

الصلب؟،الجمعة،الأرجلغسلالخميص،

ويومالقيامةالاحد،القبر،صست،السبت

اليهود،عندنجدهكماالاسبوعتنظيمإن.الرب

أئرقد،منطمةأوقاتفييعودالذيالسبتمع

الاولالقرنففي.الرومافيالمجنمععلىكبيزاتائيرا

الاسبرعمحكالبهودفيالاسبوعحكالمسبحي

وملتبا(.معفذاأكانالثمانيةبأيامهالروماني

فدخل،النحؤلهذاإلىالأولىالكنيسةوانضفت

بيومبالأحد،الاحتفالمعأيامبصبعةالاشوع

الاسبوعمنالأولاليومفي،الرفي

،الارواحالثخصإبدعو".الارواحاستحضار

مورس.الآتيةالأحداثمنهميعرفأنمتوخئا

28:7-)اصماسرائيلأرضفي"الاستحضار"

أخ.ا:13؟2أخا2:6،23:24،امل02،2

منعتهالثريعةأنمع92:4(،؟8:91أش:6؟لمم

رج؟18:11تث31،02:6،27،:91الابشذة

9(.28:3،صم1

والممرلونالبابلبونمارسها!لوتى.اسنحضار

:9-18)تثأيضأالكنعانيونوعرفه.واليونان

قدكانالذيشاولإن.العبرانيونبهوناثر11(

78

إلمطذب،الموتىمستحضرىالبلادمنطرد

صموئلتحضرأنمنهاوطلبدورعينساحرة

أنهمبوضوحإشعياودكا(.28:3-ا)اصم

كان)8:91(.أيامهفيكثيراالموتىيسألونكانوا

أماالمشحضردن،عملعلىمرافقامن!ىالملك

مل21الاشتراعيالاصلاحخلالفأبعدهميوشيا

استحضارالشردعةمنعت23:24(.21:6؟

91:31(.الابالرلثالمؤمنيخخسلأنه،الموتى

02:27(.الارجضائفتلمارسهومن

سترابون!رجاسترابون

نإالنجامة.التنجم،علمأاد(استرولوجيما،

الفلكعلمتسبقلم(التنجيم)علمالاسترولوجيا

يقالمارغم(،الأفلاكنواميسأوأاسترونوميا،

وقمرهبشمسهالفلكعلمفممارسة.وهناكهنا

التنجيم.ممارسةسبقتالتيهيوكوكبهونجومه

نظامإلىنعودحينالقدبم.العهد،1(

نظامعنيتمثزالذيالدينئةةالامشرولوجيا

ظهرتالي،والميهتولوجثةالصوفثةالاسترولوجيا

نم!زأننسمطيع.،م.قالخاصالقرنمنذآثاره

الألفإلم!نعود،الأتدموهي،الأولى:حقبتين

بل،والتنجيمالاسترولوجياعالمسبقتوقدالثالث

تبلمافترةفيسبقهاوقد.السومرممطالعالمسبقت

تمزفومراقبةأفلاكئةتوخهابمناهبئالتارلخ

ارتبطهذاوكل.الفصولحسبالصيدطرائد

تصيرالثانيةوالحقبةالعيد.إطارفيسحربطقوس

والبابلي.ا!ادئبلال!ومرفيالعالمفيلامسيرتها

كأقصىالئانيالألففيالاسترولوجيافظهرت

علاماتمراقبةفيجذورهاوجدتوقدحد.

إرادةعنتعبزالحيوايةالذبائحأعضاءفيتظهر

،البابلثونوالكهنةوا!اديونفالسوسلون.الآلهة

مستوىإلى،هذهالبحثبتقنتةوصلواقدكانوا

عنعلامة0006حنىفاكنشفواجذا.متشف

خدمةفيعلمهموخعل.الآلهةوارادةالبضرمصير

سياسئا.منخىبحئهمفاتخذ،الملوك

علىلا،مرازيةعلاساتعنيبحثونأخذوالهذا

النصنعليهيدذماهذا4.السمافيبل،الأرض



لوجياستروا

الحيواناتسأل.الداجنةالحيواناتاط"صأ:التالي

أرادواواذ."...وغروجهاالشمسثروقسأل.الجزبة

يحذدواأنعليهموجب،الكواكبحركةيفشرواأن

الاكبادفيالناظرينمثل،السماءفيموضعكلميزة

فهذا.الامعاءوالتفافالكبدفلقتييتفخصونالذين

ديودورسشهادةبحسبالاقدمونعملهما

راقبأن"بعد102/.لم!:2-14:الصقلي

عرفواالعصور،أقدممنذالكواكبالكلدائيون

قؤنها(،أي)دبنامبسونأئبرهامسبرتهافريدةبدفة

فيالأهئماخعجواواحد.كلبمستقبلوتنبأوا

نسميهاكواكبخمةحركةعنديتوقفنظرهم

)تقدم""مفئرةالكلدائيونويسميها""سئارة

التائهة،الكوأكبهذهوبينتفسيزا(.أيهرمانايا

إأي""كرونوساليونانيسثيهالذيذاكأنيعتبرون

هو،بالوسباسمالكلدائيونعرفهوالذيزحل(

اليارة)الكوكب(صائرويسفوننأئيزا.الأكثر

المرلخ:عندنا(الفلك)أو:التنجيمعلماءيفعلكما

،()مركورردعطا،()فيوسالزقرة،()مارس

""مف!ئرةالكلدائيونويسضيها.(جوبيترألمشتريا

لاخاصةبحركةتنعم!الستارة"الكوكبهذهلأن

المقبلةتالأحداثفتعلن،الكوكبسائرصهاتنعم

الخيزة".الآلهةمقاصدللبشررتشرح

استرولوجتة"إليش"انومافيالخامسةواللوحة

السماوتة.المناطقتوزحكبفتةتبينفه!.بكئيتها

وجعل.الكبارللآلهةالسماوفيالموقعمردوك"خلق

توأموكأنهاصورتهاهيالتيمواضعهافيالنجوم

منولكلحدودها.لهاورسم،السنةوحذدلها.

وهكذا،.نجرمثلاثوضععثرالائنيالأشهر

."...السنةأبامصؤرأنبعد

الاخصائئونعرفبهاالتيالطردقةهيما

نجد؟الممماوثةالحركاتيفترونكيفالقدماء

الئافيالألفإلىتعودلويحةعلىالمعلوماتبعض

أيامفيؤضعتمحموعةمنجزتاكانت..مق

خراثفينسخةمنهاووجدت.الاكادفيصجون

الجملبعضاليك.نينوىفيبانببالأشررمكتبة

وؤجدبالقمرهالةأحاطت"إذافيها:نقرأهاالتي

اكاد.ملكلمجاضر،داخلهاني()جوبنبرالمثشري

منعئ!رالراجوفي.الريففيالحيواناتوضهلك

يكونبلئرى،الزهرةتعودلنالث!هر،هذا

غير.وصوردةعيلاملأرضالويلقمر.خسوف

بل.خسوفيكون...أمانفيسيكونملكيأن

)دارولئهرويكرد!.سلامعلامةإنه.حصلهو

والراجعضرالثالثليلهلببوئا.ثلاثون(دار)1

فراثي()منقمثأنبعد،بعنايةراقبتعثر،

تقرلزاسأرسل.خسوفمني!تفلم،مراتسبع

جذاضعيفببصدىإلاالتوراةتحتفظلم."الملكإلمى

تدإشعياالنبيوحدهالمعفدة.التنظبراتلهذه

بابلضذالسخرلةسهامبعضليرسلتذكرها

4،5:711"2:27،7،داأمما+:14(.أإشى

فمفيالعددسفروبرى.التنجيمعلماءأيضأفيذكر

يشرحإلهئاقولأ،الفراتشواطئستالآقيبلعام

)عد(نجمة)أوكوكببصورةالمقبلالملكمصير

النيالاسنرولوجئةالعباراتدهاحدى24:17(.

كوكصظهرإن)ا:تقولكانتبابلونيةفيولدت

سيكون(،كلو)رجكبسبليموبدايةفيسئار

علامةكانالتنثؤهذامثلهقدمةإ.ستكون،عبيرو

بميط:بشكلنقلوقداسائل،لبنيخيزة

منصولجانويقوميعقوببنيمنكوكص"يطلع

الترراة.نطاقيتعذىواقغاونزيداسرائبل".بني

الأدبهوأدبنماق.م.الثانيالقرنفمنذ

الله،بقصدخاصأاهتماثاكئابهفاهتتمالجلياف!.

كانفإن7(.)دابهتنئالتيبالعلامات،بمجيئه

علىجوائاالمقذساليهابمنطلبواقدالمؤمنون

آخروناهتثمفقد،عصرهميطرحهاأسثلة

فالنجمة.القديمةالاصترولوجئةبالتنظيرات

86،أخن)االملانكةإلىكرمزئسنعمل

توثروهي9:ا(،28؟2:ا،ا:16-.2،رؤ

امتدادفيوذلكردبئا،أوصالخاتأثيزاالبمثرعلى

البمثر.مصيرعلىنؤئرالكوكبإنتقولتنظيرات

العالمفيالاسترولوجيابدتالجديد.العهد2!4

بدأتالالهئة.بالأقوالللاهتمامكتوضيكلاليونالمط

يثرحوخهاالكهنةفكان،غامضةبل،ملتبسة



إشعيااستتنهاد

مختلففيبالخدمةارئبطواالذينوهموينثصروخها،

الاسترولوجياإلىالكهنةهؤلاءتوتجهولفد.المعابد

بعد،أسثتهمعلىويرذوا،الحديدينالحخاجلئرضوا

التيالأصاربح!سبوبكموهاطرحهايعيدواأن

الاشرولوجياكانتانوبعدإلبهم.وصلت

هذهأنغبر.وصوفثةميتولوجئةصارت،سباسثة

..مقالحاسىالقرنتجلتحصللمالجديدةالشميلة

اصاربواسطةمصرفيخط.خطينفيوامتذت

يتعذلممتأخركلدائيوخط.وفتاغوراسايزيى

الحا!اهتتمالجديد،العهدزمنوفي.الئاكالقرن

يتيزبأن،الرافدينبلادعالمقبلهأهتئمكما،اليونافن

عالمإلىبعنايةقطفعفيه.ولؤثرالب!ثرمصير

الاسترولوجياالعزافينمنعد؟ومارس.الكوكب

وكما"الكلدانيين".فشقواالبشر.طالودراسة

؟ه:اصف؟ه:92مل)2الماضيفيالعبرانثونفعل

هكذا،بالأشوربينفاقتدوا،(4:91تث؟82:إر

توخىطقوشايمارسواأنالغرافونهؤلاءحاول

هذهتحذدهالذىالمصبروعلى،النجومعلىالتأثير

القمربمراتبةكولوسيمسيحئووأهتئم.النجوم

،الطعامفرائضعلىوبالمحافظة،الهلالأوالجديد

عناصرأيالعالموعناصرالملائكةبعبادةوبالاحتفال

شثيتوالتينسو!هاالتيوالأرواحالمادثةالكون

بأبحاثاهتئواهل8(.ة2كو،)دينامايس""قوى

مهحابالاسرار؟أفضلمعرفةتمنحهماسترولوجئة

قدللسز،الكرلنبالنعببرفالاهتمامأمر،منبكن

المسيحلسزالكوفماالئعدفييفكرأنإلىبولستاد

يحيطكما،المخلصينجميغبملنهيحيطالذي

البشرئةحياةإطارهوالذى)كوسموس(بالكون

نإوأخيزا.الملائبهةالقوىلماطار2(0-15:ا)كو

نإيقولباعماديلتقى2:2مت)كوكب(نجم

كوكبظهورعليهيدكعظيمةضخصئةكلمولد

!رلدفضئمالرابينئالهودعالممثىتبعجديد.

.:2417عدأعلنهالذيالكوكبظهورإلىالمسيح

المسيحمولدبينالجمعهذاأنهوالنظريلفتوما

منجاؤواعوسإلىهنائسبقدلحمبيتونجحة

.المثرق

08

إشعبا.صعودرجإشعيااستشهاد

كتابمنمقطع:البيبليالايرادأويبليئاستشهادات

عنفانتحدثآخر.كتابفيحرفئايرد

هناكالجديد.العهدفيالقديمالعهداستشهادات

قدالجديد.العهدفيالقديمالعهديردحالة503

:217يوفيالأمرهوكماواضخاالاستشهاديكون

)أعالكتابإلىالنمىيعودجنئذ2:34.أعأو

موسىإلمط،:27(14)مركتماإلى،32-ثم(8:

إلى،(3:22)أعالشرلعة،توكسالبنتاي!حب"صا

إمتالنيإلى7:42-43(،)أعالانبياءكب

صاحبداودإلى7:94-.ه(،أع5-21:4؟

25-:4)أعالاستشهاداثثلثييحتكالذيالمزامير

أخرىأماكنفي.25(3:)أعنف!هاللهإلىبل.26(

اعأو:1462مرفيكماضمنئاالاسشمهاديكون

للتعبيرئستعملالقديئمالعهدألفاظجث36،:1،

نإالقولومجدرالجديد.العهدفيجملةعن

المبحينية.إلىعادةتعودالاستشهادات

فيالاستشهاد)تإلىبنسبالذيالمعشإن

مدلولعنالمراتبعضيختلفالجديد،العهد

هل:نتساءلهنا.الأصلينضهفيالواردالمقطع

هناككانهلالذأكرة؟طرلقعنالنعنبرد

ذاكعندمنه؟يأخذون"استشهادات"كئاب

هت34:96(؟ا.ير)في6ة82مزينسبأننفهم

كزبنسبأنالثسلعة.إلى15:25(بو)في

وقد.إرمياالنبيإلى(ا.:9-27مت)في11:12

عندالكتابئةالاستشهاداتأنالثزاحلاحظ

أجزاءبعضفيشيءكلقبلتتجغبولس

اكررفيمئلأة.الكبرىالريائلمنمحذدة

عنعدذاالرسولجمعة1:18-3:23

الشرلةالحكمةإلىكلهاتتطزقالاستثحهادات

الاستثمهاداتهذهتعودولا.اللهيشجبهاالتي

سيتبعهآخرنصوصينفليدإلىبلالسبعينئةإلى

فوجود.الأولىرسالتهفيالرومالماكلمنضوس

تفسيريتبعهاالاستشهاداتمنصغيرةمحموعات

المفارة1قمرانفيالاسيانيرنعرفهأمرقصير،

يشكلانمتخباتهذهمثلوتكولنالرايعة(.
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العهدكئابيتعملهاالتيللنصوصتفشزا

الكنس!ون.الكثابأوالجديد

الذينالقفةومنأخائيةفيالمشحتينأواطاستفانوس

فيعائلتهمعكان:16(.ا)اكوربولسعمدهم

أنهفيشلثلا.أفسىفيمعهوظلالرسرلخدمة

بولس،إلىالكورنثيينمنرصالةبولسإلىحمل

لهذا.بولسجوابالكورن!يينإلىحملكما

لقزألهمثالأويعنبرهبولسيمتدحه

.(16:51،17كورا)

الرسلأوكلهمالذينالسبعةأحداستفانوس

أصلمنكان.أورشليمفيبالفقراءبالاهنمام

ممتلىرجل:الكتابعنهيقول6:ه(.)أعهليني

مكانةاحتلولهذا.القدسوالروحالإيمانمن

وعظاته.معجزاتهبسببأورشليمجماعةفيخاصة

الذين6:8-.ا()أعاليهودبغضنإليهفاجتذب

المجلس(أوالسنهدربن)بواسطةعليهحكموا

بعيدحدإلىمحاكمنهئشبه.يا7:)أعورجموه

لموتشاهذا)بولس(شاولكان(.يسوعمحاكمة

الموتهذاوكان2(..:7،0622:)أعاستفانوس

أورضليمفيالمسبحئينضذعنيفاضطهادبل!ابة

القرنإلىيعودتقليديقول11:91(.8:ا؟أأع

يقعاسثفانوسفيرجمالذيالموضعإنالخامس

بنت043-.44سنةحوالي.دسثسقبابشمالي

نجدحيثهناكبازيليكااودوكسيةالامبراطورة

للآباءوالاركيولوجثةالبببلتةالمدرسةاليوم

.الدومنيكان

إستفانوس.رؤيا*رج)رؤلا(استفانوس

المادايبنملوكآخرإشتوفاغو.:الايرانئةفيأسئواجيس

055سنةغلبه.كواكارسىوابن(هه.)584-

نابغاوأميراحفيدهكانالذيالكبرالثايخاكورش

الاسكوتيين.منكانأنهيبدو.له

أستير

عثتار.:البابليةالالاهةرج1(،

)اسأبيحائيلابنةلهدسةالفارصيالاسم24(

بطلةهي.مرتيهامردخايأخأبنة،92(:215،9:

معنى)سفر(.استيررج.أسصهايحملالذيالسفر

استير)سفر(

تقليدوحسب.ال!نجمة:الفارسيةحسباسمها

تثرج.الحجابوراءالمقيمةالمحجوبة:الرابينيين

جهودبة(.المستورةالعبرلةفيرت)س31:17

فرئاهافارسإلىشيت.جميلةوصبية،يتيمة

لهتبوحأندونأخمويروشتزؤجت.مردخاي

دفعها2(.)فقراتهاعنولاشعبهاعنشيئا

الأكبرالوزلرهئأهمخططالتفسدفتدخلتمردخاي

نال3-ه(.)فاليهودئفنيأنفيهأراد،هامان

علىوحصلت،لهامانالعقابنفسهااسنيرمن

لهمشمحالذيناليهردإلىالاعتاروأعادت،بيته

عيدحولشريعة.وتنطمتأعداءهميقتلوابأن

علىبونايةلصوصمنأضيفماأماالفوريم.

الملكةاصتيرتلتهاحازةصلاةفهو،العبريالنمن

نحن(.1أنا)شعبهامصيرإلىمصيرهافضئت

القادر،الاله"أيها:عدلهئبرزأنالرلثوسألت

:12117(.)4"البائسينصوتاستجب

)سفر(شير

الفارعيالملكاختار.المضمون.أولأة

مملكتهنساءأجملبينمنحأستيرأحشولروش

اسنيراثرت.يهودنةأنهايعلملاوهوملكةوجعلها

المجرمهاماننحططففشلت،الملكيالبلاطعلى

فرحإنثم.فارسمملكةفيالمقيميناليهودضذ

الفوربمعيدتأسشفيتجئ!داوانتقامهماليهود

اليهودلدىشعبئاالكتابصار(.القرعة)أو

أهممناليهودقيالتقيدوأعتبره،مضحونهبسبب

النمنأنإلىنشيرالبيبلئة.)الادراج(اللفاثف

جعلت.واللانينيئاليونالنالنمنمنأقصرالعبرفي

أماالنمن.متنفيالمزادةالنصوصالسبعينتة

حلمأ(وهي:ملحقفيفجعلتهااللاتينئةالشعبثة

11:2-شحبيةا:ا؟قبل)سبجية:مردخاي

12:ا-)شعبيةالمؤامرةيكشفمردخاي12(.

اليهودبإفناءأمرالذيالملكقرارب(6(.

(ج13:ا-7(.:شعبية113إ3بعد)سبعينية

شعبية4:17؟بحد)سبعينيةمردخايصلاة

14:ا-9(.)شعبيةاستير!لاة13:8-18(.

4:17،بعد)سبعينيةالملكإلمطنذهباستبرد(



ربااستير

أجلمنإجراءاتكل(15:4-91(.:شعبية

-24(.ا:16:شعبية؟812:بعد)سبعبنيةاليهود

؟013بعدأصبعينيةمردخايحلمتفسيرو(

ي!بقالحلمتفسيرإنبحيث01:4-13شعبية

بعد)سبعينيةمصرنياشيركتابز((.الحلم

15:ا-13أنإلىنشير11:ا.:شعبية.ا:3؟

هيالملحقاتكلي(.4:39يقابلالحبيةفي

هذه!حةمسألةنحككيفولكنقانونثة.

الملحقاثإنالفولعلىانفاقهاك؟الملحفات

وهي.الأصليالنمنإلىتنتميلاولكئها،قديمة

كانانبعددينئاطابغاالكتابإعطاءإلىتهدف

الملحقاتآلفتهلولكن.العبرئالنصنقيدنيوتا

لنا.جوابلاالعبرئة؟أواليونانثةفي

القصيرالعبرفيالنمندؤن.ال!بأصل:ئانيا.

فيفوجدتالملحقاتأئا.015و003صنةببن

84أو)114الأورشليميليحمبماكسبعداليونانئة

ماوهذاالحز.الخبرطاجهوالكتابطابم.(..مق

كليعرفكاتبلدىالتاريححةالمغالطاتيفشر

فيلمقرأالسفردؤن.فارسبلاطعاداتالمعرفة

)رجاللهاسميلفظأنالكتابتجنبفوربم.عيد

الأسفاربينإدخالهفيالمعفمونفترذد4:14(،

04-55(إفسيراخابنبمتدححين.القانوثة

.مردخايولااستيرذكرعلىيأتيلافهوالآباء

كانهـاذا.اشيرصفرالجديدالعهديذكرلاكما

نجسببالقانونتةالأسفاربيندخلتداسثيرسفر

الدبنيئ.بالطاجالمطبوعةالملحقات

الإلهيالاسمغبابرغم.ال!بلاهوت:ئالثا.

الإلهئةالعنايةحضورنعيفنحنالسفرةهذافي

الانتقامبروحننصدمأننايبقىولكن)4:14(.

فعيدبالفوريمالاحتفالأما.الكتابهذايهيالذي

المرفعفي)كماالتراخيبعضيعرفدنيوفي

بينمكانتهالسفرهذاأخذ،ذللثومعالمسيحيئ(.

ترتبطالشبحياةأنيحلنلأنه،القانويةالأسمار

البحثزلة.بالمشاريملا،فقطاللهبنعمة

درج(،الفبفةسفرحولمواعظيمدراشربااستير

نعود.أقسامستةالأولالشكلنضئناستير.
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القرنإلىوالباقي،القؤالينحقبةإلى-5االاقسام

وغيرهاستيرنرجوممنأخبارهأخذوقد،-1112

المراجع.من

بئحق21:3-6()تكيصحقالعبرثة:فياسحق

في16(.7:9،عا؟26؟ثمإر051:9،)مز

فينعرف.الإلهليضحكأيابلاسحق:الأصل

يفر.وعطفهلفرحهكعلامةايلضحكأوغاردت

تك)رجابراميمبضحكالاسم21:6تك

بضحك:216وتك(12،15؟91،18،:1717

فيالولد.ولادةمنوالمندهشالسعيدالشعب

ابراهمبهوعدالذيالابنهواسحق،التوراة

ابنةرفقةتزؤج21:أ-8(.)تكاحتفالثاوعذا

فياسحقيبدوكط(.24:ا)تكالاراميبتوئيل

ارتبط.عدهمبادرةلاباهئا،وجفاالآباءأخبار

إذاي(.ا26:)تكسغوبثرجراربمناجاسمه

مدفنفيذفنأنهنعرف35:27-92تكإلىعدنا

أبوناهواسحقالجديدالعهدفي.مكفبلةفيالحائلة

غلي؟9:7)روالوعدوابن9:01()رو

"2(.:ااأعبالإيمانأبطالوأحد3(4:28-ا

اللهبهاأمرالتيموربة(منطقة)فياسحتىذبيحةإن

منهاخرجمحةكانت(،اللهبأمرلتثم)وأابراهيم

هدفكاني(.ا22:أتكمتصزاابراهيمإيمان

الكنعالتينلدىالثرئةالذبائحأنيبينأنالخبرهذا

تفسيزاموريةاسممحنىيفتروأنةاللهترضيلا

ذلكاسحقصاراليهودفي،التقليدفيشعبئا.

في.الربأمامراضئانفسهذبيحةيقذمالذيالواعي

ويظهرالمباركالخبيهواسحق،الاسلافيالنقليد

.القرآنفيمرة15اسمه

اسحق.وصثةرج)ومثة(اسحق

إذا.الخائن()يوضاسيهوذاالرسوللقبإسخرلوطي

25(.:!ا)يث!قريوترجل:تلناالمبربةإلىعدنا

يتعاملالذيسيكاريوتيس:تقولمخطوطاتهناك

إلىالثزاحعادوهكذا)سيف(.سيكابواسطة

المنجل.=سقردا=السكريا:الأرامية

كثيرةألفاظأ،العربيةشأنثأنها،العبريةتسثعملاس!د

صاري.ارياسئعمالأ:اممثرهاالأسد.علىلتدك
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"لبالمؤنثفي.ي"ب"لاريا(.:السريانية)في

(.العربيةفي)فيت"ي"لئم)اللبوءة(.ص"ي

وجدر".يف"كالشبلويستىل".ح"ش

الفديم.العهدزمنفيولبنانفلحمطينفيالأسد

الامرةسقوطبعدأنه:1725مل2لاحظوقد

بشكلالأسودتكاثرت،السكانمنالمنطقةوفراغ

نادزاالأسدصارالرومانتة،الحقبةفي.مقلق

فيإلآالأسودعنتتكلملاالجديدالعهد)نصوص

قيصورتهنجدأنناغير(.القديمالعهدثذكر

فيفلط!تمناختفىالأسدولكنميديا.خريطة

أسدمنأصغرهوفلسطينأسد.الصليبيينزمن

ختمفيصورتهنرىونحن،نعرفهالذيافريقيا

كان(.بكبرهالكلبمن)قريبالمثهورثماع

رإ38:93-.4؟)أيالأجمةيفضلالأسد

ومن94:91(.)إرالاردنجوارفي5:6(،

17:34-35،صم)1الفطعانيهاجمكانهناك

فييمسكونهكانو!12(.3:عا،314::7؟11إش

)عاالأسدزئبرالناسخاف:4(.91)حزالحفر

18،ة14)تضمثلمضربقؤتهوكانت3:8(،

علىتجزأوما03:.3(.أمفا:23،صم2

عب5-8،:14)تضالقؤةأصحابإلأمهاجمته

:34-ل!؟17صم)1الجلةأو:سم!11

الاقولاءالأشخاصقابلوالهذا23:.2(.صم2

ا:.ا؟حزرج5:14،)هونفسهاللهبالأسد:

94:9(،نكق،!:ه)رؤالمسبح7(:ة4رؤ

.ا:91(،امل،عرشهعلىالأسد)ئرسمالملك

أشورية،ملوك:7(،4)إرالشمالمنالآتيالعدؤ

ابكابييهوذا:17(،05)إرنصرنبوخذ

"أسذا":تسمىالقؤلةوالئحعوب3:4(.)امك

ممرقبائل24:9(.23:24،)عداسرائيل

)ناأشوربة4(.7:)دابابلونية32:2(.)حز

:3(.11)زكعامبشكلالشعوب14(212،0:

حيوانالأسد4:03(0)لصيالبيتعلىالمنستط

الجاةبمخاطريحملهالذيالخطرسبهوالهذاخطر،

،(4:17تم7،3:2)مزوالأعداء،(:1913أمز

02:2؟:12؟91)أمالغضوبأوالشزيروالملك

والث!يطان(27:01سي)لخطيثةواة(28:51

الأسود،صيدبابلملوكمارسه:8(.)ابط

6:7-8؟دا)رجللحيواناتحدائقفكؤنوا

الأسود(.جث31-32::14

المكابييهوذاجيثىقوادأحد36.:12مك2إ!رلاس

في.اللاتبنيةفيكذا.جورجياسضذمعركتهفي

مك2؟5:18،56مكا:لعازرأوعزريا،اليونان!ة

أشدرين.:العرلةالترجماتوفي.823:

فل،،كو،أفالأسر:برساثلنعنيا!()ريائلا!ر

وسضيقبودهعنمرازابولسينحذثفيهافلم.

6:02؟4:ا؟3:ا،)أفالسجيننفسه

ا،فلما:7،13-4:3،18،14،17؟فلكو

مضمونيبدو،جانتافلموضناإذا13(.ةا.9-

مضمرنعننحتلفاالكرستولوجتةالرسائلهذه

الرسائلالمراتبعضفيتفىلهذا.الرسائلسائر

فلبفيالمسيحمكانةئبرزلأنهاالكرستولوجثة

)التيتم2تحبلملهذا.الخلاصياللهنحطط

لأنالأل!ر،رسائلبين(بولسأسرخلالكتت

الأسررسائلمضمونعنيختلفمضمونها

تثائهاوجدنا،المضمونإلىتطتعناإذا.الثلاث

يتحذث)فيهافلعنتختلفانالتينوكوأفبين

فلتكونأنويمكن(.متماسكةجماعةإلىبولس

قريئاالرسولسببلسئخلىوكو:أتقبلكتبت

المجموعةهذهإلىنموحمطا:12-26(.)فلى

حامل:9(4)كوتجكىيرافقاونسيصىلأن

2؟6:ا)أفوكولوعيأفس!ىإلىالرسالة

رسائلإنالقولعلىالشزاحيئفق4:7(.كو

الأولالرومالنبول!أخلالذؤنتالأسر

ولوقاارشرخسحضوريثبنهماوهذا.61-62()

أعرج؟01،24فلم،4:01،14،02)كو

صلغابولسسبيليخلىبأنوالأملي(،28:03

فيأما22(.فلمة262:24،ا:15،)فل

شيله.علىأنيتظرلابولمىفإن4:6-8،تم2

بأنالعلماءبعضقالآخر.بأ!رتم2ترتبطولهذا

هذاولكن.أفسسأسفيكتبتالرسائلهذه

:آخرونوقال.التقليديالرأييهذدلاالافتراض



أخنواسرار

بولسولكن.قصرل!أصرفيالرسائلهذهدؤنت

)أعجذامحدودةبحرثةإلآآنذاكيتمئعيكنلم

فأتعود،النهايةفي92(.27:26؟ة3524؟23:

كتبهابولسكانإذاهذا،رومةأمرإلىوفلموكو

لأن،أفسسأصرإلىفلونعود.تلاميذهأحدأو

مافيشماولأ،الكبرىالرسائلمنقريبةافكارها

.الختانيخصن

السلافي.أخنوحكتابرح)يهاب(،أخموخاصاو

اسراليل

السرفيالرجلبفمليعقوبأعطياسمأولأ:.

22-32:)تكيبوققربالليلطوالصارعهالذي

تراءىالذي)الرهيم(اللهبفمأو(ي12:4هوع!م!؟

يرنبط،الحالينكلافي(.ا.35:)تكايلبيتفيله

أبناءجذهويعقوبإنتقولبفكرةالإسمتبذل

17:5(.تكابراهيم-ابرام)رخإسرائيل

ضذترقي:الاسمهذايفشرالشبيالاشتقاق

إسرائيل،بلالآنبعديعقوباسمكيدعى،لاالد.

الأشتقاقأما".وغلبتوالناساللهغالبتلأنك

صري:فعل.أولرأي.جدالمرضوعفهوالحقيقيئ

رأي.البدوليكنالذليملكأي،إسرائيل.ملك

الا!مهو:ثاكرأييضيء.،يلمعالله:ثان

الاكادية:في)المستقي!ون(.يشورومالشعري

ايل.ييسبر،ايلياسور

بعقوبمحلشخصكاسمإسرائيلئستعمل

3؟7!ا:اأ؟3،13،43:6،11:46،)تك*ت

علىتدكعباراتفيمرازاونجده13إ.،48:01

"ا:اخر32":32)نكإصائلبنو:يعقوبنسل

2(،:9نح؟:1613أخا)إعرائيلنسل6(،:الا

جماعة8:6(،مت31؟:16)خرإسرائيلبيت

.(21:3خر)نيلصاإ

اصائليعنيقبيلةأوشعبكاسم14(ثانئا:.

()ب(47:27؟347:)تكبعقوببناءأ:)أ(

؟7:15يثى؟9:اخر7؟:94)تكالإصرائيلئين

9:3؟أخ9:92؟اصم4:7،را11:93؟تض

:54،امم!لوا2:6،متا:12؟ا!2؟12؟عز

التوراةوخارج2:12(.أف:11،2رو؟4:01
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الكلمةدئتإذا)إلانفتاحكتابةفياسرائليذكر

سكان)خ(.المكابيينزمننقودوفييزرعيل(على

ي،ا:2:9517؟صم)2الشمالمملكة

بعدوبالأخصداودزمننيأيا...(اة91

23:3(.ا:24،صم2رجولكن.الانفصال

!ني"شيوخمثلعباراتأيضأنجدشبكاسم

ك!د)ئبلصااءسارؤ،(...3:61حز)"نيلسراإ

:28(،91مت؟24:4)خراسرائيلقبائل،2(7:

صمأ)اصائيلأرض،(4:01)أعاصائيلشعب

9،(،:ا)يواصرائيلملك02(،2:ت،؟1391

6:16،عز9:2؟أخافي5:ا(.)خرائيلاإله

ئحاهالعوامعلىاسرائيليدك11:3،نح9:ا،

فيبولصيتكلم.الهيكلوخذامواللاويينالكهنة

الجسدبحسبإصرائيلعنرصائله

علىاصائيلبدكوهكذا)اكور.ا:18(،

6:16(.غل9:6؟)روالجديداللهشب

علىأماالمقذس.الكتابموىعلىهذا

!ثأنشأنهفاسراثيل،،القديمالتاربخمسنوى

البلادفيعلماسمهو(،يسمع)اللهاصماعل

الثالثالالففيإيبلافيترأناهالغرثة.الامتة

إلىعدناإذاهذاقوئا"،بدا"إيل:يعنيومو..مق

كشعبإسائيلبنوأما.ه:12هو؟3292:تك

منفتاحالفرعوننصبمعإلاالتاربخفييدخلفم

لملكهالحامسةالةإلىيعودالذي(20-12)1212

بشكلمصرانتصارعنويتحذث.(،.مق)7012

342-343:صشوفينقرأ.اسرائيلعلىنهائي

1(.وجودمنلزرعهيعدلمبجثاسرائيل"ذئر

،فرعونمركباتاسرائيلفيهاواجهالتيفالحرب

الكرنكفيأمونهبكلفيجدارعلصؤرتقد

سهلفيجرتوقدمصر(،جنرثي،اليوم)الاقصر

كماناصائيلأنذلكعنقتي.الاحليكنعان

وكان،فلسطينمنالغربئةالضفةقلبفييعيش

جابهتبحيثالاهمتةمنلها6شيةوحدةيشكل

الادغال.فيلا،مكثرفةأرضفيالمصرئةالجيوش

لبنياعرائيلامتصاصأنيعنيلاهذاأنغير

)صار32:28-92تكإليهيلئحالذي،بعقوب



85

القرنضهايةقبلتئمقدكان(اسرائيليحقوباسم

البيبلئةاللانحةكانتفإذاق.م.عئرالئاك

تحذدقدكانواذا،تا!ةايعرائيلفيالصغارللقضاة

نأيعنيفهذا،يشوعزمنبعدحالأتنظبمهمزمن

قبيلةعشرةائاأي،)امفيكتيونيةالاتحادتكوين

كلشهزابالخدمةتقومقبيلةوكلبالمعبد،تحيط

تئميفد،يعقوببنوفيهابمااسرائيللقبائلسنة(

القرنمنالئانيالنصففي24(يض)رجشيهم

!جبانحطاطانطبعقدالوقتذاكعئر.الاك

بهاقاماليالع!مكرئةالحملاتبعدمصرلقؤة

في.فلسطينفي115(ا-ا)182الئالثرعمسيس

كانق.م.،0011سنةحوالمما،دبورةزمن

قيلة:أوعثيرةعشرةإحدىمنيتألفاصائل

نفت!الي،،يضاكر،زبولون،ماكير،بنيامين،افرايم

-514:)قضميروز،اشير،دان،جلعاد،رأوبين

استحفتقدالأخبرةالفبيلةوهذه23(.18،

اسرائيلتكرنفقدعثرةالانيةالعشيرةأما.اللعنة

خاصموضعفيأقامتالتييشوععشيرةأونفسه

ولابهوذايكنلمهذا،مقابل.افرايمأرضفيبها

للزمنالابقا!رائلمنلاويولاشمعون

للتبذلاتعرضةكانالاصرائليفالانحاد.الملكئ

هذهووجودعشر.الحاديالقرنخلال

كانالمعبد(حولقبيلة)12"الامفيكتيونئة"

تقذمبسبب،القرنذاكنهايةفيللخطرعرضة

هاعازرابنفيأحرزوهبنصرتتؤجتقدئاالفلسطيين

الملكئةتنطمتلمأولكنإ.المعونةحجر،4صم)ا

ذلكوجهفيسذاشكفت0001،سنةحوالى

الخطر.

.شاولمعالمملكةوبدأت.اسائيلمملكة2(،

الدولةرأسعلىفصار،الشعبجماعةاختارته

بوظائفعينهالوقتفييقومأنعليهوجبشخصآ

الصغير(أمورهميدبز،الناسبين)يقضي""القاضي

البهيرواالقاضي"،القبيلةمستوىعلىيعملالذي

الحرثي.والقائد،القبائلمست!وىعلىيتصزفالذي

خطرمناصانيليحزربأنفنقومالأولىمهئةأما

نقلحبنشاولبهاقاممهضةوهيالفلسطثين.

ئهسراا

فيها،عصكرئةمملكةإلىحزفدرافياتحادمنالقبائل

أفضللهمفيقتطعأشذاءمقاتلونبالملكيلتحق

22:7(.:14،52؟-17اا8:)اصمالأراضي

منوثلاثةشاولقتلفيهاالتيجلب!عهزلمةأنغير

ضاول.سلالةنهايةعلىدئت31(،)اصمأبنائه

،الاردنشرتيئإلىالتجأالذيإيشبوشتابنهوحكم

بهوذاببنبحربانطبقاسنتينسوىبذملمحكئا

جيشهوقائداشبعلبينوبخلاف،إشبعلوجبش

داودإلىالمكلئةوانتقلت.ا(:84-:2)اصمأبنير

-12(4:هصم)2إشبعلموتفبحد،وسليمان

5:3(ثصم)2ملكاداوداصايلشيهوخاختار

داودأبامفيويهوذااصائبلىاتحادكانوهكذا

اخفهاالتيأورشليتمالعاصمةوكانت،وسليمان

مدئايحتلأنلداودوكان5:6-9(.صم)2داود

يحضنهماسوف(وتعناكمجذو)مثلكنعانئةأخرى

خلفهنظامفيالمدنهذهلضتموكان.سيمان

أجلمنجذامهمةنتائج،اسرائيلأرضفيسليمان

اسرائيل.فيوالدبنئوالاتتصادقيالاجتافيالنمؤ

عينحينخاصبشكلالتائجهذهوعظمت

أصلمنالمديرياتهذهعلىمديرلنسليمان

يهرئااصضايححلواحدمديرهناككنعافي:

أما(.بحكم،يدينيهوه،يوشافا!،4:17)امل

12-:4)املحوشايبنوبعنااحيلود،بنبعنا

بحلأ!نتنبعلمختصران:اسمانفهما16(،

أعطى.

أورشليمفياسرائيلخارخالمركزفيالحكمواقامة

والمسيماليهؤلة،البادةمركزصارتالتي

الاختلافكليخنلفبشكللبلادالاداري

السكانلىاحصاء،القبائلفيهاتقيمالتيالمناطقعن

وفرض،9(-ا:2صم)2الفراثضبطأجلمن

)املالعائةالمثمارجمنالعديدلتنفيذالسخرة

الاجراءاتهذهكل:27-28(،3211-5:27؟

فيشظهرمعارضةحركةاسرائيلفيخلقت

15:18؟صم21داودزمنفيحصلاتمزدبن

يربعامثورةوفيشابم(،،ابشالوم02:ا-22،

نجهلالتي11:26-.4(املسليمان)على



سراف

شكيمجماعةاتخذتهبقرارالنهايةوفيتفاصيلها،

اكذ039؟سنةسليمانموتبعد12()امل

الملك،باختيارحفهمجدبدمناسرائيلشيوخ

ورذلوا،لسليمانكخلفالأوليردعاموعيهنوا

فيظفتبيامينمنطقةأنغير.دليمانابنرحبعام

بنيامينئةمدينةاعتبرتالتيابلوببت.رحبعامبد

اسرائل.مملكةمناجزةصارت،18:22يثىفي

قانفايهوذاومملكةايرائبلمملكةبينالزاحموظل

بينحروبوكانت.السامرةمملكةنهابةحتى

الممالكاجتياحاتخطورةنتائخهازادتالمملكتين

سنةحواليالأولضيشانقالفرعوناجتاح.الاجنبتة

أرض(264-2،263-42243ثو).م.ق259

شدوقدحديد.منبيدالبلادوضرباسرائيل

سطعرينوبعد.انتصارهعلىيدكمحذوفينصئا

دمثقملك،الأولبنهدددخلتقرلئا،

وضئم،اسرائيلأرضن-32(،:1517)امل

15:02(.)املأراممملكةإلىالبلادشمالمن

فقل،الداخلفيوتقفب،الخارجفيالوضعتقفب

:27-15)اعلالأوليربعامابن،ناداصتبعشا

بعشابنأيلةالملكزمريتتلثم92(،

ترصةفيماتولكنه16:9-12-16(،)امل

-18(.:1617)املعمريحاصرهاالتي

سنواتئلاثامتدتأهلئةحرل!ذلكككوثلا

2-ا:16)املعمريوجماعةيبنيجماعةبين

تبي،علىانتصرالذيعمريسلالةوبدأت22(.

ونتفسنةأرلعينستدوموراثئةملكتةأس!فرضع

التي،السامرة،الملكئةالمدينةنجنى84(.1-مه)5

القديمةالقبلتةالنظمئأثيرعنبعيدةهي

"جمهوهلعبادةمركزاصارتوالتي124،:16)امل

عل!تدكماهذا(.أورشليميهوه)مثل"السامرة

بلادالملكهذاأخضععرجود.كونئفصمدؤنات

4-8(،أسميثعنصبشهادةبحسبموآب

زواجاتبواسطةالمالكةةالاسموقعوثثت

ملكانوبعلصداقةلهأثنوهكذا.دبلوماستة

الوربثبأخابايزابيلابنتهتزؤجتالذيصور

عثلياابنتهوزؤج3(،ا16:)املللعرشالمنتظر
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2(.:22أخ826،2:مل)2العتبديهوذاملكبيورام

نإبحيثالدولىالمستوىعلىعمريشهرةوامتدت

"بيت"اسانيل"،سضتالأشورثةالحولتات

ء:أخابابنهوتحالف".عمري"فطقة((،عمري

فيحماةملكواورخلينا،دمشقمللثهددعازر

ملكالالثثلمنصرضذالفلحطينيةالسورثةالدول

الاشورثة،الحولتاتتقولهبماأخذنادهاذا.اشوربة

،..مق853سنةترقرمعركةفيجفزقدأخابكان

278-)نئومقاتلآلافوع!ثرةمركبة0002

العهودتونقضتالظروفتقثبتولكن927(.

بنوبورام،دمشقملك،حزائيكبينحربفكانت

راموثمعركةفي..مق841سنةهلكالذيأخاب

3-ول؟ة22مل1رج،8:28مل)2جلعاد

ويوشافاطأخاباسمنجدحيث:3-1834أخ2

يشوليأنياهوجندهلقائدأتاحماهذا.(الأوانقبل

.العرشعلى

مللثباهوصارباهو.سلالةإلىنصلوهكذا

1(،9-.مل)2هائلةدستةظروففياسائيل

الذيالثاكلشلشصرالخضوعبتقديمحكمهفبدأ

يثمع،إنثم..مق841سنةاسرائيلإلىدخل

فيحدثالذيالانقلابمناسنفاد،موآبملك

ومعالاسرائيلثة.السلطةمنفتحزر،السامرة

ستواصلسلالةيؤشسأنياهواستطاع،ذلك

وقد)841-748(.الزمنمنترنخلالالحكم

مملكةبسيطرةالحقبةهذهفيالأولىالعقودانطبعت

أيامفيجذااصرائيلضايقتالتيالارامئةدمشق

مل)2الثانيوبنهددحزائيلملكيهاعهدفيياهو،

:22(13مل)2بوأحازأيامفيثم:38-ثم(،01

هددبنحاصرحين،يوآشملكبدايةوفي

6:24-31(.مل2ا-02،12:)املالامرة

الثالث،نيراريلهددخضوعهيوآشأعلنذاكعند

-76:مل)2السامرةإلىالعونالاشوريونفحمل

لأنبعد،فبمالوآشالمعاهدةهذهوأتاحت7(،

رج13:17؟مل)2أفيقفيالاراميينيقهر

خرهاالتيالمدنوشس!حيد02:26-34(،امل

02:34(.املرج:25؟13مل)2يوآحازوالده
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ببتفييهوذامملكةعلىأيضأيوآشوانتصر

الهيكلكنوزوسلب،أورشليمواحتك،شمش

ضعفتولما.(-14:1115مل)2الملكيئوالقصر

يربعامابنهثميوآشاستطاعبعدثفيمادمشقمملكة

المناطقفيقوثةمكانةلاصافييؤئاأنالثافي

الفلسطئة.السورئة

الطوللالحكمنهايةفعند.الانحطاطبدأولكن

ايمرائيلمملكةدخلت97-974(:؟)الئانيليربعام

فرلسةصارتبحيثالانحطاطمنحقبةفي

توالتالتيالقصر()داخلوالثوراتالمؤامرات

الثاتيايربعاموتبعدحتىتوففبدون

تأئرت،ذلكإلىبالاضافة:8-.3(.15مل)2

أجبرالتيالجزيةبسبالبلادفيالاقتصادئةالحياة

الثاكفلايعرلتغكيدفعهاأن.طه!سنةمناحيم

إلىانضمالذيفقحأما15:91-.2(.مل)2

الحربفيوانطلق،للأضوريينمعارضحلف

:ه-9(،16مل)2يهوذاضذالافرائيثةالارامثة

شمالالثاكفلاسرلتغلتيخركأنعليأجبرفقد

أشوريةإلىسباياسكانهعنقسمأيخذالذيالبلاد

النبيئغير)وهوهوسعخلفهوتاج92(.:15مل21

فأخضعه.للاشوريبنمعاديةسيا!ة(هوشع

وأخذهالعرشعنحطهثم،الخاصىشلمنصر

مدينةوقاومت.-3(17:2مل)2أشوريةإلم!أعيزا

قبل)724-722(سنواتثلاثالحصارالامرة

الفتالهذا...مق072سنةئارتئم.تسقطأن

وسبي-6(ه:17مل)2ثالبسبيإلىبهاآلالمسفح

المملكةإلىكلهاالمنطقةضفتكماأيثور.إلىثالث

سجوناصراطورلةفيمقاطعةفصارتالأشورتة

منكبيرعددلجأ،ذاكعند.الأشوريالثافي

الثرحاهتمحيثيهوذا،مملكةإلىالاسرائبليين

الغرلبأير"،)اجبالخاصأاهتمائاالاضترافي

الشصال.مئالآتيالدينوابناللاجئ

ومجيءالشمالمملكةزوالمنوانطلافا

الجيوشاحتلتهامناطقمنالكثراللاجثين

في)حتىالبيبلئةالكتاباتفياتجاهبرزتالأشورئة

بينكانتالتيالفروقاتيزيلالجديد(العهد

ئيلسراا

لشعبيناسرائيلاسمأعطيبحيثويهوذاايمرائيل

البهؤية.بالدبانةيعترفانغملفين

وتوزعتوالفارسثة.الأثووثةالسلطة،3(

أشورئة:مديرئاتأرجبيناسرائيلمملكةأرض

أجلىأنوبعدجلعاد.،السامرةدور،مجذو،

جعل،الاسرائيلئينالكانمنجزةاالثافيسرجون

منطقةومنبابلمنبمجاءستوطنينمكانهم

عرابيةمنبحثائرجاءثم24(.17مل)2حماة

الجيثىوحداتدمج،ذلكإلىبالإضافة.الشمالثة

بالجيش،المربهاتوحداتسئماولا،الادرائيلي

النصوصمنعددفيئذكرسوفوهي.الأثورفي

الثاني.صرجونزمنإلىالعائدةالمسصارية

فيا!ادبةاللغةالأشورتةالادارةواستعصلت

عقودعليهتدكماوهذا.ائيلثةالاسالمديرثاتهذه

علىاستعملتكما.جازرولبالسامرةيوجدت

ذلكفيالدبلوماسئةلغةالارامتة،اللغةيبدوما

سعىالأثورثة،المملكةسقطتوحينالعمر.

منجزءعلىالسيطرةإلىيهوذا،ملكيوضيا،

23:15-.2(.مل)2القديمةاسرائيلأراضي

فيالملكموتبحدبالفثلباءالسعيهذاولكن

وحوالي23:912.مل)9062محنةمجدومعركة

المنطقةالثانينمرنبوخذاحتك.،.مق406سة

وأالجدبدةالبابلئةالامبراطورلةإلىوضفهاكلها

الكلداثة.

نعرفلاأنناغيرالفارسئة.الحقبةإلىونصل

القرنفياسائيلأرضتاربخعنالكثيرالثيء

أيامعلىكانتأنهامتاكدونولكننا..مقالسادس

"عبرالفارصثةالمقاطعةم!جز"االاخمينتين

فيتردلاالتييرنار.ب)ع"الفرات

8(.القرنمنالاخيرالربمقبلالاشورتةالنصوص

شكلت)464-424(الأولأرتحششاأياموفي

شبفط()="أوباليط"سينأدارهامقاطحةالامرة

لمهم!(.3:؟2:01،91)نحلنحميااللدودالعدؤ

"صينإدارةفيشلمياأخيهمعنثطالذيدلاياوابنه

الخامسالقرنفيالاراعئة)البرديات"الأولأوباليط

اوباليطسينخلفقد31:28(،رج03:92،



فيالحكاممنالسلسلةذاتنجدونحن)31:2(.

حكمحين)404-935(،الئادارلمحشثشاأيام

ابناهخلفهالذيالثافي،اوباليط"سينالامرة

شهادةوحسبوحنانيا.)اشعيا(يشعياهو

346(،11:203)العادباتيوسيفوسفلافيوس

فيالمقاطعةأدارالذيالثالثاوباليطأ"سينانضئم

إلى.(،.مقثم-ا+)5اناكدارلوسألام

فعرفكما..مل!ه!ق2سنةعنذالكبيرالاسكندر

لكونتوس1(9-ا:8،)4الالبهدر،"تارلخمن

اندروماكوسعلىثارواالساسلينأن،كوركوس

البقاع)أيالجوفاءسوربةعلىجديذاالمعينالوالي

الجيوشفانطلقت.بالنارحئاوأحرقوهحولها(وما

الامرة،نحو..مقا+!شةمصرمنالمكدوئئة

التيداليهواديفيأبوسنجهمغارةفيالوجهاءفلجأ

أورشليم.منالشرتيئالشحالإلىكلم92تبعد

بدخانخنفافماتوا،خيانةائرعلمخبأهمكشف

002عددهموكان،المغارةبابعلىاشعلتنار

وعدأملاكهممعهناكالامواتوئرك.ثخص

الوثائقاما62910سنةالبقايافاكتثفت،ملكيتهم

فنعود،الارامتةفيؤنت3وايي،هناكوجدتالتي

365أوك!)5الفارسئةالمملكةفيالأخيرةالعقودإلى

الار)متةبالحروفأيضأوحفرتكلها(.5سنةحتى

عيهاتدكالتي(يربعام،)السامرةالنقدئةالصور

ويطرحق.م.الرابمالقرنحمهايةإلىتعودنقود

ماضيعلىاسمهيدكالذيهذايربعامهل:السؤال

وأالسامرةفيالكهةعظيمهوالمجد،اسرائيل

؟الآنحتىثيئاعنهنعرفلاالذيالسامرةحاكم

بدايةفيأوالفارشةالحقبةغايةفيموقحهنحذدوهل

الهلنشيئ؟الحقبةبدايةفيأو2+-اصه!،ثورة

مكدونئةمستوطنةأقامت.افلنسئةالحثبة4(،

لامذاولكنالتمزد،ذاكغداة،السامرةفيهامة

فيبنواالسامريينإنبلسبق.عثاانفطاغايعني

الاسكندر،خلفاءزمنفيأوالهلنستئةالحقبةبدابة

كما،أورشليمهيكليثبهجرز3جبلعلىمعبذا

قالا(.ة13/9)العادياتيوسيفوسيقول

سنة002جرزلمهيهلعمركان:يوسيفوس

.م.ق701شةحواليهرقانوسيوحناهدمهحين

القدقي،اسرافيمملكةمناطقسائرناريخأما

وسيشكل.السامرةتاريخنجهلكمافنجهله

البطالسة()معواللاجيةالفارعبهةالحقبةفيالجليل

الساحليةدورمدبرلةأما.متمئزةإدارثةوحدة

..مقالابمالقرنمنذبفينيقيةفارتبطت،القديمة

إلى..مق102سنةايرائيلمناطقانتقلتوحين

:مقاطعاتثلاثعلىترزعت،السلوقيينصلطة

34(11:28،.ا:38،)امكالسامرةمقاطعة

جلعادمقاطعة.3(.:01مك)1الجيلتضتمالتي

26-5:9،02،27،)امكالاردنشرقيئفي

)فيالبحرئةالمنطقةأوالساحلمقاطعة45(.ع!ة

(ميكل.تنيدم:العبرئةفي.باراليا:اليونانئة

مصر"حدودإلىصور"عقبةمننمتذكانتالتي

أما13:24(.مك15:382؟:11،95)اعك

نعرفه،الذيالملوقئةالسامرةفيالوحيدالحاكم

)امكالمكابطيهوذاخصمأبولونيوس،فهو

أ:92(.امكرج5:24،مك32:"ا،

فيتدخلالذيالمعروفالوجيههووتبموئاوس

ثلاثةنعرفهذامقابل!:.ا(.)امكجلعاد

24(.ة13مك)2هيجمونيوص:الساحلفيحكام

كندباوس11:9،(.)امكالحثممونيسمعان

الئيالساحلتةالمنطفةهذهإن15:38(.)أمك

اسرانبلأرضئعتبرلم،بهودئةأقلئاتتضئمكانت

فاحتئواالحشمونيونأما.القديمالرابينيينتقليدفي

فيتخمنكانتالنيالأراضيجميعالنهايةفي

استعادالكببروهيرودس.اسرائيلمملكةالماضي

لهاقتطعبعدما،المملكةتلكمنالأكبرالقسم

ولدى.،.مق4سنةولكن.اقضطعمابومبيوس

المملكةانقسمتالبهير،هيرودسموت

لارخيلاوس،السامرةفكانتالهيرودوسيهة،

والجولانانتياس،لهيرودسوبيريهوالجليل

السامرةأنالنهايةفيونشير.فيبسلهبرودس

يخمنممافيصهوذاتقليدعنممتزتقليداحتفظت

موصىأسفار)فقطالمقذسةالأسفار(ألائحةقانون

هذهتدوينيخصنمافيالممامرة(،فيالخمسة
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.والطقوسالعبادةبثعائريتعئقمافي،الكتب

وأخطثئيلابن:16(40أخ)ايههوذاقبيلةمنأقرئل

وتيرلا.وزبفةزبف

أعطىأشور:الأشورتةفيأحديناأسور:اصحدون

أنهمعلهخلفاوالدهعئنهالذيسنحاريبابن.أخا

أذرئلكأببهقاتلي!راعمناستفاد.البكريكنلم

أصورملك،أبيهعرشعلىفترص!وشرآصر،

ابنأنهعلىالتوراةفيالمذكور)681-668(

+:38(.إش:كم!،91مل)2وخلفهسنحارب

جاءمشوطنينأقامانهنعرف4:2عزإلىعدناإذا

معروفغيرالا!تطانهذاولكن.الثرقمئبهم

192()نشوكتاباتهمنكئابةفي.المراجعسانرفي

امرحذونأعاد.نابغه)منسى(يهوذامللثيسمي

فرض،وحكيمةحازمةسياسةوبواسطة.بابلبناء

فبنبقية.حتىمادايمنالممتدةالممالكعلىسلطته

مصر.هاجمملكهنهايةوفي

منسىابنجلعادابن714:أخا)إشرشيل(أسريئيل

:17.2يش3؟ا26:عد.يوصفابن

أشوس.رجألئس!

الحبيب:بولسيسثيه.رومةمنمسيحيئاسطحس

سلامهإليهويرسل)اسطاكص(إستايخس

16:9(.)رو

الرها.فيؤلدراهئاكان.051+برصوديلياسطفان

ترأهاللمزاميرشروخاالسريالةفيوضع

المنبجي.فيلوكسينس

يدعلىفنلوامنمعفتلالذيهامانأبناءنالثأسفاتا

.9:7أس.البهود

عندهاخيمالصحراءفيبئرعه!.ة9امكرجأسفار

بكيدي!.منهرتاوسمعانيوناثان

كتابتة.مخطوطات"رج()خطاسفيني

المناظر،.إبكوبس:اليونانيةفي)ال(اسفف،

يتفحص،يستكشفالذيذاكحرفيا:،المراقب

كبير.بانتباهالأمور

)فلرسائلهفيمراتأرجاللفظةبرلصاصتحمل

أنإلىهنانثيرا:7(.تي3:9،2،اتما:ا،

الجديد.العهدفيمحذدةليستالاسقفوظيفة

إسكندر

الجبعصيغةاستعمل،فيلبيإلىبول!كصحين

نايفيهذا.(ا:)1الشمامسةذكرثم)الاساقفة(

"قسيسألماليكونالمختارالثيخءبقابلالاسقف

(.الكاهنالىللاشارةبعدفيماالكلمة)تستخدم

-32:تما)تيموتاوسإلىالرسولتعليماتفيأما

الظروفيحذدفهو،5-9(:)1وتيطس3(

الوظائفإلىللوصولالمسيحيينمنالمطلودة

المفردصيغةالبولسئةالرسانلاصتعملت.الكنسئة

مننستخلص!.للشماسةالجمعوصيغةللاسقف

البهيسةأنالمفردإلىالجمعمنالانتقالهذا

الجماعة)رئيسالجماعةرئيسالاسقفاعتبرت

الكهنة.أوالقسسأوالشيوخعنوئيزتهالمحفية(.

أ!صميالرصوليةالحلافةأنيبدوالتاريخهذاففي

إقامةأتاحت(14؟14أع،بولصثلرسولأبرنابا

المسيحتة.الجماعاتنمؤذلكفرضحيثاساقفة

الانطاكيأغناطبوسرسائلفينكتشفهماهذا

الثانيالقرنبدايةأوالأولالقرننهايةفيدؤنتالتي

"ملانكة"أجلمنيوحناتستمهاالتيالرسائلوفي

22(.-3:ا:2)رؤآسيةفيالسبعالكنائس

العالمنهايةءرجاس!تولوجيا

إسكندر

وأ.(.مق)357-323الكبيراسكندر(41

فيعطيا-9:اأمكيذكره.المكدونيالإسكندر

عليهمثارالذينالسلوقئينمملكةأصلعنلمحة

ألماي!.معبدإلى6:2امكوبشيرالمكابئون.

رؤىولكن.الهلينتةالمملكةمزشسهواسكندر

الحديد،مملكة2:32:93،أداتذكرهلادانيال

:ي82:ه-8:ا،الثالثالحيوان7:6:17،

منكثيردخلالجثار(.الملكى:11:3،التيس

الثمقاتانخثارعلىهذافساعد،جيشهفياليهود

أورشليملهيكلزلارتهعنالحديثأئا.اليهودفي

العادياتفييوسيفوسالمؤزخيقول)كما

معلمكان.يؤكدهشيءفلاسم(11:325-9

أخذومنه.العظيمالفيلسوفأرصحطرالاسكندر

المعروفالعالميوخدبأنحمالذيالكبيرالقائدهذا

سئي:ما)هذاكونثةفلسمةنظرةباسم،آنذاك



نيراسكندا

التاريخ.قؤاداممبرعنالاسكندركانالهلينتة(.

فيالهندحدودإلىفوصلمكدونيةمنانطلق

معركةبعد.الجنوبفيالحبئةلىالىالئرق،

تفاومهفلم،وفلسطينوفينيقيةسوربةاحتكإسوس

مصر،إلىطررلقهفيصوراحتك.وغزةصورسوى

الا!كندرأنإلىنشبر.غزةسحقالعودةوخلال

الاسكندرثة.مدبنةأضسى

-015145)سوريةملك،بالاساسكندر2(،

الراجأنطيرخسالملكابننفطجمل.(..مق

صوترالأؤلديمترلوسمعتزاحم.أبيفانيوس

ذلكعلىوساعدهالعرشعلى)162-"15(

ديضلوسمنيوناثانطلبالمكاب.بوناثان

المحتلالوريالجيشمنتسمانحاب

فيوتثينه،الكهنوترئاسةطلبكماللبلاد،

بطلمايسفياسكندرزواجيونائانوحضر.سلطته

ثارحينلهأميئاوحدهوظلله،كحليف

البقاعحاكم)بماعدةالثافيديم!ريوس

يافافيأبولونيوسعلىيوناثانانتصرأبولونيوس(.

ولكنتعقرونوأخذأشدود()أوأزوتقرب

الئافيلديمتريوسكانالنهائيالنصر

.أ:ا-11:7(.)امك

روفسوأخوالقبربنيسمعانابناسكندر34(

عنه.نعرفهماكلهذا2(.15:ا)مر

محثمةفيشارككهنوتئةعائلةمنجمهودفي4(4

6(.:4)ا!ويوحنابطرس

مجذثأنأراد.أفسمدينةمناسكندر0(4

وصرخوا:أسكتوهيهودقيألهعرفوا8و،الشعب

:سهم!(.91)أعلأرطاميسالعظمة

الثيطانإلىبول!أسلمهجاحدمسيحيئ64(

أ:02(.)اتمبفتر!لاأنليعتمه

لا4:14(.تم)2لبولسمعارض!اخ74(

الشخصهما7والرتم5الرقمأننجزمأننقدر

جذا.منتثصزاكاناسكندراسملأنعينه

بيبلئةمحنطوطات!رج)المخطوط(سكندرافي

)يونانتة(.

)ال(،سكندرتة

آخرفيواقعةهليتةمدينة.عكاهةنظرةاولأ:.

علىفاروسجزيرةتجاهالمصرفيالدلناغرفيفينقطة

بحيرةعنالمتوثطالبحرنفصلضثقةأرضقطعة

اكم!،2+-سنةالكبيراسكندرأشسها.مريوط

وعاصمةوالغربالشرقبينائصال!ركزفصارت

واليهودئةالهليثةالعلوموملتقىالبطالسة

صبعينئة،المحضاةالقديمالعهدترجمة،)مكئبات

وأسفارالحكمةسفرتدوين.سيراخابنترجمة

طولهأمواجمكرأنإلىهنانشير(.منحولةأخرى

فصل(قدم6".ك!7أي،)هجتاستاديونقر"3!.

أوستوسجزيرةالبحرمنهمااللذينالمرفأحوضي

سفنحفتحيثالكبيرالمرفأالثرقوفيالغربفي

اسنةبنيتالتي،المشهورةوالمنارة.الحربثةالبطالسة

صنعكانت،الجزيرةطرفعلىق.م.792

الصغيرى(.آسية)فيكنيدوسإبنسوستراتيس

إحدىالأقدمونفاعتبرهامتزا،12ارتفعت

سلمقدالاسكندركان.السبعالعابرعجاثب

داينوكراي!المكدوفيالمهندسإلىالمدينةتصميبم

صوارعمعالخيلسباقملببرسمةاخذالذي

إلىالغربمنأحياءثلاثةفامتدتمحشقيمة،

حول،المصريونفيهأقامالذيركوتيس:الشرق

عيمودالثالثالقرننهايةفيسيرتفعحيثسيرابيوم

خاصغنيئحيئهوالذيبروخايونثم.بومبيوس

عاشحيثاليهودفي،الحيئوأخيرا،.باليونانيين

لهمكان.إئئةعموعةفيتظعواأنبحداسرائيلبنو

الرنيشةابانيأنغبر.وكبرهبجمالهمئهورعمع

القرب،بوصيدونهيكل:بروخايونفيوجدت

خلقهمااللذينوالمكتبةالمتحفالكبير.المرفأمن

الشامل.االعاأجلمنسوترالأولبطليموس

نستمطيعلا.الأفدمونفالكماالاسكندرومدفن

المكمتبة،موقعولاالمتحفولاالمنارةنرىأنالبوم

الالههيكلأيسيرابيومنزورأننستطيعولكننا

اليونانيينبينليومحدئنيالذيسيرابي!،

سكانكان.واحدةعبادةنيوالمصريين

اليهودوكان.مختلفةأمممنمزلمجاالاسكندرتة

(.المبالغةبعضمعمليوئافيلون)يجعلهمعدبدين



اسكندرئة

ذلكخارجعاضواكمالهممحفوظحيئفيعاشوا

(أأمون)نواسكنهدرئةالقديمالعهدبذكرلا.الحيئ

ولدالذيالمكانأنهاعلىالجديدالعهدإليهاوشمير

التيالسفيةائصالومرفأ24(:18أأعأبلوسفيه

بتلك27:6()اعإيطاليةفييرةإكبول!ستفود

.(-28:1113)أعإيطاليةفيمالطةمنستنقلهالتي

حمعوالقيرينئينالمحزرينمعللاسكندرانئينكان

6:9()أعاستفانوسوسيجادلونأورشيم،في

رجفا.مونهقبل

الاسكندرئةزالتما.الاقتمادثةالحباةثانثما:.

عهدفيوالرومانتة.اليونانئةالحقبةخلالتنمو

غنئةحاضرةأصبحت،والثالثالثانيبطليصوس

وحسبتجارئة.أعمالمنفيهابماجذا

المديةكانت)17/52:15(الصقليديودورص

منرجلأ0000003(.مق58)أيأيامهفيئعذ

وهكذا.والمرتزقةالعبيدمن"6....والأحرار

بعددرومةفتضاهيالميونإلىتصلكانت

وصناعةالحياكةعلىاقنصادهااعتمد!كانها.

غناهاولكنوالفخاربات.والمصاغ،الورق

حياةفياليهودوشارك.التجارةكانالأساسيئ

المرفأعلىالضرائبجبايةفيسثتاولاالمدينة

كما:147(،02العاديات،يوسيفوص)فلافيوس

المثاةأنإلىنشبرهناالواحر.رحلاتتنظيمفي

السفنبعضتنقلهاالتيالبضاخبعضأناعتبرت

15:ا،)كلائيمبنجسةليستالاسك!ندراللة

وكانتاليهود.منهمفأصحابهاا(.8:أهلرت

اليالتجارةروحأماهائا.مرفأأبضأالاسكندرثة

سؤالفيفنكتشفهاالاسكندرثةأهلعندنجدها

تقدمةحوليثوعرابيعلىالاسكندرانثونطرحه

)مثىفقيروآخرغنيواحد،أبرصانبهايقوم

الحبارةهذهفينكتشفهاكما14:13(.نجعيم

وأ"نوداس"اسمهيهودفيطببببهانلفظالتي

الخنزيرةولاالبقرةتتركالا"تيودورس":

تضع"لئلاثديهائقطعأندونالاسكندرية

كيرل!قالوقد4:4(.بكوروت)مش،

عنا-2()18:إشعيا"!تفسيرفيالاسكندراني

أنهوالمدينةهذهلأهلالعادفي"العمل:بلدتهأبناء

التصديرإلىيستسلمواأن،وينزلوهالنهربصعدوا

".تجارتهمفيربحوابمابنعمواوأنوالامشيراد،

.م.قالئالثالقرنمنذ.النقافئةالجاةثالثا:.

معالهنستئةالئقافةموضعالاسكندرئةكانت

علماءأشهريعلمكانحيثومتحفهامكتبتها

فيالبهودئالفكرتفئحعينهالوقتوفي.اليونان

ففي.اليونانئةوتكلمالبونانثةالحضارةت!ثزبمحط

والقرنالئالثالقرنبينالمبعينئةنقلتالاسكندرئة

سفرمثلالعديدةالكتبودؤنت.ق.مالأول

رسالة،الرابمالمكابئين،الثاكالمكابئين،الحكمة

أبلوسأنت!نولا.فيلونومؤئفات،أرستيس

بأنهالأعمالسفروصفهتد،الاسبهدرالطاليهردفي

المقذسةالكتضرحفيفديراللسانفصيحرجل

التصولرعلىفائرالاسكندرافيالفنأما24(.:)18

دوراعمععلىوأثر.الفسيفساءعلىكماالروماني

والمكتبة.القديبمالمسيحيئالفنوعلىتاوروبوس

مجفد،الفسبعمثة..مق05سنةتضئمكانتالتي

بينالحربخلالق.م.47سنةأحرتتقد

تكرشهاأعادقيصر.ويوليوسبومبيوس

فيوضعهامجقدألفبمثتيفجاء،انطونيوس

سنةالجديدةالمكتبةهذهاختفتولكنإ."سيرابيوم

امبراطور،الأولتيردوسيوسأمرحين938،

سيرابيس.هيكلبإكلاؤا،بيزنطية

عاشت.أورشليمفياسكندرانتونجمهود:رابغا.

الاسكندرلة.يهودمنهامةجماعةأورضحليمفي

:فتقولمحمعهم3:6()مجلوتتوسفتانذكر

فيالاسكندرانئينمحمعصادوقبناليعازر"اشترى

معجدالهمعن6:9ا!وتحذث".أورشليم

كانواالمجمعهذاأعضاءأنفيشلثلا.ا!تفانرس

مرموقةمراكزمنهمعددفاخك.اليونانئةيتكقمون

سمعانوابئ،بوئاثيوسهناك.هيرودسأيامفي

الحاديات،)يوسيفوسكهنةرئيصعينالذي

أخواهوهناك:316(.322:17-931؟15

9!مهم!،،17:164)العادياتواليعازريوآعازر

المشماةالأبوابقذمالذيونكانور18:3(.



اسكندرلة

شفليم)مثىأورشليمهيكلفينكانور""أبواب

؟2:36،ا:4؟مذوتا:ه؟سوطه6:3؟

منالسمةفيجلبهاأنبمد14:8(،نجعيم

بابل،نل؟24:يوما،)تومفتابافاإلىالاسكندرئة

سكولوسجبلعلىمدفنهؤجدوتد(.أ38يوما

:تقوليونانئةومدؤنة،عظامهمع(أورشليمأفي

صغالذيالاسكندرافينكائورأبناء"عظام

عثنهالذيحناميلالكهنةوظيم".الأبواب

ونقوله(.3:فره،)مشمصزكانهيرودس

الذكطمصر(من)أصلهفيابي!"بيتعنعيهالثيء

زمنفيلوع:كهنةرؤساءثلاثةمهخرج

الأولاسماعيل122(15:0)العادياتهيرودس

18:34()العادياتب.م."اسنةغثنالذي

95سنةكهنةرنيسصارالذيالثافيواسماعيل

؟9:15سوطهمش،02:917)العاديات..مب

إلىللحبئيأتونالاسكندرانثونوكانه(.3:فره

المثناةلناسمهموردحكماءيقولكماأورشليم

تقادمهمالاسكندرئةأهل"حمل01(:4:)حله

لأنيق!بلوهاإ،لمولكئهمالاسكندرثةكعكمن

المقذسة.الأرضمنيكنلممنهضنعالذيالدتيق

الذي(41)6!ا-4الاسكندرانيكيرلكسوماهى

نوبين412.سنةمنذالمدينةاسقفكان

نإأب(.44ا07:اليونان)الآباءوالاصكندرلة

أيضانعكسمخدثةفراءةاليلثةالنصوصقراءة

حين،كالصاعقةتدمر،ملكةزنويا،هجمة

ق.م.،926سنةالاسبهدريةجيوشهااحتلت

الفرساحتل618،شةوفي.دئرتماودترت

الامبراطوريستعيدهاأنفبل،المدينةالساسانيون

احتلها642،سنةوفي962.سنةهرقليوس

إشبد.أوروزبتلمجاهفانحطت،الحرب

الحقبةفي.الاسكندرافياليهوديالعالم:خامثا.

المدينةأحياءمنحتينفياليهودأقامالرومانثة،

حاولوا.المجامعمنعددلهموكان،الخمسة

الحقوقكلينالواأنوتأثيرهمعددهمبسضب

عليهمفغمب،الونانشأنثأنهمالوطثة،

ا!ر!ةفيقلاةلذلكعنونتج،اليونانالسكان
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(..مب41)كاليغولاموتوسنة..مب38سنة

علمواحينالرومانعلىالامك!ندرئةفياليهودثار

فحقأورضلبم.فيحصلالذيبالتمزد

واليكانالذيالاسكندرطيباربوس

منألفاخمسينوقنلالتمزد،هذا،الاصكندرئة

اليهوديةالحرب)يوديفوس،الاسكندرثةيهود

انثهى،-117ا15سنةآخرتمزدوكان:794(.2

عددالمدينةتركذاكعند.اليهودفياقيبحرق

فيالاسكندرئةستيتلهذااليهود.منكبير

الاسمالأصلفي)هوأثيبة!اليهودفيا،دب

وأنوأمون3:8:نا،46:25إر،طيبةلمدبنةالعبرفي

منأنتقم"سوفالرلث.قالالاسكندرتة(.

زمرةأفنيسوفالاسكندرئة...فيالنزاعات

مثمففاالاسبهدرئةسورفيكونالاسكندرثة...

-16(.0314:حزحوليوناتان)ترجومويدفر"

الاسكندرئة.مدرسةولرجمدرلسه)ا!(اسكندرية

البيزنطئوناعتبرهاوقد.الاصكوتئبنموطناسكوي!

أوكرانيا.

معذكر4:47(مك)2البربرمنشباسكوتيون

هندوبدوهمالاسكوتئون3110:كوفيالبرابرة

أعطي.الجنوبتةروعياسهولمنجاؤوااوربئون

يفولخطأ.ولكنآسيوئة،لثعوباسمهم

بعملتةقاتالآسيوئةالشعوبإنهيرودوش

حتىووصلت..مق625سنةحواليونهبسلب

همالاسكوتئينإنيقولمنهاكمصر.حدود

4-6.وارصفنباعنهينحذثالذيالشمالعدؤ

هذهعندمطؤلأصتوففولكئنا.سريعةلمحةنلك

بعالموعلاتتهاوتاريخهااسمهاإلىفنتعزفالقباثل

فلسطين.فيوحضورهاالإغردق

01؟3؟تكرج)أضكناز(،الاسم14(

الأكادينجدالأصلفي51:27.إر:6؟أأخا

فيالألفدخولأماسكوتيا.واليونافنأشكوزا

العربتةفيكماالعبرتةفيمعروففأمرالكلمةبداية

أما.بساكنلابمتحزكاللفظةتبد!أحيث

قيفيقالاسكوت(إلى)نسبة"الاسكوتيا(

نأغبى.أسكوزيا،أشكوزيا،إشكوزبا:ا!ادية



سكوتيونا

تعرف064سنةبعدبانيبالأشورنصوص

أيضأاشعملتالتي"ساكا"لفظةفيالاسكوتتين

العبرتةوفي،عينهالثكلفيالأخمينتبنلدى

صوكيرن)رجى،ك"سبثمكلوالأرامتة

يأوالنويتينالليبئينبين:123أخ2فيالمذكررون

اسمأئاالأؤل(.ششقجيشفيالكوشئين

الزمنحتىأوكرانباعلىطئقفقداليونالناصكوتية

عنالحديثالممكنمنيعدأوان،البيزنطي

أشكنازشكلالذيالعبريالاسمأما.الاسكوتتين

القرونعبرئةفيدكفقدال!ببنئةالترجمةزمنفي

في!اخسنمنقربهبسببألمانيا،علالوسطى

راشيرابيأيامفيمعروفاكانالاسمهذاألمانيا.

الأولى.والصلببئة-5011()0401

قريبةالبدومنقبائلالاسكوتثون.الئارلخ2(4

شرقيئالوافعةالفيافيفيعاضوافد،الفرسمن

الفيمارئينجعلوامتدادهم)الروسئة(.الفرلغا

الشواطئإلىالاسكوتئينبعضومعهميزحون

المقذساليهابجعلماوهذا.قزوينلبحرالغربتة

منو)حدشعبوكأنهماالشعبينهذينيذكر

منمتحذرلنالاسكوتترناعتبروهكذاالبدو.

نجو:6:اأخا:3؟01)تكجومر()بنوالقيمارئير

بلادإلىالاسكولئةالقبانلدخلت.اشكنازإجومر

للمزةوذكرهم..مقالثامنالقرنبدايةفيفارس

كحلفاء.(ف.م)068-966ايسرحدونالأولى

دهاذأورميا.بحيرةجنوبىأتامواالذينللمنتين

علىوالماداثينالأورارتتينبخطراصرحدونأح!ن

أميرةوأعطى،الاسكوتئةالقوةساند،حدوده

أقامواالذين،الاسكوتثبنملكلبرناتوا،أشورئة

إفريزفعلى.المن!ونأتامحيثأورميابحيرةجنويى

هيرودوتس)سماهبرتاتوافيه؟فنزيوتةناووسفي

لباسفيالملكهذانجد645،سنةبروتوتياس(

والأورارتثينالماداثنمنالجزلةيتسلم،أشوري

رإفينجدهاالشعوبمنمحموعةهذه.والمنتين

و)أراراط(أورارتويذكرالذي51:27-+

وأشكنازوالاسكوتثين)مئي(والمثيين

حسبفإنماداي.ملركمع)الاسكوتيين(

هناقرأناإذا)هذاأشوربةأعداءبينالاسكوتثون

بيننطؤرالوضعأنيعني!ذا(،بابلمكانأشور

قد،برتاتوا،ابنتدياسكان.615وسنة645سنة

نينوىعلىسارااللذينوأوفخشتر!فراورشدحر

اليونانئة:)فيأوفخشتراأنغير623.سنة

الممالكعلىسلطانهففرضبدأكوكساربس(

يقول)كماالاسكولئينعلىتغذئئمالمادأ!سة،

،سترابونا-301؟ا:20التارلخ،هيرودوتص

بمساعدةأشورلةعلىوارتذ2!ا:3:االجغرافيا

المادائينمنجيشهتالفوهكذاالاسكوتتين.

51:17إرعليهمزادالذينوالاسكوتثينوالمنتين

أرافةفاحتقوا(القدممنذأشوربة)أعداءالأورارتثين

614.سنةنيوىوحاصرواأدثور،ثئم615سنة

الماداثونهياكلهاخبمالتيحزانالبابلئينمعفاحتل

المادائوناحتكعينهالرقتوفي.والاسكونئون

والأعلىالأوسطدجلةواديوالاسكوتئون

بشكلاحتفوهاالتيأورارتومملكةوأخضموا

أوفخشترااجتاحوصاعةة095سنةقبلخهائي

لوجهوجفاجعلتهالجديدةالحملةهذه.الأناضول

)28نالي!غيابأنكير.ليديةملك،علياتيمع

أتا.الصراعلهذاحذاوضعق.م.(585أيار

عبرمسيرتهافتابعتالاسكوتتة،الجيوش

صنةدثرواحيثأورارتوفيالشمالتةالمقاطعات

بلورأكرميلتيشيباينيالأورار-لئةالمدينة006

نأا!يدومن(.يريانمنالقريةالحالئة

عبرواالغربتةآسيةمنجاؤواالذينالاسكوليهين

منطقةفيافيفيالسادسالقرنفيوأقامواالقوقاز

فيرفيعفنألارفشكواوأوكرانيا،والدونكوبان

الملكى.قلوتةقبرفيوجدماخط

.(اليونانأصل:)أووالإغريقالاسكوتثون3(،

يقيصونوكوبانوالدونأوكرانياإسكوتيوكان

الشاطئعلىالتيالونانتةالمدنمعنجارتةعلاقات

مثلالحالمن(،الأسودالبحر)أيللبنط!الثممالمت

.القرمبلادفيفاناغورلانمفايا،بنتيكاببس،

فاحتقوافاريى(أصلمن)بدوالسرماتثوندفعهم

الوضعفيهابلأالتيالإغريقئةالأرضمنقسئا
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فتجئد..ملتى025بعدبالانحطاطالاقتصادئ

الإكرلقئة،الجيوشفيكمرتزقةشئانهممنعدد

مترلداتي!مساعدةطلبتاليونانثةالمدنإنبحيث

الذي.(.مق-63)121البنطسملك،السادس

الاسكوتتين.فطرد،قؤألهقاندديوفانتيسأر!

.بالئانيالقرنحتىالفرمفيظقواهؤلاءأنيخر

اعر.الاريخهذابعديذكرونيعودواولن،م

البربرمنكبهمالاسكونتبنأناليونان

واست!بطوااسكوقطإ.ولاأعجميئلاأ:ا3:)كو

بفعلمامثالعلى،الرأسحلاقةعنبتحذثفعلأ

الاشمئزازتثيربطريقةأممطالاسكوتيرن،

الفعل.7:همك4:473،رج7؟7:4،مك)2

بارسحكوتيزاين(.هو

تحذث.فلسطينفيالاسكوليزن،4(

يميطرةعن(-601أ40:ا)التاربخهبرودوش

سيطرة)مذةسنة28دامتللاسكوتتين

عهدفيحدثماهذاالماداتين(.علىالاسكوتثبن

أثا6(.)664-.االأؤلبساعتكالفرعون

هاكلفهوهيرودوتسإليهعادالذيالمصدر

نأيمكنفحا.فيهمباقئالامرانيدوولكنمصر.

جيشفيالاسكوتثينبعضوجدانههونقول

اسمأثا.الشعبينبينالمعاهدةساعة،الأشوزبين

أعطيالذيالاسكولئين()مدبنة"سيتولوليس"

المرتزقةمنحاميةإلىيعودفقديثان:لبيت

فيلدفيةالثانيبطيموسفيهاجعلهمالاسكوتئبن

الوضعبدأيوم2،!اهينة)282-246(

الأسود.البحرشراطئعلىبالانحطاطالاقتصادقي

أونوما.:اليونانيةفي.مش:العبريةفي)ار(،اسم

بالنسبةالاسم.القديمالعالمفيالاسممفهوم(1،

الثلاثةهذه:علامةوكلالصورةيشبهالقدماءإلى

بعضهي.عليهيذكالذيالواقععنغرلةليست

هوأالاسم.بالثخص3الايرتبط.الواقعهذا

أصلنعييجعلناوهو،قيلكمانفها(الانان

،الترابمن،الأرضمنهو.ادمه-)آدمالانسان

البلبد(،،نابال25:25:أاصموتصزفه2(،تك

=بطرس:16:18ت؟6:12)قضومهفته

فيشكلا(.موسى،201:)خرمصيرهأوصخر(

سحرثةعقليةكبقاياببدوهذاالاسممعنىأن

اسماءهناكثم.حاضرةظقتآئارهاولكن،زالت

أبنا4مثلأثالولد:ولادةفيخاضاظرفااستلهمت

35:16-18(.31،24-92:03:)تكيعقوب

الذيذاك)ناحور،للولدالخارجيالمظهروهناك

تفتاتعلىتدكوالحيوانالنباتوأصماء.يشخر(

)دبورةإ.النحلةمثلقديرةالفناةتكون:الوالدين

"البطل!اسمولقرأ.)تمار(النخلمئلخمبةتكون

مصيرإلىرمزافيهيكتشفأنيربدمنلدى

هوموسى:الاشتقاقعلمضوءعلىواعلائا،

هويوعالماء".من"انتثلا(..2:)خرالمخقص

اسملافمن3(.أ:1لوق2،ا:ا)ت"المخلص"

إلبضإنوما،6:01)جاموجودغيروكأنهكان،له

مننستنتج.الاسمبدونشيئاليىفالرجلإ.ا:ا

الأمور.بعضالوضعهذا

الكائنهذايجعلالذيهرالاسمأعطىمن

2:91،)تكعليهيتسئطالذيهويوجد.

يمارسأنللانسانتتيحالاسمومعرفة.2(.3:

مرفييسوعبعرفأن"النجس"الروحأراد.سلطائا

الوثنهونيعرف!:15-16(.91أع)رج:24ا

الصلاةويرفعوايدعوهأناستطاعوافما،يهوهاسم

بهذهفيفتخروناسرائيلبنوأما97:6(.)منإليه

02:8-9(.)مزالقؤةتمنحهمالتيالمعرفة

ا:2-)عدللثخصالآخرالوجههوالاسم

الهيهلفيالئخص.فهناكالاسمحيث42(.

تلمراسلاتفي12:ه(.)تثاللهاسميقبم

ومععلى،الامتلاكعلىالعبارةهذهتدكالعمارنة

منجذاثرلئاالاسمويبدومهـ4(.)ن!ثواليد

بالاسميتلفظواأناليهودرفضبحيثالثمخص

الربشخصأمامبنفوصهميحض!وااسئلآ،الإلهي

.بالذات

هذاينتقل،غرضعلىثخمىاسمئلفظحيث

رثةموآبامتلكهكذا.الثمخصهذاإلىالغرض

الرجلسلطةتحتالمرأةوتنتقل:28(.12ص)2

علىكتبومنا(.ة4)إشعليهااسمهلفظالذي



التة

رح؟44:ه)إشعدهصارجهرهاسمشخصه

علىفرعونودك14:9(.13:16-17،رؤ

لهفبذليهوذاةملكتجاهيمارسهاالتيالسلطة

(.التنصيباسم،:242417؟:23مل)2اسصه

ذاكاسمعليهلفظالذيذاكيصبحهذا،مقابل

الكاهنيباركواذالقدير.ذاكحمايةفيالقدير،

والرب،ال!ثعبعلىاللهاسميجعلالثعب،

منحمايةهوالاسمهذا6:27(.)عديبارك

18:01،)أمالشزنطردأنلناويتيحالشز.

91:13(.أع9:94،لو

عليه.سلطةلهصارت،شخصاسمعرفمن

ومن14(.:19)مز،اسميعرف...له"أستجيب

)تكالسلطةتلكعنبمنأىظكاسمهأخفى

الذينالأرواحموقفرج:6(.13قض02،لهدم!:

.-1516ة91أع24،:امر،يسوعاسميعرفون

نإ.الإلهيئالاسمإلم!بالظرالاصمصدلول2("

احتفاللكلرئي!يئأمرالإلهيالاسممعرفة

نأيقدرلاالإلهاصميعرفلافمنعبادقي.

طلئا،منهويلتمس،انتباههويلفت،يدعوه

ثركزتالتاربخ،حقباتكلوفيويكئمه.

خروجهوا!زي،الا!سمدعاءعلىاليبلتةالعبادة

وهكذا،اللهخاضةنكونبأنوتبولالذاتمن

وهذا24-27(.6:)عدبركةيبرعالعبادةنصبح

العبادفي،العمليحذدكيوحدهيكفيالطقس

يصيحتى13:4...4:26،12:8،تكمنذ

.05:02-21

اسم:الاسمدعاءأيضاهيالمسيحئةوالليتورجيا

صليتمأمتىيسوعإياهعفمناالذيالجديدالله

أبناءيجعلناالذيالروحيدففاوالذي،أبانا(:فقولوا

ور11:2؟الرالآبأيهاأثا،:نقولأنبالتبنيئ

فوقهوالذيالخاصيسوعاسموهناك15(.8:

1(.2:9-ا)فلربهةكلتحضعلهاسم،كل

روحمنبإلهامإلابهيتلفظأنأحديستطيعلااسم

رلث"(.المسيع"يعوع:12:3)اكورالله

هذهفيالعباداتمنعددتفسيرنجدونحن

نحن،يسوعباسمأواللهباسم.الاسمإلىالنظرة

،:618صبم)2نباركأو42(:02صما)ئقسم

نصنعاو24(ت2مل)2نلعنأو:8(912مز

3:6؟أعرج93؟9:مر7:22؟أمتمعجزات

رج؟15:16؟41-13:!4)يونصثنأو(4:01

ونلفظ.بسوعأوالله)اباسم"نعفد2(.9:ااع

عبارةوهخاك.ا:48(.2:38؟)الحاسميهما

،91:ه8:16؟أع91،ة28)مت"للاسم"عفد

الانسانبنكزسوهكذا:14-15(.ااكور

إليه.ينضثم.عليهايمهذكرلمنبالمعمودتة

،(51-41:41؟12:ارا)إونيتنبأ،خيرأوأ

يرسلون،(18:91تث؟5:13)خريتكفمون

يو؟24:5)متيجيئون،26(:41)يوشخضا

)متأحذايستقبلون:26(،118مزرج،:1213

يمثلالشخصفهذا.يسوعأوالله"باسم"ه(:18

*رجفبلهما.منمرسلهوأو،يموعأوالله

"اونومشيكون(،العلماسماءلائحة)أواسمائبات

مواقعئة(.،البلداناسماءعلم)أوتوبونوميا

اقةاسم

العالمفيرنيحمتةأهمئةللاسم.القديمالعهد1(،

معرفة(ينبوع)هومعارفئةق!مةلهلأن،القديم

علىسيطرالاسمعرفأمندينامثةوقيمة

مختلفإلىالتهمنبذلاإذن،(.الشخص

)الله،إلوهيم،.لتهالبببلباتعطيهاالتيالأسماء

لآلهةكمااسرائبللإلهيستعملعاماسمهواللهتم(

النصوصفيكماالآباءخبرفيإيل!ظهر.الأمم

فيعبد.الاميينلدىالرفيعالالههو.الشعزلة

والأرضالححماءخالقأنهعلىأورشليم

.أخرىأسماءنزلدأنونستطيع14:91(.)تك

علمح!سبالبريةإلهأوالجل)إلهشداي8إيل

الرجمات،حسبالقديرالإلههو.الاشتقاق

يأعليون*إيلشيء(،كليضبطبنتوكراتور:

حسب.الحلى"،السبعينئة(في)هبسحتوسالرفيع

كما""يهوههوإسائيلبإلهالخاصالاسم،التفليد

ذاإ.-8(6:2؟51-3:41خر)موسىإلم!أوحيئ

البداياتمنذاللفظةهذهاستعملاليهوهيكان

أنوشإلىدعاءونسبها2-3(،)تك



الثة

،بهوهإنضاملة:نظرةأجلفمن4:26(،)تك

.الشعوبجميعخالقهو،الوطنىالاله

عننقولوكذا،جدلفم!اريهوهاع!مأصلأما

ثانوئةتبقىالمسائلهذهأنغبر.الاسماشتقاق

فتوافق.جهوهلاسمالمعطىالمعنىمسألةإلىبالنسبة

كهنوتي،)الوهيمي،الاصرائبل!ةالتقاليدمحملف

عبارةنف!ئرأننقدرلانحن.النظريلفتبهوهي(

رفضوكأنها14(،3:خرهو،الذيهو)أناالهوئة

كليختلفالمشتعلةالعفيقةفمثمهد.للوحي

متوازبةتعتبرالتيالنصوصعنالاختلاف

أمامنحن13:17-18(.تض32:03،)تك

بدتمهئةأجلمنتجاء،نبوقينمطمندعوة

تحرلردعوةالبشرفي،المستوىعلىم!تحيلة

مصر.منالثعب

اسئامنهطلب.عربوئاالآباءإلهمنموسىطلب

سيكونالاسمهذاأنالنمنوأوضح.دلالتهله

يذكرالالهيالاسم،إذن.(315:)خر"ذكرانة،

دعافمن25:2(.)خرمصرمنبالخروجالمؤمن

نأ،تدخلهيؤؤنأنمنهطلبوكأنهيكون،يهوه

كماعونهعلىيدكأن.الآنحاضراتدخلهيجعل

الباديالمعنىهذاويظهر.موسىزمنفيعليهدك

اللهذكرحيثبالمعابد:المئعفقةالثرلعةفيواضخا

28:13-تك.إيلبيتفيكما)بتدخلهباسمه

مذبخا.لهنقيمأننستطيع22(

نظر"فيارنبطندالالهيالاسموحيإن

موسىدعوةوخبرمصر.منبخلاصالكهنوتي

،62:)خرهو"الذيهو"أناتفديئمبهأحاطالذي

يهوهأناأني"تعرفون:يقولإعلانعلىتركز8(،

منالاعلانهذانقزب61:7(."إلهكمهوالذي

أخرسيناءفينفمه،اللهبفمقيلتإعلانات

،والحنونالرحيمالاله.ايهوه"جهوه،34:6(:

وتعود."والحقبالأمانةوالملىءالغضبعنالبطيء

)مزالصلاةفيمرازا"وحنون"رحيمالصفتان

ولا،(4:2يون،2:13يؤ؟86:51،031:8

)مزالبازعنالكلامفيواحدةمزةسوىتشعملان

كمادتهالأساسيالطاجعنتعبزانهما4(.:121
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وصفة،أمهو)الذيالله:تاريخهفياسرائيلبهالتقى

،بالحنانغنيهووالأحشاء(بالرحمترتبطالرحمة

نفهموهكذاالثز...يعاتبفهوذلكومع

الاسممعاليهودفيالعالمتعاملبهالذيالاحترام

علىيتجزأأحديعودلنالذيالاسمهذا،الإلهي

ئكت.)ستدياأدوناي!علهفأحقوا.بهالتلفظ

وأبرزت(.أدونايحركاتعليهوتوضعيهوه

الكافن،أنتفسيرهماقيفيلونأبرزكماالسبعبنثة

دنهاللامث!روطالوجودوبتنا،اليونانيةفيأونهو

.الصيرورةعالمفيالحطبوصرعةالأوثانعدمتجاه

الالهيالاصمرباطنخريجعنالاالتفشرهذا

مععهذايقطعحينذأ-لهعنيكثمفالله:بالتارلخ

عنفتحذثيهودئةعادةالرؤياسفرواصتعاد.شعبه

والذي،كانالذي)الكائن(هوالذي"نحافظالله

.(11:17؟1:4،8،4:8إرؤ"يأتي

فيخاصبشكلالالهيالاصمأهيةوترى

تعببرأتعئرالتي"الله"حيعبارةيستعملون.القتم

شحبعاشهاالتيالخلاصخبرةعنمكثفا

في)شلأبهوهلاسمالمفرطفالاشعمال.اسرائبل

02:7(.)خرقاسئامنغائمنعالسحزدة(العبارات

24:16(.الابالإعدامفيكافبالنجديف،أما

وشخصهالانسانطبيعةعنيعبزالاسمأنبما

تكعحروفاسمه،معتبرانانهواسمإ()"رجل

محدعلىمرارايدلاللهفاسم:2(،16عد6:4؟

9:9؟7:9؟يث!9:16؟)خريهوه

الذي41(ت12يو،726:صم222؟ة12اصم

:16(.201مز؟8:48:11؟42)إشمعهيتماهى

بالئخص،وثيفاارتباطايرتبطالرفياسمأنوبما

اسمدشفمن.نفسهيهوهمعمتماهئايحت!برفهو

وأ2:7(4عا02:3،؟:29112؟ا:18الايهوه

وأ5:12(،)مزأحتهأو92:13(،)إشقذسه

4(،34:)مزعطمهأو9:3(،؟7:18)مزأنشده

أحئه،أو،قذسهأو،نفسهالربدثسوكأنهبكون

ئشعملانواسمهفيهوهعطمه.أو،أنثدهأو

شإأ؟أ5:12،9:3؟)مزمرازامتواربشكل

56:6(.92:23؟ا؟25:
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كمقابلجهوهاسمالنمنيقذمالمزاتبعضفي

بعبدمنجهوهاسميأتييههوه(:=)الاسمليهوه

هو.ا(.:18)أمأمينحصنإنه03:27(.)إش

:18.42امل54:3؟)مزولعين02:2()مزيحمي

هيكلفياسمهيقيمجهوهإن(.يهوهيدمعتوافي

11،:12.5)تثالمقذسةالمديةقيأو،أورشليم

92؟8:16،أملرخ11؟14:23،16:2،6؟

الاسمأنغير23:27(.مل22؟14:ابم11:36

يدمثلفهو.اللاهوتفينقولكماأقنوئاهنالي!

وأ.تتجلىالتييهوهلقدرةتشجص،محدهأوالرلث

كلفيالحاضراللهإنتقولفكرةعنيعئرهو

هوبل8:27(.)املبالهيكليرتبطلا،مكان

؟28:01)نثعليهخعلاسمهلأن،الهيكليمتلك

اليهودفي،العالمفي03(.14،ا،7:.ا-اإر

لكي"الاسمابقولون.اللهعلىعادةيدل!االاسمأ

.الخاصاللهاصماسنعمالبتجتبىا

لفظةتدكالجديدالعهدفيالجديد.العهد2(،

1("كيرلوسولفظة.الآبعلىعادة)الله(!"تيوس

الصلاةوان.المسيحعلىأوالآبعلى)الرب(

)معالإلهيالايمتقديسنطلبأنتعفمناالربية

36:22(.22،،02:914،حزتعليمإلىتلميح

اللهفتدعو،الطلباتسائرمعالطلبةهذهتتوازى

يتقذسذاكعد:ملكهإقامةأجلمنيدخلكي

يقول17!)يوالكهنو!دئة"الصلاة)اوفي.اسمه

منفيطباسحك"،عد،الآب"أيهابسوع:

والقيامة(الآلام)-الحاشساعةبحفقأنالآب

يتمخد،الآباسمإن:والألمالعذابثقلرغم

البئمرجميعإليهسيجثذبالمرتفعالانسانابنلأن

يسوعأظهروقد31-32(.:13رج32؟:12)يو

قدمحين26(:17،6)يواللهاسمكلهاحياتهفي

إلأيحيالاالذيالابنأنهعلى،مرملأنهعلىنفسه

:02،17)اخوتهالبشرإلىوينقل)6:57(.بالآب

هوبهغمرالذي)17026!الالهيالحثحميمثة

وحدةالابنمعالآبفوحدة)3:35(.نف!سه

يعلنيصوعإنبحيث03(،ة)01جذاوثيقة

يهوهأناهو"."أنا:فيقولالالهيبالاسممشاركنه

إسماي

اللهاسمعلىوالتجدبف13:9(.58،)8:28،

القديم،العهدفيكماالجديدالعهدفيشحجوب

الحباةفياللهاسماحترامإلىخاصانتباهمع

باسمالناسيشهينبسببكم:224:)روالملموسة

"منعبارةواستعمال2:7(.ج،ا6:تم1،الله

المرتبطةالقولاتمنعدذايمئز)المسيح(اسم"أجل

رج؟وز13:9،ل!:9؟8:35مر)لاضطهادبا

نأنعترفبأنيقومفالايمان4:14-16(.ابط

أعطاهالأسماء،كلبفوقاسضاالمسبحأعطىالله

شإرخ2:01؟)فلالردت،كيريوساسم

.)45:23

اكلائهساعةلملكئعطىاسمالملكيالتنميباسم

فيالاسمتبديلعنكبيرتانشهادتانلنا.العرش

اسمهفجعل،فرعونأقامهالذيالاقيم:يهوذامملكة

بابلملكأقامهالذيمتنيا34(.:23مل)2يولاقيم

أنالمعقولومن24:27(.مل)2صدقيافسفي

اعم34(23:03،3-امل)2بوآحازيكون

وأن15(،3:أخ22:11،1)إرلشثومالتنصص

2-14،15:34:امل)2عزربايكون

أ؟ة1)إشعزيااسمأخذقدأ!3:12(،ا

!ه:14زك؟ا:اعا؟أ:1هو،اة7؟ا6:

:8-9(.امت؟26أخ2

:13(.16)تكيستجيب،يمعالله.إسماعيل

.(16)تكهاجرالمصرثةريةوالجاابراهيمابن(41

16:6-16،)تكأفهوعنعنهابراهيمتخلى

اصماعيل.فارانصحراءإلىوطرده،21(9-:21

،،17:02،2113:18)تكالاسماعيلئينجذهو

الشعبئايقليدأفا:92(.اأخارج25:12-16،

يدهتكونةالوحثيئالحماريئمبهرجلأفيصؤره

إخوتهقبالةيسكن.عليهالجمغويدالجميععلى

سيبقونالصحراءعربأنيعنيهذا.(16:12)تك

بجوارخيامهموسينصبونقيود.دونمنأحرازا

والسلبللغزوستعذيندوئاسبكونونالحضر.

اسماعبلختانةيذكراللاحقالتقليد!ان.والنهب

)تكمصرثةامرأةمنوزواجه23-27(ت17)ئك

إذا.9(:25)تكابراهيمجنازةوحضوره21(:21



أليشابناسماعيل

أفضلمنهوإسماعيلأننجدالقرآنإلىعدنا

أؤلمكةفيالكعبةمنليجعلابراميمساعد.الأنبياء

بينالعلاقةالقرآنبوضحلا.توحيدئةعبادةمركز

الاالاسلاميالتقليدإنثئم.والعربابراهيمابن

الاإسماعيلايقذأنأرادإبراهيمأناعتبر(القرآن

الجبل.علىضحثة(اسحق

جدلاقتل.ملكيئدممنرجلنثنيا.ابن24(

مملكةكانماعلىحاكمانضرنبوخذجعلهالذي

لبابلالمعادبةالميولإلىالفتلهذائنسب.الجنوب

فيظفواالذيناليهوذاوئينمنكبيرعددلدى

عندهأقامالذيعضونملكبعليسإلمطكماصهوذا،

كثيرمصرإلىهربيخثذ.الوقثبعفىاسماعيل

الانتقاممنخوفا(الموالين)حتىاليهوذاوت!تمن

بعد4:18(.04:7-اإر25:22-26،مل)2

تثرلن()3السابمالشهرفيتوبةيومجعلواهذا

8:9(.؟7:ه)زكجدليالموتتذكازا

8:38؟أخ)اشاولنلمن،آصيلابن34(

)يشمعئيل(يهوذاأمراءمنأميروالد"4(

9:11(.أخ)2

فييوباداعثاركواالذينالحربئبنالقؤادأحد0(4

يهوذاعرشإلىيوآشأوصلتالنيالمؤامرة

1(.ة23أخ)2

غريبةامرأةتزؤجواالذينالكهنةأحد"6(

.ا:22(.)ص

من)تنا(رداد.ا-013(.).أيشاعبنلطعل

الرابينئةياليهودتةتئبيتعلىعمل.الثالثالجيل

.(.ب.م)07الهيكلدمارنلتالتيالسنوات

أسيزااقتيدطفلأكانحين.الكهنةنسلمنكان

عفمهحنانيا.بنيثوعافتداهحيثرومةإلى

!الفيعقيبة،رابيعناخنلف.وغيزهبشوع

على.الحركطالمعنىعندفظكوالأخبار،السلوك

.الإنسانلغةتتكلمالتوراةأنأعلنالأساسهذا

اسماعيلأفا،الآخرةفيالجزاءعلىعقيبةشذد

الذيللإنسانالحياةهذهفيالسعادةعلىفثذد

مدرسةإن.صالحةأعمالأوبعملالوصايايراعي
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)مدراشيم(مدارشأساسفيهياسحاعيل

"وسفرممط((الخروجعلى"ملبها"مثلهاثةسلوكبة

والتثية.العددعلى

لابها،نحيالكيأعطيتالوصاياأناعتبر

أإ.74سنهدربن،بابل)تلنمارسهاحينلنموت

ابنثورةقبلماتبلقيل،كماشهيذايمتلم

هلالقواعدوشعالتمسيرمستوىوعلى.الكوكب

.قاعدةعثمرةثلاثإلىسغمن

أبناء،التوراةحسب،همالاسماعيلئونإسماعيلئون

21منعموعةيكؤنونوهم.ابرايمابناسماعيل

25:18؟)تكالعربثةالصحراءفيتقيمقبيلة

:92-اأخاو25:12-16تكيذكر82:7(.مز

قيدار،)الأنباط(،نبايوت:التاليةالقبائل31

،حلمار،مشاتدومة،مشماع،مبسام،أدبئل

عاش.قدمة،فيثىنا،(يونيطور)أيطور،تيما

لدىالغزوومنقطعانهمنتاجمنالاسماعيلئون

16:12(،تكرج6:3-5؟قض)مثلأ:الحضر

28؟!ه!م!:25،تكالعبيد:)تجارةالتجارةومن

كانواالاسماعيلئينإن824:قضيقولا(.93:

الذ!.منخرصايلبسون

"اونومشيك!ا".العلمثيةاللغلةفي)ا!(أسمائات،

تأويل)مثل:مشتفاتهامعبي!بلئةكلماتمجموعة

البيبلتةالجغرانجافيقواميسأوالعبرثة(الأسصاء

نجدهاالتيالأمثنبأسماءأبجدئةلائحةتعطي

مو2ويحذدالجديد.العهدوفيالقديمالعهدفي

أوسابيوسكتابإليناوصل.مكانكلاسم

منإلينانقلهوقد.أونومشيكونالقيصرفي:

الئبثة.مترجم،ابرونيموساللانينثةإلىاليونانئة

اسماعيل.رجاسمعيل

العبرقي.أخنوخكتابرجراباسميلت

سارةأزواجيباغاقتليثريرروحايماسموداوس

الزوجئةبالحياةالبدءقبلالسبعةراعوئبل()ابنة

بأنطولياالملاكرافائيلنصححبنئذ3:8(.)طو

فياصطادهاسمكةكبدأوقبالجمرعلىيجعل

الثرلرةالأرواحبطردالمتصاعدوالدخان.دجلة

الروخوهرب6:8(.)طووالمرأةالرجلمن
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)طورافائيلقئدهحبثمصرصعيدإلىالرير

أحدأشمداوايقابلاسموداوسإن8:3(.

خبرنقرأأنيجب.الفرسعندالئرلرةالأرواح

نظرتناحسبلاالشعبتةالمخثلةحسبطوييا

التاريخ.إلىالحديثة

ليتولوليساليوناندعاهامصر.صعيدفيمدينةأسنا

إلىتعودآثارفيها.اليونانئة(فيليتي،الصلاة)مدينة

.والرومانالبطالسةعهد

وزوجة،أونمدينةكاهنفارعفرطيانجةأسنات

مأهيالكتابئةالأنسابفي45(.:41)تكيوسف

يرجع6!ا:.2(.41:06؟)تكوأفرايممنسى

ناتئلكهي:أي،ناتنسىإلم!الممرفياسمها

الدلتافيسائيسمدينةإلاهة(،الحرب)إلاهة

.المصري

وأسنات.يوسفكتابرج(صلاةإكآبأسنات

وأسنات.يوسفكتابرجبوسف()كتابأسنات

معالسيمنعيالهمعادتالذ+يئالتينيمأحدأسنة

!(..:2)عززربابل

مننضايفشرنوشعهوالاسهابساماسهاب

غنوصيئمؤلفهوسام"و"اسهاب.النصوص

وهذا.حمادينجععكتبةفيالقبطتةاللغةفيحفظ

إلىدردكياسالملاكأرسلهوحئايتضئنالكتاب

السا!يالكاثنأمامالحسماءإلىاختطفالذيسام

الكوسمولوجياإلىفيشيرالوحيأما.النورهوالذي

)الخلاص(،والسوتيرلولوجيا(،الكون)علم

المؤلفهذااستعمل)الآخرة(.والاصكاتولوجيا

سفرسيهتاولاالقديمالعهدمناستقاهامواد

تكلمحين.غنوصتةبروححؤلهاولكته،التكرلن

)جماعةالشيتتينغنوصثةعلىرذهفيهيبوليتس

الذيشيت""إسهابعنوانهكتابإلىأشارشيا(

يشبهلمؤلفالمسيحئةالنمخةشلثبلاشكل

اسميذكرلاالأخيرهذايكنلمانسام"تاسهاب1

.ساماسهابرجشيتامهاب

حدودعلىمدينة.سونت.شانة:العرئةفيأسوان

:036:،01:)92حزقياليذكرها.الجنوبئةمصر

إسيانيون

هي.الفنتينوبردياتسيانة(إلىمحدلمنالعبارة

المنفئينالرلتيدعو،94:12إشفي.اسوان:اليوم

.اسوانمن

فيوالمعلمالبيئشمعونلقبشمعون)ا!(أسود،

اليهودمنكثيزاأنبما.(ا:13إأعأنطاكيةكنيسة

لقبأنطاكيةنبيئأعطي،شمعونباسمتسفوا

علىسحنتهساعدتوقدعهمليتئزالأسود

اللاتينئة.فيكما"يجر"يسقىوقد.ذلك

جزلرةتجاهأدراميتيخليجعلىعيسيةمرفأأشوس

منبولسانطلق(.الحالية)ميتيلانلسبوس

)أعأورشلبمإلىالأخيرسفرهأجلمنأسوس

ي(.02:13

زمنفيفلسطينمنجهودئةدبنئةجماعةإسيايخون

النظامبعيدحذإلىلمجمعوهيالمسيحيسوع

عنالمعطياتأكئرنجد.نكتةميولمعالرهبالن

والمؤرخالاسكندرانيفيلونفيالاسيانين

بلينوسأيضأالاسيانثينولذكر.يوسيفوس

تذكرهملاولكن،الكيسةفيالآباءوبعض

فيعداماالبهودفيالتقلبديذكرهملاكماالتوراة

فياسمهميظهر(.واحدةمزة)ربماالمثاة

الجمعيقابلوتداسايوي.أواسانوي:شكلين

الأتقياءالناسحسيا:،حسينالأرامي:

نإيقولونآخرونوهناك)حسيديم(.والفذيسبن

الخحقائينفنعتبرهمنحنأما.الس!تبنيعنياسمهم

إلآمنهميكن!.اسيانا،اسيا:السردانيةاللفظةمع

جدكط(.)عينالميتالبحرقرب،فلسطينفي

يوناثانأيامفيالأولىللمزةيوسيفوسيذكرهم

دؤنحينموجودينبعذكانواأنهمويبدوالمكابق

كانرا.أورشليمسقوطبحداليهودئة""الحربكتاب

بعضهناك)كانوالعفةالشخميئالفقريمارسون

لرؤساءالطاعةفيويعيشون(،معهمالمتزؤجين

ولاالتجارةيتحاطونكانواما.بأنفسهماختاروهم

بعملالبسجطقوتهمأجلمنيعملونبل،الحرب

الدينثةممارسانهمتففنت.الزراعةستماولاأيديهم

لموصوالتعثد)الوضوء(بالماءالطقيئالغسل

الشمس،تبليتلونهاصباحوصلاةوالملاثكة،
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فييشاركونكانوامادقيفا.حفطاالحمبتوحفظ

لا.حيواناتذبائحفيولاأورشليمعبادةثعائر

يرافقهووعداختبارفنرةبعدإلأالطالبونئقبل

عتعليمإجمالأيئفقالاسيالئينتعليمإن.تتم

حتمتينكانراإنهميوميفوسيقولالفزشثين.

اليهودقي.والتعليمتنافىتعليتاالنفسعنويعقمون

محفوطاباطنئاتعليتايمتلكونكانواكما

ثأثرواأنه!ميدو.وحدهم)المتقذمين(للمتدزجين

مئلاليهودئالعالمعنالغريبةبالتثاراتأيضأ

البحرومخطوطاتقمرانرج.وغيرهاالفيتاغورثة

اقي.

وسجين.أسيرأيتير:

تبيلةمنقهات.حفيدوابنقورحبكر،1(

صمونبلأجدادأحدوهو6:24(.)خرلاوي

6:7-8(.أخ)ا

المغئيهيمانوجدالسابقحفيدابن24(

6:8،23(.أخ)ا

إيسين.*رجإسين

بولسإليهأرسل.رومةمنمسيحيئاسينيكرتس

14(.ت16)روسلامه

اسيانيوذ.ءرجاسبني!ون

هبت.!رخاسوبوليس

منحوريرجل4.ا:اأخا36:26،تكأفان

الاسميكونقدعنة.وحفيدديشانابنسعير،

عربئا.

ابناسمصهوه(.علىيدك)وبعلبعلرجلإثبعل

يثمؤهمكانغيرفي8.9:93:صهم!أأخافيشاول

يفهمونعادوامااثبرشت."فيصبحاسمه

منفئشككوا)السثد(،بعللكلمةالحقيقيئالمعنى

رجلإيث!بوشت،إلىوبدتوها!ئبعلمثلاسم

فيالمذكوريثمويببدو،ماعلىهوالعار.

14:94.اصم

21(.:4أخ)اوالكتانالبزتشنغلعائلةاسمأشج

26:38؟عدبم2ا46:)تكبنيامينأنجاءئانياشبيل

وباكر.بالمبعدالئالث8:ا(.أخا

يهوذا.الساحلى()السهلشفالةفيمدينةأشتأول

15:دهإلىويثىدانإلى914:ايشينسبها

اشتأولمنطقةفييقيمواأندانبنوحاوليهوذا.

كللىأجبرواولكنهمي(،ا:43)نضوصرعة

كنمانشماليفيآخرمكانعنالبحث

نإيقولونكانواالماضيفي18:2-92(.)قض

الشرقإلىكلم52،تبعدالتيإشواءهيا!ثأول

هناك.أورشليممنالغربإلىكلم21،صرعةمن

.السؤالمكان:الكلمةبترجممن

رابغا..تثنية"رجافتراعي

اشتراعي.اصلاح"رجإإصلاح(اشزاعي

اثتراعي.نقليد"رج)تقيد(اشتراعي

الاشتراعئة.الشرعة،رجال(،)الشرعةاشزاجمة

21؟14؟15:.5،يثىيهوذا.فيمدينةأ!تمو

السموعة.:البوم0-1718أخا؟0302:اصم

:48(.15)يشسوكوشرقيئ

تقعيهوذا.فيلاوئةمدينة4:17.أخاأثتموع

اصم14؟ة21؟15:.ه)يشحبرونجنوئي

الشموعة.:اليومهي6:42(.أخ03:281؟

سوكو.شرقيئ

قبيلةمن.كالبنسلمن.ا-12ا4:أخااثون

.يهوذا

والد4:ه(.2:24،أخ)1كالبنلمنأثحور

لامك.مئلامرأتانلهكان.تقوع

دخولتبلالخروجمراحلمنمرحلةآخرإشدت

ولكن(.أشدتمع317:رج؟2صهم!:)تثكنعان

تثنترجملهذا.مكاناسمأماملاأننايبدو

)إثدت(."مشتعلةناربمبنه"وعنأو:كم!:2:

الفسجةأإشدت(منحدراتتحت:3:17ونث

)إشدت(فسجة،.جبل!سفوح:أو

اسدرلاس.رجأثدرين

"أثد:الاوغارتيةفي.أزوت:اليوناثهفيايفدود

أشورية:النيوفيدأ.دس)!المصرلة:فيد".

للاسم:الاصلبةاللفظةتكونأنيمكناسدودو.

ومو!،اليومحتىموجوذاالاصمزالمااثدادو.

الذياشدودمرفأأما.كم5قرابةعنهايبعداشدود

يأ،يم-)اشدود"امدوديمو"الاشوربونسضاه
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تلفيالمدينةعنكلم7ابتعدفقدالبحر(أشدود

0001سنةحوالىسوكرار.ضهرمصحثعلىالحضر،

كم5بعدعلى،القلعةمينةأواشدودمينةإلىانتقل

المرفاؤجدحيثأثدودمنالغرتيالثمالإلى

أزوتأي"بارالوس"ازوتوسوالبيزنطياليوناني

الحديثالبرونزفيمزدهزاالمرفأهذاكان.الشاطئ

الفلسطيون.يحتفهأنقبل

يش)عناقيم:العناقئينمدينةهيأشدود

الثانيالقرنمنذالفلحطئونسكنها11:22(.

ذلكمعولكئها،فقاومتهبشوعهاجمهاعثر.

مستقئةظتت15:46(.)يشليهوذاضنحت

الثالثفلاسرتغلثيدعلىاحتلالهاحتى

والتوراةالقديمةالكناباتتقولكماوصرجون

فلم26:6أخ2حادئةأئاا(.02:؟اا7:)إش

مدينةأشدودالأنبياءهذدأثر.لهايكن

را2:4؟صفا:8؟)عابالدمارالفلسطتين

صارت711سنةفي9:6(.زك25:02،

احتتها.الأصوربهأشدودمقاطمةعاصمةأشدود

كماسنة92دامحصاربعدالأؤلبساميتيلث

)تاربخهيرودوتساليونالنالمززخيقول

"بقثة25:02،إرعبارةهناعن2:157(.

واضخا.المدينةوضعيعدلمهذابحدأشدود".

تححلفارسئةمقاطعةعاصمةشكبلاصارت

4:انحفي16:.ا(.5:68!مك)1ذاتهالاسم

ولكنلليهود،معادحلفمنجزبراأشدودنرى

أضدودتاتنساءتزؤجرااليهوذاوئينمنكئيزا

لنةهيأشدودلغةالإطارهذافي.ي3:23)نح

فيالفارسئة(.الدبلوماسثةنقولكماالفلسطثبن

المكالقيهوذاأشدوذهاجم..مقالأؤلالقرن

01:84،)امكيوناثانثئم5:68()امك

16؟01(.)امكهرفانوسويوحنا11:4(

سنةبومبيوسختصهاولكنيأخذها.وكاد

بعدحزة.مدينةمركزإلىورفعهاق.مء65

وفيلسالومة.أشدودأعطيتهبرودسموت

فيلب!،جاء.ليفيةللامبراطورة..مب15سنة

أاعبالإنجلفيهاوكرزأشدودإلىالسبعةأحد

إشعيا

خطأهناك9:15امكفي:ملاحظة8:.4(.

لالأنأشدودجبلنقرألاونحن،النخفي

إوتعفبوا:القديمالنصقالأثدود.قربجبل

صخحلهذا)أزوتوس(.أشدود"جبلإلىإثرهم

حاصور"بعل"إلىونقرأ:.يوسيفوسمعالنص

13:23؟صم2أزارا،اليونانتة:)في

ا:+(.انح

9591-0691سنةأشدودفيالحفرلاتبدأت

22فاكتشفت6291-7291،سنةوتواصلت

نعيدأننستطيعوهكذا.المدينةفيالاقامةمنطبقة

سنةحوالمطبشريةأثارأولمنذالموقعناريختكولن

كانتالنيالمدينةهذه.العرب!العصرحنى0027

فصارتالفلسطيونفيهاأتامقدمصر،فلكفي

نإ.الفلسطية)بننابولش(الخمةالمدنمنمدينة

أشدودحقبةيوافقاناللذين13-12المتويين

وموكينايإيجهبحضارةالفلسطيينربطاالفلسطئة

الحضارةقاوتالفلطتةالحضارةإن)ي!ان(.

أشدوددماربعد..مق11القرنحتىالكنعانية

انطلقت)صوعن(،تانيسسيامونالفرعونبفعل

عبادةفيظهركنعانيتأثيرمعجديدمنالمدينة

بكتابةوالأخذ6:17(،رج5؟صم)1داجرن

فجمبعةكنعائةلأسماءالرؤساءوتبئي،سامثة

يحملون8-7القرنفيأشدودفيالمعروفينالملوك

ميتنتي..يمانياحيجتي.عزوري.ساميةاسماء

أحيملكي.

أشيرة.رخأثرانو

جنوقيتقع،يهوذاقبيلةفيمديخة52.:15يشأشعان

درمة.غرلطسمعةخربة:اليومهي.حبرونغرثي

خلاصأوخلاصهويهوهأيإشحياهو،إشعيا:

آموصإنبابلتلمودقال.شخصهأولأت.

الكثيرنعرفلاأمصيا.الملكشقيقكانوالده

فبهاماتالتيالشةفييتنئأبدأإشعيا.حياةعن

*"سنةبينؤلدإذاإئها(.)6:عزرلا()أوعزثا

متزؤخا،كانالدعوةجاءتهوحين076.وصنة

يمسككانلص5سنةآحازأمامقثلحينلانه



إشعيا

!ثتآر:ولديهالتوراةتذكر71:3(.بيدهابنه

حثىشللمهرتعود(،أو+تبقى)بقيةبايئوب

)8:1(.(النهبإلىبادرالسلبإلى)اسعبز

يظن)8:18(.لإسرائيلوفذيزاعلامةسيكونان

أرستوقراطئةإلىانتمىإشعياأنعائةالعلماء

الرفيعأصلهعنالبراهبنأنغير.أورشليم

؟أيه:22؟يا7:3:8؟،24-ا)3:

أورشليمموطنهوعن36-93!92:15؟

7:3،-7؟61:-6؟ا:5،-15اا:8،)1

نأنحاولوقد.مقنعةغير28:16(8:6،18،

.عندهالعيروطريقةلغتهمنانطلافاذلكنجين

لاواهتمامه،المدينةحياةمنصورهيتخذهو

الزية)1:18(،اللباس)9:9(،البيوتيتعذاهاة

يذكرناهذاكك)5:ا(.الغناء)3:16-23(،

،والبيوتالمدننمفرحين.المديةفيبالحياة

1(.)6:اوصحراءقفزاالبلادتصبح

الازدهارالبلادعرفتإشعيافتؤةخلال

مل)2لبهوذاخاضغاأدومكانوالسلامة

أورشليمفيبصتالشرقغنىوكان14:22(،

دعوتهزمنفيالوضعتبذلولكن)2:7-16(.

)6:ا-7(،رؤيةخلالالدعوةجاءتها(.ا)6:

القبولعلمجبهزايكنلمالأنبياء.عائرشأنشأنه

عملهبدأ)6:8(.طوغاإليهاتقذمولكنهبها،

مثلوهو.قليلبزمنوهوئععاعوسبعدابخوقي

عنواعنبهارانه.أشرربةضدالتهديدسيرصلهوشع

يقتربولكثه.هوشعاعتباراتتشبهالإلهيئالحث

منعددفيميخامعاصرهمنخاصبشكل

؟ا:11؟714:؟ي:2اإش)قوالصورالأفكار

4:1(.بر5:أ5:2،اي؟ة4ميمع93:7

نايةمديةتهذداتجماعثةعدالةيصارعانكلاهما

يتفؤقإشحياولكن.وغناهمالأفرادبقؤةتختنقبأن

مثففافكزائظهرفهوتفؤفا،كبيرأ.معاصزيهعلى

والحديثةالقديمةالأشاءفيقذمعممةوأصالة

كرازتهمواضيعإلىوبإلحاحدوئاوبعود.لسامعيه

الباقية،البقئة،القرلةيهوهدينونةمثل:الرئيتة

قدرةالملكيئ،داودبيتعلىالمؤشسةالآمال

\"2

عزرلا،ملكرسالئهرافقت..،الواثقالإلمان

خوصرتوقتحاضزاوكان.حزتياآحاز،،يوثام

.(لمهم)5وفقحرصينيدأولىمزة:مرتينأورشليم

الحالينولى)1؟7(.سنحاريببيدثانيةومزة

ا)7:المنهارةوالثمبالملكمحنوثاتإضعياساند

بعدلإشياحدثوماذا36-+(.38،31:،ي

شهيذاماتإشعياإنبابلئلموديقول107؟سنة

يقابلماوهذا)396-963(.منشىالملكأيامفي

عندنجدهتقليدوهناك.2.3:إر21:16،مل2

وفيترتليانس(،)بوستينوسالميحثينالكئاب

نإيقول11:دم!!فيوربماالمنحولالأدب

الحدثهذافلسطينتلمودويربطئشر.إشعيا

.شجرةداخلإيثعياباخنباء

كيفنفشهإشعياروىحيا!.سيرةثانئا:.

الهيكئلفيرؤيةخلالا-13(:)6:كبيئأرسل

،قدوس،"قذوسهوالذياللهحضرةفيأنهوعى

الرسالةأجل!نوتطؤعنف!هفقذمآ3(.)داقدوس

القلبالقاسيالشعبإلىليحملاستعذآ8(0)

السنةفيالمشهدهذاحصل.اللهكلمة،والأعى

يجعلمنهناكا(.آ)عزئاالملكماتفيهاالتى

لهمبنيحماوهذا9*-742،السنراثفيالحدث

الحربقيالنبيئلنثاطأولىحقبةعنيتحذثواأن

وهيطلا(،)4أورشيمضدالافرائيمئةالأرامئة

وهناك.الاتجماعةالحياةفيلئاطهتقابلحقبة

نستطغهكذاصلا.4سنةيثئمعزلاموتيجعلمن

الإرسالمشهديجمعالذيالوثبقالرباطنفهمأن

الافرايمتة.الأراممةبالحربالمتعفقين7-8فإلى

وتتفيالاتجماعةإضعياكرازةتأتيذاكعند

لاحق.

الحربعندنتوففالنبؤلة،البداياتبمد

تدخلأولأمامهنانحنالافرانيحتة.الأرامثة

هذدتيوم734،سنةذلككانلإشعيا.علني

استغاثوبوم،والسامرةدمشقجيوشىأوريئليتم

بئلاثةالمناسبةتلكفيالنبيئتفؤهبأشورلة.آحاز

7:13-17،)7:ه-لمأ؟الأتكعلىنبوئةأقوال

دمارإلىترمزبفعلةوقام7-عأ(أ،028:6،
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لابأنالملكيقنعأنوأرادا-4(.)8:المتحالفين

منفيهالماالعظيمةالإمبراطورثاتلعبةفييدخل

اللهلألن،اللهفيثقتهمجعلأنإلىودعاهخطر.

نأيستطيعووحده،الحقيقثةالقدرةيملكوحده

إشعياأننعرفالوقتذلكفييهوذا.يختص

)7:3(ياشوبثتآراسمهولذالهوأنمتزؤج

إلىبادرالحملبإلى"أصرعا!مهيعنيوآخر

)8:1(."النهب

نهايةحتىالمنطقةفيالخطيرةالأزماتوتلاحقت

علككلنهايةفيخاص!وبشكل8،القرن

فيدعوبتدخلإشعياكان،أزمةكلوفي.أشورقي

جنهالوقتوفي،واقعتةسباسةإلىوالث!عبالملك

فلايمرتغكماتولمابالرلث.للأبمانموايقة

ملك،هوشعمصرشخعت)727(الثالث

نأوحاولت.أشوريةضذالثورةعلى،السامرة

شهادتهالنبيئدؤنالإطارهذافيجمهوذا.مملكةتجز

عقانوئل،!تابالابقةالحقبةأحداثحول

الإلهيئالبلاغجديدمنليؤكد6:ا-8:18(

لأن"جيراتيخافلاأنيهوذاعلىيجبالواحد:

يعغوحدهوهو،القدرةيمتلكوحدهالرصت

الغلبة.

علىاثكالهجعلمن،الحمليالمستوىوعلى

ونضع.الكبيرةالكتلسيايةعنبعيذاظل،الرلث

:السياقهذافيالنبيئباتلقظالتيالأقوالبين

28:ا-14:28-32؟:24-92؟9:7-.2+ه

وهكذا،المزةهذهفيلل!بيئوالنتحعبالملكسبى.4

.السامرةأصابمأساوقيمصيرعناورشليمنجت

ئورةخلالعديدةنبوئةأقوالوقيلت

714-712،السنواتأزمةفيأي،الفلسطثين

بوجهحلفمبادرةالفلسطتةالحواضراتخذتساعة

،4،-2ا:25،18-41:42+41-01:5)أشور

أخرىمزةإشعياأنبأ،1-18(.22:،ا-2214:

أعلنهكما،بكلامهأعلنه:سيدترونالحلفاءبأن

عارئا)مشى02:ا-6فينجدهارمزئةبفعلة

بالفطنةتتحلىسياسةإلىالجمغودعاحافئا(،

ولبهه.المنامرةفيدخلقدحزقياكان.والحكمة

إشعيا

لحرجونالمناسبالوقتفيخضوعهوقذمعاد

الملكنجاوهكذاالنبيئ.دعوةعلىبناءالئافي

المتمزدين.أشوريةسحقت!اعةأورشليمونجت

"سئدشبناسقوطإضحياأعلنعينهالسياقفي

لأنه،المملكةفيالأول)الوزدر(الموطفأوالقصر"

سيكادولكن.لأشورلةالمحارضالحزبيسايركان

507.ثورةخلالمركزهإلمط

6-8؟03:بم-5ا03:)الأخيرةإشعياأقوالأما

فقد،(ا+:؟32-941:،3:314،،311:

موتمعفنحتالتيالأزمةإطارفيالنبيئبهاتفؤه

مناسبةهذهوكانت507.ينةالثانيسجون

حزقيا.بقادةأشوربةتابعيقبلمنعاملتمزد

أدوزاإشعباإلىنسصالذياللاحقالتقليدورغم

يعارضزالمافهو21-35(ثا!:6-7،يلعبه

المتمزدين.بهزيمةوينئللأشورثينالمقاومةالسياسة

التيأورشليمسنحارببحاصر107،سنةوفي

سلاحهااشترتأنبعدقيبثكلاستسلت

.المالمنكبيربمبلغ

قداسةعنأشحياتحذثإشعيا.لاهوتثالئا:.

وكأنهالإنصانيح!ن،القدوسوهوأمامه.الله

كما8:13(.6:3-5؟،)5:91العدمإلمىصار

(الكون)رلثالجنودرسثاللهمحدعنتحذث

3:ا،)2:12،تدرةتضاهيهالاالتيوقدرته

الأمملدىبل،وحسبيهوذاأرضفيلا15(

علىإشعباوشذد)5:26-92(.أيضأالوثنثة

يعارضوماالوإحد.الإلههوجهوه.اللهوحدانئة

قالكماالأوثانعبادةليسالوحدانئةهذه

)2:12-17(البشرثةالكبرياءبل،هوشع

الشرثةالحكمةتمجيدمنمظاهرها:بجميع

والظم)22:16(الفخمةالأبنيةإلى2(02-ا)5:

.الكبيرةالحربئةالدبلوماستةواثمارجالاجتماعي

يعلن.يساوملاوالفدوسالواحدالإلههذا

لهذاالعمقالببوئبرزاللةعقابالنبيئ

المتعذدةو!ؤسانهيهوذاكبرياءالتهديد:

الله.تطثباتعلىيدكفالتهديد.الأشكال

معبجدئةيتعاملأنهعلىتدزومتطثباته
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خلالمنيتخذهااتيالمواقفمعالإنان،

إلىالشعبتدعوإشعياكلمةإنبها.يقومأعمال

موقفإلىالسلرك،فيتبديلإلى،حاسمقرار

لاكانإنتأنوا".لنتؤمنوالما(إن:وثقةإيمان

ب(.)7:9أمانلكميكونفلاعندكمإيمان

أمامنرتجفبأنلناتسمحلاالثقةهذهمثل

ونتعاملالواءنعيتجعلناكماالب!ثركأ،الحدؤ

العمىرفيفةفهيالكبرياءاأمابهدوء.معه

الحمانناأنغير22:13(.6:9؟،)5:12والجهل

المستوىعلىملموسالتزامفييظهربالته

.العادلالإلههوويهوه.والاجتمافيالسياصيئ

البثرمرا!احسابحاصئاقرارهيتخذ

اللهعقابأما.المنصفةالمجازاةقواعدوبحب

يفرضالرثإنئثمالإن!ان.خطيئةفسببه

سيهماولاللإنسانالأولىالحقوقاحترام

ذلكفيوهوا-2(..،)3:12-15الضعيف

هوويهوه)01:7(.ووئنيئيهودفيبينيثيزلا

وان)8:18(.شحبهخلاصيطلب.صالحإله

جمهوذايغرقلكييفحللافهوالز،إشعياأعلن

يتخذأنلهولتيحعيهلهليفتحبلالشز،في

فهو،النبيأقوالاسوذثومهما.المناشالقرار

التيالأزماترغمالرجاءإلىالداعيذاكي!قى

بالبلاد.نعصف

الكبار:الأنبياءكتبأول)أ(ةاعماله:رابئا4

إشعيا.سفر

(منحول)كتابأبوكريفإشعيا.اسنثهاد)ب(

الأولىللمزةيذكره3.القدالعهدمن

.م.قالأولالقرنإلىيعردوهو.أوريجانس

فيمنهأجزاءمعالجثئةفيوبقيالعبرتةفيالف

-ا2:؟اتساعهمدىهوما.واللاتينتةاليونالئة

الأصلى.المؤلفإلىتنتمياب-14:وه3:12

-ا21:مل2حاشيةفيتو!يعفهوالمضمونأتا

فيإشياألقئالأنبياء.يضطهدمنشى18:

تكر3هوالمركزىالموضرعوئئر.السجن

زمنفيولدالكتابإنيقاللهذاالأنبياء.

المكابثين.
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بالعالممتاثرمسيحيئأبوكرلفإشعيا.صعود)ج(

السمماءإلىصعدالبئأنكيفيروي.اليهودفي

عرف.وصعودهاللهابنئحشدوتأثلالسابعة

يعودقد.الكشابعنوان!ايرونيموسأبيفانيوس

ال!يارنأئيرعلىيدكوهو..مب2القرنإلىنضه

ايرونيموسوينعتهالدوسيتي(.)أوةالظاهري

الأصلإنالقولعلىالعلماءيئفق.بالغنوصيئ

كفهإلبناالكتابوصل.ا6-اففقطتضئن

ترجماتئلاثوفيواللاتيئةالحبثثةفي

الأتدسالثالوثعنتعليمهناك.سلافية

الحبب:الثانيالأقنومبسئى.الملائكةوعن

)المصطفى(.المختارأو)الوحيد(الابنأو

إشعيااستثمهادمنجزءهيإفعيا:رؤيا)د(

كانبوضعهازبادةبشكل)3:13-4:18(،

تقذمنئمإشعيا،صعردإلىأؤلأتشر.مشحيئ

كرازةعن،وقيامتهالمسيحموتعنآخرتعليئا

ببدأ4:اوبعد.الكنيسةوانحطاطالإنجيل

الانتيكرستاضطهاد؟النهايةزمنفيصؤرالنبئ

هوالذيالدخال(المسيحأوالمسيح)ضذ

النصنبقي.عليهسيتغفبالميحولكن.نيرون

واليونانثة،اللاتينثةفيوجزئئاالحبشتةفيكثه

كتإشعياأننعرف،التوراةإلىعدناإذا)كل(

الكتابهذاولكن26:22(،أخ)2عزثاتاربخ

نجدهاأننفدرالتيحزقياوسيرة.إلينايصللم

تكونوقد،32(32:أخ)2النبئ،إشعيا"رؤيافي

رج36-93،)فالتاريخيئالملحقفيحفظت

-02(.18مل2

)سفر(إيثيا

ا-35:تسمينإشعيايقسم.المضمون:اولأ.

حزتياعنأخبارالقسمينويفصل"4-66.ثئم

36-93(.)!ص

النبوءاتمنعددمنالأؤلالقسميتالف)أ(

فمقذمة.هوافنحتلفة.عموعاتتشكل

لصهيونبالهديدمملوءةنبوةتقذم2-5

)2:2-ه(العتيدالمدينةعدعننشيديقطعها

السيرةتسمويبدأ)5:ا-7(.الكرمةونئبد
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دؤنتمقاطعهناك:7(.-9ا:)6الدعوةبرؤية

وأخرى،-4(81:بما-3ا؟)6المتكمصيغةي

02:ا-6(.رجأ-16،)7:الغاثصيفةفي

نإ.عمانوئيلنبوءةفهيالقسمهذانواةأئا

)9:7-وأثوربةالثمالمملكةضذالشكوى

ومضمونها.بزمنها،النب!ءةبهذهنرتبط34(:ا.

رجوعيعلنالذيالداوديالمميحوعاأئا

بعدالحاتمة.فيثكلا-12(ا)فالب

"ما":العبرتةفيتستىأقوالعحوعةتأتيهذا

ضذ)13:ا-14:23(،بابلضذتهديدات

ضذ،14(::28-17)14والبعيدةالقريبةالأمم

وتثكل23(.)فوصبداوصورأورشليم

24-)فإشعيارؤباالآنيةالأربعةالفصول

نبوءاتبمجموعةالقسمهذاوينتهي27(.

28-31()فوأورشليمبهوذاضذ)ويل(

32-35(.)فالأخيرللخلاصوتصوير

سللةتأل!ا-8()"4:قصيرةمقذمةبعد)ب(

)04:9-بابلمنائيل!خلاصعنأناضبد

9-13(:04))تيوفانيا(والظهور.22(:48

إسرائيلعلىيثفقهوالمقذمة:فيالذيجعل

41-)فكورششخصفينحقضاولعطيه

ف)بالموتبابلآلهةعلىحكملهذا45(.

خلاصأناشيدفيالعودةوتنثد47-48(.

عدأناضبدنقطعها94-ه،()فأورشليم

عنتتكلملا55-66فإنجموه(.)عبدالرلث

للممارصاتبالأمانةالتعزيةترنبط.بابل

تأخرفإذا(،الصوم،الذبائح،)السبت

56-95(.)فأخطأإسرائيلفلأنالحلاص

"6-)فالجديدةأورشليمالكاتيصزرثتم

صلاة)63:ا-6(أدومعقابولجب62(.

تأتيإلهيئتولوبعد)63:7-64:12(،حازة

وخلاصالأعدا.عفابفتصؤرجيانئةخاتمة

65-66(.)فالأبرار

النايف:ثانئا.

إشعيامنا-93()فالأؤلالقسميبدولاأأ(

بعض.وأخبارنبوثةأقوالمنعموعةبلواحذا

إشعيا)سفر(

حزقيالرسمةفيهيجدواأنيحاولونالثزاح

إعلان:أ-12فالسبعينئة(:)حسبلىارميا

الثعوبعقاب-13:23ف.إسرائيلعقاب

ويرى.الخلاصإعلان24-25:ف.الغريبة

بعضهاإلىبعضهاضمتعموعاتآخرون

تقولثالئةوفئة.عديدةموادعليهاوزبدت

المقاطع.بعضبذلتولكن،الكتاببوحدة

واحذاإشمنالأؤلالقسميبدوهذاكلومع

المقاطعكليسودالذيالشعرقيالمناخبسب

نفزفت.مهما

الزاحتحذثنف!هاالشعزيةوللأصاب)ب(

04-66(.أفالثافيالقسموحدةعن

56-66عن04-55يفصلبعضهم

بسببالفصلهذايرفضالآخروبعضهم

شزاح:وقالوالأفكار.الأسلوبوحدة

وأناشبدأقوالمحموعةمن04-55يتألف

حسبنلاميذهأوالنبيئنطمهاتقرلئا()05

الكلماتبعضحسبأووالمضمونالزمن

الرلث:عبدأناشيدعنالثزاحوتساءل.الهاثة

تأليفمنهيأمالكتابفيأقحمتهل

الئزاحزالماأسثلةهذهكلعي!نه؟الكات

جوائالهايجدونولافيهاومجادلونيطرحونها

اللهكلحةأمامإننافنقولنحنأما.الجميعيقنع

اكانتسواء،تلاميذهأوإشعباكتهاسواء

منائطلقتأوجمعتثتممتفزقةالأقوال

.عديدةأمورعليهازبدتوحدة

اللاهو!يليةالأمثة:ثالثا.

اللهعظمةمنإشعياملأتالهيكلرؤيةإن)1(

اسملتهبستعملأنفضللهذاوقدات.

إلىالكونتمتذاللهفقدرةا!سرائيل"."قدوس

ككيحكمإئهأعدانه.إلىحتىوتصلكفه،

اصائيلمركزهموضوعنحططحسبشيء

الملكلقبيحملبهوهإنالأعداء.وأدوائه

(الرب)يومالأياممنبوموفيه(،ة)6

نأالإنسانفعلى.بسلطانهالجمغسيعترف

إيمرانيلومحشقبل.واثقبإيحاناللهإلىيستملم



إشعيا)سفر(

15(.03:؟:816!)7:9؟الإيمانبهذايتعئق

.الخلاصتحمللاالأرضبقوىفالثقة

أناسممموعةعنمرازاأشعباويتحذث

البقئةيثكلونإنهدا.الربوانتظاريتجاوبون

المستفبل.مواعيدلمحملوالتيمحفوظةهيالتي

الذ!طداودمسيححولتتركزفالمواعيد

إصائلخلاصلىان.المثاليكالملكصيحكم

الرؤياففيالأعداء.بإفناءبالضرورةيرنبط

وخلاصالأعداءإفناءيتطابق24-27()إش

والنهائئة.العائةالدينونةمع،والأمميهوذا

عنواضحةعبارةنجدعندمانندهثىونحن

الموتى.بقيامةالإيمان

القسمإلىبالنمبةتطؤزاالثانيالقس!ويظهر)ب(

فالئه.التعليمنقاطببعضيتعلقفيماالأؤل

والنهاية،البدايةإئه.الخالقدوئايسمى

التعليمينطموهكذاله.تخضعكفهاوالطبيعة

هواللهقدرةعلىبرهانوأعظمالواحد.بالإله

قلبيشكلواصائيل.السابقةالبوءاتتنميم

بابلفدثر،كورشجاء.للعالماللهحكم

اتحاذابيهوهالمئحدالمختارالث!عببسبب

لهاصائيل،ملكأيضأهووالردتحمبما.

يدكشرفلقبوهذا،وعابدهعبدهئمضى

لخدمةالناشطةالمهفةولكن.معيننشاطعلى

بعض)فييمتزخاصنخادممهتةهيالله

وفيالرث!عبدإته.الشعبعن(النقاط

إلىاللاهوقماالفكريصلالخادمهذاتصوير

للألمتكفيرئةقيمة،الخلاصشصولئةقتته:

هذهفهمناإذا.إخوتهعنالرلثعبديتحضله

أفكارعنابتعدناميحافيمعنىفيافيءات

نفهمالطريقةبهذهولكنناالأؤل،القسم

البيمنوالرجوع.الإنجيلمعتوافقها

بعض)فيجديدخروجبثكليبدوالذى

هو(،المسيرةقائدالرلبنعبديكونالآيات

وهذا.الباقيةللبقئةالمعدالخلاصتحقيق

وان.السماويةبأورثلي!ميرنبطالحلاص

بخطاياالحلاصتأخبرتربطالأخيرةالفصول

156

إلأالحطايامغفرةعلىنحصلولن.إسرائيل

)إشالشرلعةوممارسةبالليتورجيابالاحتفال

المثالهذافيدوزاالهبكلوسيلب43:2(.

لوئاالخلاصيئخذالفصولهذهفي.الديني

.أخرىتارةفردثاولرئاتارةوطنثا

4791سنةقمرانخربةكتثافاتبعدرابفاة.

ماإلىيعودانأشعيالنمننحطوطانأيديناببنصار

الماسورثبن.نشاطقبلوبالأحرىالم!ميحقبل

هذينببنبسيطةالفروقاتإنالقوليمكنناولكن

الكيسةتسنعملهالذيالرسميئوالنصنالمخطوطين

الماسورئين.خطىعك

الأولإشعياهاك.إشجادراسةتارلخ:خمامشا.

نجدهنا)1-93(.إشعيامنالأولالفحممأو

فيعاشالذيالنبيئكرازةإلىتعودالتيالحنطب

أحداثإلىتلمجاتنجدكما.م.قالثامنالقرن

عه!-4السنواتبطابعهاطبعتمحذدةسياسثة

آخرينأنبياءأقوالمعلابهاتأخيراونجد107.

وميخا.عاموسمثل

الأقوالهذهكلتعودهل:الؤالئطرحولكن

بحد.فيمادخلتموادهاك3الثامنالقرننبيئإلى

في.قديمةلنصوصجديدةقراءاتهناكأنكما

التي-27(24)فالأولىالرؤياندخلالإطارهذا

وأناشدوالصلوات،والمراثيالإنباءاتفيهاتتوالى

)المسئاةالثايةوالرؤيا.ليتورجيئإطارفيالئكر،

حروبتصؤرالتي34-35(ف،الصغيرةالرؤيا

فيالأخيروانتصارهالأممضذالأخيرةالردث

منالثانيالقسمأوالئانيأشعياوهناك.أورشليم

تدوينإشعياإلىينسبالتقليدقيالرأيكان.إشعيا

عرالامنالقرننهايةمنذولكنكفه.السفر

وأ04-66فئسبتايضهورن(،)دودارلاين

الثافي"."إشعياشفياسمهنجهلنبيئإلى،-0455

القصيرةالأقوالعنيفترقواحتفالمطفخمأسلوب

والألفاظ.الأولالقحممفيقرأناهاالتيوالقاصفة

وبعض!ارمياأيوبفينجدهاالتيهيالمستعملة

يحذد.كورشزم!هوالتاريخيئوالإطار.المزامير

كرازةبالأحرىأوالئانيالقسمهذاكتابةزمن
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بابلتسقطأنوقبل054،سنةحوالىالثانيأشعيا

رتما.؟بابلفيالنبيئهذاكانهل.كورشبيد

فيرسالتهنجعلأنالأففلمنأنهيبدوولكن

"النبيئ"يتحذثلامئلأا1-ا:04ففي.أورشليم

إلىالرلثعودةعنبل،لاسرائيلجديدخروجعن

فيشلثلاموخد؟واحدالقسمهذاهل.أورشج

الذيكورششرعئةعنتتحذثنواةهاكأن

)41:ا-ه،"مسيحه"اخاركماالردتاختاره

44:24-ا-15؟4243:4:ه-7؟92-21؟

ا؟46:9-اا-13؟ا45:ا-28،7؟

قدوغيرهاالمقاطعهذهولكن48:12-15(.

الحقبةوبدايةالفارسيالزمنفيقراءتهاأعيدت

الهلنستتة.

إشعبا.منالثاكالقحمأوالئاكإشعياوهاك

نسبفمنأولكان)2918(دوهمفبرنار

".الثاني"إشعباعنبتمبزآخركاتبإلى56-66

أقوالهي.الهيكلبناءإعادةإطارفيهنانحن

وزكرياحجايمنقرب"متفاثل"نجئ

62:2-3؟"6:ا-13،أ-91!)57:4

إلىتعودوأقوال1(.66:7-2314-65:16؟

وأقوالأإ.6-5713:؟9-12)56:إرميازمن

كلا(.64:ا-)63:7المنفىزمنإلىتعود

هـإشعياو"الأول"إشعيامنسبقمامعجمعهذا

الحقةفي"تدوينه"انتهىطويلكتابفيالثافي"

إشعياكانإذا018.سةقبلولكنالهلنسمثة،

الإيمانوعلىالربقداسةعكشذدقدالأول

!اذاوالاجتماعئة.السياسئةالحياةفيبهالواثق

علىاللهوحداثيمافكرةأبرزقدالثاني!!ثياكان

وعلى(غيريإلهلكيكنالاالعمليالمحشوى

؟45:5،آخر"إلهوليسىالله"أنا،النظريالمستوى

الذياللهبصمتاهتئمالثاكفإشعيا46:9(.

لثلأبعيذاويبقىوجههيخفي.أخضائهعنيتخلى

الجامعة.وسفرأيوبسؤالأيضأهوذاك.يتدخل

إشعيا.صعودرج)استشهاد(إشعيا

إشحيا.صعودرخ)رؤيا(إشعيا

:3(.ا)دانصرنبوخذعندالخصبانرئيسأف!فنز

شقلونأ

تذكرها.كنعانمدنمنمستقفةمدينةشملون

تكورسانلالممرئةعثرةالحادبةعالسلالةنصو

أرسل.16-287:41رج،326-032)رنةالعما

اسموهو،ودياالمللثالرابمامينوفيسإلىالرسائل

رعمسيسفأخضعهاالمدينةثارتهندوأوروي(.

اشقلونصوطمنفتاحوذكر0128.سنةافاني

)صئوالكرنكهيكلفينصبعلى،7012سنة

0012يةحواليالفلطيزنواحتفهاعهم!(4

يؤكدالرئيستة.الخمصمدنهمإحدىفصارت

قدأشقلونمنطقةأن13:3ويش2:23تث

الفلحمطئين.سبقتجماعةوهمالعودونسكنها

أشقلوناخفتصهوذاقيلةإنا:18قضويقول

14:9،قفبم13:3)بشمستقثةظتتولكنها

يدعلىاحنلالهاحتىأ:18(صم6:172؟اصم

الملك)خضعص!4سنةالثالثفلاستغلث

محثهأحلالذي،الأشوريللملكالاولميتنتي

شاركت،الثانيمرجونموتبعدروكبتي(.

فأجلى،أشوريةعلىالثورةفيصهرذاأثقلون

روكبتيابنمحلهوأحكصدتهملكهاسنحاريب

إلىالعرشصارذلكبعد.داريشرولوواصمه

للاشوربينقذمالذي،صدتةابن،الافيميثنتي

في667سنةبانيبالأشوروضاركالبناء،مواد

مدنهذدواكماالأنبياءهذدهاممر.علىالحملة

الأشورثينعلىتحالفهمفبسئتاولا،الفلسطئين

؟02،46:57؟25:إر2:7،صفا:8،)عا

الثانينجوخذنصرحملاتننذكرهنا9:ه(.زك

سنةودئرهاالمدبنةسكانمعأغاالملكأجلىالذي

أشارقدالانبياء،ذكرهالذيالحدثهذا406.

خضعتالفرسأئامفي.نيربابليرنمزرخونإلبه

الهلينيالزمنفييهوذاإلىوعادتلصورأشقلون

سنةوفي12:عه!(.11:06؟.ا:86؟امك1

خاصنناربخلهاحزةمدينةصارت..مق401

هيرودسسيجضلها.العملةضربفيوحق

ع!قلانمنرثماكانالذيالكبيرث

1/6:2؟الكن!يالتارلخ)اوعابيوس.

لم52:3(.ترلفونمعحوار،يوستينوس



شكنازأ

ولكنالرومانثة.المدينةإلأالحفرقاتتكتشف

وأافماكالبرونزإلىئعودالرعادمنطبقةؤجدت

؟0012النةحوالىأحرقتأتكون.الحديدبداية

تبعدالتيعسقلانخربةاليومهي.ممكنالأمر

الحالثة.عسقلانعنكلم4قرابة

بكر51:27:إرا:6،أخا01:3؟نكأش!ز

الاسكوتئينالاسمهذايقابلقد:يافتابنجومر

لفظةراجعاليونانجين.لدىالمذكوربن

"الاسكونثون".

ارتبطوا.الرقتةأوروبافيأتامواجهودأش!زيم

أتا.-6(4:اأ!ا-3؟ا:01)تكبأشكناز

ألمانيا(أأوجرمانيابينفيماهيأ(ا.)يوماالتلمود

أشكناز.والدجومرمع

عت.:أشكول

فيأقامعانر.وشقيقابراهيمحليفاعحم1(،

2("دا:23-14)تكحبرون

فيموسىجواسي!ىفيهمزحبرونقربواد2(،

)عدالأثماروسائرالفبمعهموحملواكنعان

جواركانتا:24(.تث32:9،ي؟13:23

فيالفدبمالاسمبقي.الكرملزار!مؤانيةجرون

الحالئة.اسكابيلبيتوادي

الثالث.الألفمنذعبادتهسورلةعرفتإلهأشمون

أول.الأؤلالألففيإلآيتوضحلموجههولكن

بينمحاهدةفينجدهاالفينيفئأشمونعنشهادة

ملكالخامسنيراريوأثورأرفادملكماتيعل

المعاهدةتكفلالتيالالهةبينأشمونيظهر.أشور

فيملفارتمعأيضأأشمونوارتبط.ملقارتمع

الأؤلبعلعلىالأشوريأصرحدونفرضهاعحاهدة

صورشعبيبيالكيالألهانعي3.!ورملك

بلتزملمإنوالقتواللباسالطعاممنوبحر!اهم

إلىأشمونعبادةوامتذتبتعفداته.صورملك

بلاد.منوراءهاوماقرطاجةإلىومصر،فل!طين

صور.فيمدبرايممم.صتديأشمون:أدونأشمون

القرنفيقبرصفينيقوسيامتحففيناووسهحفظ

ملءلهوالئاكانالمدبرهذاأنيعنيهذا4.

الصلاحثات.

801

علىملكيناسمساعد.اشمونعازر!أشمون

)947-047(الأولعازرأضمون.صيدون

بينهماوكان)465-451(.الئافيعازروأشمون

الأؤلعازرأضمونكان1047-465(.تبنيت

أشمونوعرفعشتار.أميووالدعئشاركاهن

وهيتبرهعلىحفرتجنائزئةبمدؤنةالثانيعازر

الأؤلتبنيتأباهوخلفشة14ملكإئهنقول

لقبعلىيحصللم.ابنهولادةقبلماتالذي

التيعشتارأميأثهإلىعادبلعشتار،كاهن

معابدوأثهالثانيعازرأشمونبنى.معهحكمت

لبعلوواحدلحشتار،)ائنانصبدونلآلهة

لأشمونيومجد،المدبنةإطارداخل(صيدون

الشيخ.بستانالبوميحئىما

أشنة

وصرعةأضتأولبينتقع15:لهم!.يش،1(

)اسلين(.

جبرلنوبيتحبرونبينتقع.:1543يش24(

أاذنا(.

ستينوتبعددجلةيئرقبئتفع.الأسمرتلاليومأشنونا

مدبنةكانتبغداد.منالث!رقئالشمالإلىكلم

مهدوحتىالثانيالألفبدايةمنذومزدهرةمستقفة

إلىتعود(الأكاديةأفيشراخفبهانجد.حمورابي

حموراي.سنواتأولىعاصرالذيدادوشا

اصتياجيى.:اليونانيةفي.الفارمةفيكذاإشتوفبغو

كصشرا.أواابن50(ه.)584-المادايينملوكآخر

كورشلهوالناجحفيدهالعرشعنوعزلهغلبه

مادايون.!رج.الكبيرالثاني

7:18(.أخ)1منسىقبيلةمنأثهرد

أضتاؤل.رجأيثواء

)تكسامكابنأشورالقديمالعهدبذكراشوو

:92؟15مل)2أشور،"ملكوعبارة:22(،01

ملوكعلىاللفظةهذهتدك9:32(.نح:22؟4عز

إشعياالأنبباءعندخاصةالأضورتةالإمبراطورئة

وصفنياوناحوموميخاوهوضعوحزقيالوارميا

24،22:عد؟25:18؟214:تكوفي.وزكريا

لدك5:6مرا23،92:مل83:92،مز24؟
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مملكةعلىأشورتدذ6:22عزوفي.بابلعلىأشور

إلىعدناواذا.الأشورئةالقؤةورثتالتيفارس

على:أضوردئتالاريخ

تقع.القديمالعهدبذكرهالاأشرر.مدينة1(،

قلعةاليوموهيدجلةلنهرالأيمناكفىعلى

1821.سنةاكتشفتالتيشرقات

القديم.العهديذكرهلا.أشورإله2(،

بالمجرىتحذدوهيالحصرفيبالمعنىأشورية3(،

الشصالتة.والجبالالصغيروالزابلدجلةالأعلى

ضروكينتدور،أربيلو،أشور:هيالرئيسثةمدنها

أشورية.رج.نينوى،كالح

الأشورئة.الإمبراطورئة4("

أولىاسماسمه.للأشورئينالوطنيالإله)ال!!(أئصر

اللفظةهذهأصلنعملاولكن.أثوردةعواصم

المستوىعلىالمدبنةصعدتولمامعناها.ولا

الإله،إنلبلمحلوحكإلههامعهاصعد،السباسيئ

الأش!ورفي"إنيل!فصارواكاد،سومرفيالعظيم

أنشار،معوتماهىالآلهةجميعرأسعلىوخعل

مردوكمحلأيضأأنشاروحكأنو.الأعلىالإلهأبي

)إنوماالبابلئةالخلقلقصيدةالأشورثةالنسخةفي

علىفاصتولى،أخرىآلهةمكانأيضأوأخذإلث!(.

والهالحريئوالإلهالدثانوالإلهالقدرسئدامتيازات

عروسهإليهضئم،إنليلالإلهمحلحكولما.الحكمة

نينليل.

تقعكانت.القديمةأشورلةعاصمة)مديخة(الثور

لنهراليمنىالضفةعلى،يثرقاتقلعةهضبةعلى

منالجنوبإلىكلم001ترابةوتبعد،دجلة

فيهافوجدوا1821سنةالمنقبونكتثفها.الموصل

الثالثالألفمنتصفمنتتوزعالوثائقمنعددا

الرسمئةالمباقتوزعت..مقالثالصالقرنحتى

القسمفيكانتالتيالقديمةالمدبنةفيوالدينتة

الأشورئونسضاهاجذا.محضنةوكانت،الشمالى

الموقععنالجنوقيالقسموشكل".المدينة"تب

العاصمةأصولنجهلنحن.الجديدةالمدينة

فيولكن.أشوريةفيالمقذسةوالمدينةالقديمة

،الأولسرجونلعهدالسابقةإيبلاوثائقزمن

الثالثأشوردان

ماوهذابعيد،زمنمنذهافةمديخةأشوركانت

توالتالأركيرلوجثة.الأكنثمافاتعلبهدتت

طولعلىالأجيالمذعلىوالقصورالهياكل

الشمالئة.الجهةمنالمدينةجاورالذيدجلةذراع

المدينةشماليآخرفيكانأشورل!لهالعظيموالمعبد

منذالمكانإلهعبدحيثالنهر،ذراكيملتقىعلى

الهيكل،غريىزفورةوارتفعت.السحيقةالأزمنة

الاكادئين،زمنإلىيعودالذيالقديمالقصرثئم

جنويىوارتفعولهدد.لأنرمكزسانومعبدان

الهياكل،لاحاتالمقابلةالجهةفيهدد،هيكل

)الشمس(وشمشالقمر()الالهسينمعابد

الشماليةالزاويةفيواتصجتونبو.وعشار

الضخمة.الجديدالقصرجدران،للمدينةالثرقثة

فتحتاللذينللسوزينالمحاذيالخندقوراءومن

مميتو،هيكليوجدضخضا،بائاعشرثلاثةفيهما

الهائلةالخصياتهذهورغم.الجديدةال!ةعيد

سلبواالذينالمادايينيدفي614سنةأشوريصقطت

تحتمنقامتالمدبنةولكنودقروها.المدبنة

الفراتئين.زمنفيوازدهرتالرماد

أشورالإله.ألجببانأشور:الأكاديةفيبايالأشور

ابن63(0)966-اأشوريةملك.الابنخالقهو

زحفثئم.واحتفهاصورحصارأخهى.أسحدون

حارب.ثيبةوأخذممميىفاستعادعصرعلى

شمششققهعلىوضغطوالمادائين.العيلامتين

حينالاننحارإلم!فدفعه،بابلملك،شوموكبن

عيلامعلىانتمر6480شةعاصصتهلهأحرق

نينوىيبانتصارهاحتفل0640سنةشوشنوسبى

يهتئ!كانفقد.الحربفينفسههويشاركأندون

والتينينوىفيممتضفتالتيوبمكتبتهبالصيد

.لندنفيالبريطانيالمتحففياليومهي

سنةإلى329سنةمنأشوريةمللثافمافيأشوردان

الأشورتة.المملكةأيامهفيقرت909.

الراج.شلمنصرشقيق2*-755الثالثاشوردان

وجرزانوالرافةأشورفثارتبالبلاد،الوباءحل

51فيالشمسانك!فتأبامهوفي(.خلفتل)أي

.763حزيران



ايلا،نةعتلأشور

عرشعلىوخلفهبانيبالأشوربكرابلانهعنلأشور

.627-626أشورلة

مملكةعلىشارانشكنرزنخلفموبلطأثور

بدعلىعهدهفيسقطتالتي)612-906(أشورلة

الجدد(.البابلتين)أووالكلدانيينالأخصينئين

إلىه!3عاممنأضورلةملكافاليبالناعرأشور

فيالأعلىدجلةنحوالمحلكةوضع985.عام

الممالكعلىسيطر.الصغيرالزابوتجاوزالجنوب

جديدةمملكةدض.الجزيةعليهاوفرضالمجاورة

.م.ق987سنةكلخوهي

754-ملك.الثالثنيراريهددابننبرارىأشور

عبحعاهدةانتهتارفادعلىبحملةقام745.

يجرؤلا!رهفيأيا!كلوأقام.البلادتلكملك

746سنةكالحفيثورةقامتانإلى.منهيخرجأن

لاالذيالثالثفلاسرتغلتالعرشعلىوحملت

أحدأمنيراريأشورابنأوأ!كانهلنعرف

السلطة.علىيدهموضعواالذين

الامبراطوربةتاريخلعرفالمراجعتنقصناأشوردة

الحقبة.تلكعننقولمالناذل!كومع.الاشورية

نإبحيثمهفةأشوريةكانت24،القرنمنذ

معها.معاهدةيعقدأنالموافقمنأنهاعتبرإيبلاملك

اكاد،مملكةمنجزةاأشورلةصارت،ذلكبعد

ذلك،بعدواحذا.مصيزاالشعبينمصيرفكان

مدينةفعرفت،غوط!يقبائلالمتطقةاجتاحت

"النهضةحتىالحالتلكعلىوظفتالدمارأشور

أشوريةصارتحينئد.العشرلنالقرنفيالسومرلة"

كلمنتحزرتأخهانجدأور.مملكةفيمقاطعة

سنةصينإيبيسقوطمعالرافدينيبالجنوبارتباط

إلىالتخارمضىالوقتذلكفيق.م.9291

،القماشالصغرىآسيةمنفاستوردواكبادوكية

(،إيرانتبريزحوض)منبالقصديرجاءواكحا

.البلادمننجاتمنيبعيونمالقاءوالفضةوالذهب

وتوقفت.الزمنمنقرئاهذهالازدهارحالةدات

والتقتبات.أشورلةفيالسلطةعلىالصراعبسص

.الصغرىآسيةفيالسباسثة

تارلخعنالكثيرنعرفلاالقديمةأشوربة:اؤلأ.

االم

مسرحعلىدخلتالتيالقدبمة،المملكةهذه

بوجهمسضقلةوظفتضاربةكقؤةالأحداث

سجونهونعرفهملكأول.البابلئةالابهىاطورية

بالسلطةطمعلأنها!اديسرجونل!ئيالذي

وتتفيسيطريكونوتد.الرافدينبلادكلعلى

هؤهإلى.كلهالأدنىالرفعلىالأوتاتمن

فعود(الثافيالألفبداية،الثاكالألف)ضهايةالفترة

كولتافينلفيؤجدتالتيالأشرريةاللرحات

اعلىدلتإنها.كبادوكيةلويحاتشفيتوالتي

اعلىأيضآدلتكماأشوريةلمجاريةمركزوجود

القويالثانيوالملك.السياسيالميدانفيالتأثيربعض

)حواليالأؤلهددشصثيهوأشورلةعرفنهالذي

ملكهفكانطويلا،زمئاملك0174-0178(.

ومذ.بابلعلىانفتاحمع،أشوربةتطؤرقيتحؤلأ

ومناطقمادايثم،الأعلىالخابورمدنعلىسلطانه

ونصبلبانإلىبحملةقامكما.الاوسطالفرات

موته،بعدولكن.المترسطالبحرشاطىءعلىمستة

)1718-حمورابيالبابليلخصمهخلفهخضع

تسنعيدولنقولةأضوربةتعدلمهذابعد1676(.

المتوسطة.الأشوربةالمملكةزمنقبلأهمئتها

المتوسطةالأشوريةالمطكةواستعادتئانئا:.

الثالثوالقرنعشرالخامسالقرنبيندورها

البابليينمعساهداتالأشوزبونالملوكعقدعثر.

الفرعونإلىبعثةأرسلواكماالحدودةلتنظيم

نصوصتعودالفترةهذهإلىالثاك.تحوتمس

أيثورانتصر.ميتافيسلالةوانطلاقةوالرفحةنوزي

معالرسائلوتبادل،ميتانيعلىالأؤلبانيبال

بابلشؤونفيوتدخل،الثانيأمينوفيسالفرعون

زالوحينبابلئا.أميزااتةفتزوجت،الداخلة

الأشورئين،ضذالحثيونا!نعملهمالذبنميتاني

-!انتقوتهاولكنالحثيين،أشوريةهاجمت

أسورأيامفياللمعاذبعضلهاسيكون.ضعيفة

فلاوتغلث-1115(هـ115)حوالمطرشيئي

ذلكفي.بكتاباتهالمثمهور89،1.-11)15الأؤل

تغلثأما.أنفسهمعنيدافعونالاراميونبدأالوقت

)لووأمورولبنانعلىبحملةفقامالأؤلفلاسر
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وأعاد.نبنوىإلىأشورمنالعاصمةوانتقلت.9+(

والجيش.الاقنصادتنظيمالثال!أشوردان

الذينالملوكعنبالمميلفنتحذثونعود

فيههاسلبمظلمةفترةبعد.الحقبةملكفيتعافبوا

أشوربة،عيتانيملك(،0461-0148)ساوستاتار

(-1318)1353الأولبالطأشورقام،وأخضعها

المللثلقبواتخذتوثراتا!موتمعمتيانيعلى

ملكبورنابورياشاحمجاجاترغم،العظيم

تابعة،مقاطعةأشوربةكانت.الكاسيبابلونية

مصر.فيحثى،حسابلهالمجسبقؤةفصارت

مدت)5912-1264(الأولنيراريهددمع

علىالجزدةففرضت،الغربإلىسلطانهاأشورية

)الاسمهنيجلبتوضقتالعليا،دجلةمنطقة

المرتبطهأمانوعتاسإلىووصلتلميتاني(الجدبد

يطردواأنالحثيوناستطاعالحثتة.بالمصلكة

الاولشلمنصرولكنهنيجلبتمنالأشوريين

أتاحساحفاانتهصازاعليهمانتمر-1234()1263

الواقعةالأراضيكلعليالسيطرةيستعيدأنله

سياسةعنالحثيوننوففعندزاك.الفراتشرتيئ

بالحصارفاكتفوا،الاحتلالتبغيالتيالحرب

الأولنيورتاتوكلتيأشورئة.علىالاقتصادقي

هذاولكنبابلونية،احتل)عه!7911-12(

فيالداخلثةفالخلافات.قصيرةمذةدامالاحتلاا!

فيفعلهافعلتالبابلونتة،والمفاومةأشموربة

شورشوماهددطردهمالذينالأيثوريين

بلدانكانت،الوقتهذافي)1211-1182(.

البحر.شعوباجتياحاتبفعلخهتزالمتومطالبحر

اناثوليةفيتتداعىالحثئةالامبراطوربةوكانت

بلادمنالآتةالاراميةوالقبائل)الاناضول(،

فيهاتنتقلكانتمناطقفيتقيمالملياالرافدين

والجنوبالجنوبنحووتئسزبمواشيهالرعاية

أياملننالأضوريةالمحلكةعلىفضغطواامتذوا.الغرب

حماولالذيأ-7601(ا)14الأولفلاستغك

أيثوريةفيالتراجعبدأولكن.حدودهعنيداعأن

حالةتكنولم.القديمةحدودهاإلىعادتالي

أشوربة.حالةمنأفضلبابلونئة

يةشورأ

قمةالحديثةالأشوربةالمملكةشكلتثالثا:.

بلادكللهاخضعت.أشوريةسلطةفيالمجد

سلطةوامتذتبابلونية.فيهابماالرافدين

،الصغرىآسبةوبعضسوربةكلإلىالأشورلبن

الأشوريونالملوكوتؤىمصر.إلىتأثيرهاووصل

إلىالمملكةوتقسيمالسكانباجلاءسلطانهم

هددهي:المعروفةالأسماءاكثر.مقاطعات

التواليعلىأخضع)119-098(:الثافينيرارى

توكلتي.جلبتحانيملكهممعوالأراميينبابلونية

المملكةحدودوشع)098-883(:الثانينينورتا

فيندخل)معهالثانيبانجبالأشورارمينيا.حتى

علىالعديدةكتاباوردئت:(الحمريبالمعنىالتاربخ

وامتداد933-.34()نشو،سوربةفيحروبه

،والغربوالثمالالثرقيئالثمالنحوالمملكة

علىأكركميش(،الآرامتةالدويلاتواخضاع

طفرثالكببرالجر)"فيالمتوسطنحوحملة

شلمنصر.كالحإلىعاصمتهنفلعلىيملاحي"(،

فيالمحتلبنأعظممن8581-824(:الئالث

فياصائيلمملكةهاجممنأولكان.القديم

علىالأولىحملتهخلال)853(قرقرقربمعركة

اصرائيلملكأخابومغوحلفائهادشق

نشونمرود،مسئة،03434-انشو)أحابو،

الحملةبعد341-342(.نشرالثور،كتابة341؟

الاصرائيليياهوأجبر)حزائبل(دشقعلىالرابعة

على(حمريبيتمن)ياواعمريبيتمنالذي

سلة،فيكنابة343،نشو)الحولاتالجزلةدفع

تزؤج)823-908(:هددشصئي343(.نثو

عالمفيدخلتالتيالبابلئةالأميرةسميراميس

قام781(.)908-الثاكنيراريهدد.الأسطورة

صورمنالجزيةأخذفلسط!ت،علىبحملة

وفلسطيةوأدوم)حمري(واسرانيلوصيدون

نأيقدرلمولكنه،البابليينعلىوانتصر،ودمثق

34(.344-ه)نئوالشمالفيممتلكاتهعلىيحافظ

وأشوردإنالراجشلمنمرأيامفيالانحطاطوبدأ

)781-758(.الثالثنيراريوأشورالالث

فلاسرنغلتالعرشعلىجعلتثورةوكانت



(تلاسلا)أشورلة

الأشوريينالملوكأعنف)745-726(الثالث

إلاالعديدةحملاتهمننذكرلن.وأسعدهم

وبابلويةأشوريةإئخدت.وبابلونيةسوربةإخضاع

كملكفولسفيفلاسرتغلت)إنشخصيبرباط

ابنهأيامفيثابتةالوحدةهذهوظفتبابلونية(.

صورحاصرالذي72(ا)726-الخاص!شلشصر

أشس)721-507(:الثانيسرجون.والسامرة

خلفائهعهدوفيعهدهفي.جديدةسلالة

)681-حدونوأ68()507-اسنحاريب

وصلت)668-625(بانيبالوأشور668(

حاربحين،لكنسلطانها.تئةإلىالمملكة

أجبرمصر،ملكالأؤلبحماميتيكبانيبالأشور

الهقلمةوهذهالممربة.ممتلكانهعنالتخليعلى

فعلتمماأكثربابلونيةوفيالغربفيالقلقسئبت

غرفبانيبهالأثورأنإلىنشير.المتعددةالحروب

00025وتضفنت853سنة)كتشفتبمكتبته

والغراماطيقوالقواميسوالعقودالريمائلفيهالوحة

والتارمج!ةالاصترولوجيةوالنصوصوالصلوات

(.جلجامشخاصةوالأدبثةوالقانونثةوالجغرافثة

انيليلاني،أشورفصار!يغاالانحطاطوبدأ

سابقيهما.ظك)615-612(وسنشومليثير

مماداممط،ملكبمساعدةنبوفلاسر،هجمحينئذ

سنةونينوى614سنةأثورفاحتلأشوربةعلى

أشوريملكآخرودام.361-363()نشو612

نحلىولكنه.الوفتبعضحارانفي(باليت)أشور

مساندةرغم506(سنة)أو961شةالحربعن

الوجودمنأشوريةزالتوهكذا.لهنخوالفرعون

.الجديدةالبابلتةالمملكةمحئهاوحفت

)سلالات(ايثورلة

1916-9017بالولاني

1674-0916ليبايا

1662-16صيالأؤلهددشرما

5165-1661)فتارسين

-91641622بزايا

61-162118لولايا

-16152016نينوىكيدين

الثافيهددضرما

الثالثاريشوم

الأؤلهددششي

الثالتأرشوم

الثانيهددشمثي

داغاناشمي

الثالثهددشحي

نيراريأشور

الثالثأشورفوزور

نصرانلبل

نورابى

الأؤلرابأشور

الأؤلأحينادينأشور

الثافينمرانليل

الئانينيراريأشور

نيشاشربالأشرر

نيشاشورامأشور

الئافيأحينادينأشور

الأؤلهددأريبا

الأؤلأوباليطأشور

نيراريانليل

ايليداناربك

الأؤلنيراريهدد

الأؤلشلمنصر

الأؤلنينورنانوكلتي

أفلينادينأشرر

الثالثنيراريأشور

كوشوركودورىانليل

كورافالنينورتا

الأؤلدانأشور

الأؤلالئيريثىأشور

الأؤلفلاسنغلث

اكورأفالاشاريد

كالابالأشور

الراجهددششي

الأؤلبانيبالأثور

112

1016

8915-1586

1585-0158

0016.حوالي

15471522-

15218914-

0145سنةحوالي

2913-1366

أ+.-1365

9131-8013

7013-1275

2741245-1

1244-8012

ا-2910118

ا-9171134

ا-1116+ا

ا-*.1511

74015701-

0501-3201
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0201-3101الئافيشلمنصر

الراجنيراريأشور

-كا13019الثانيرابأشور

الثافيايئيردشأشور

679-359الثافيفلاصنغك

349-129الثافيدانأشور

61998-االثانينيراريهدد

الثانينينورتاتوكك

3!الهـ-985الثانيبانيبالأشور

858-824الثالثشلمنصر

82381-االخاصهددشمثي

081-783الثالثنيراريهدد

الراخ!شلمنصر

2*-،75الثاكدانأشور

754-745نيرارممطأشور

744-727الئالثفلاصتغلث

726-722الخاسشلمنصر

507-172الثانيسجون

7816-40ريبسنحا

966-068أصرحدون

-627ههـ6بانيبالأشور

ابلانيأطيلأشور

أشكونشارسن

الثانيأوبليطأشور

أشوربة.والبابليونالمادايوناحتل612-906سنة

لم.الملوكسنواتفياخنلافاتهناكةملاحظة

الحابات.بينالفوارقبصضبفيهانجزم

الفخيرئة.تل،ر!:أشوكافي

ومطوثا.سحيذاكان:أشير

إذا.اصرائيل()أسباطقبانلإحدىرنيس1(،

يعقوبابنكانأثيرأننرى03:13تكإلىعدنا

فيأشيرنسبنجد.زلفةجاريتهابواسطةليئةوابن

أما.ي7:34أخا،-26:4447عد؟46:17تك

يعقوببركاتلنافتصؤرهأشيرطبع

عدفيي(.+:24)تثومه!سى94:02()نك

عدفيرجلأ،00415القيلةتعذيا:04

أوغاريتأشيرة

ي7:04أ!اوفي00534،تعد26:44-47

المنحدراتعلىتقيمكانت.رجلأ00026تعذ

بتحذث91:243-ا)ل!الجليللجبالالغرببة

سائرعنأشبرانفصلت.باختصار(أشبرأرضعن

)قضمستقلةحياةفحاشتالاسرائيليةالقبائل

بعلوتمعشكلتصليمانعهدفي5:17(.

إذا16(.ة4أمل)جانبيةمقاطعةالصخور()أرض

أشيرممئليبحضأنةنرىا03:اأخ2إلىعدنا

بعضبعتبرحزقبا.أيامفيالفصحفيشاركوا

النصوصفيأشيراسمكتثمفواأنهمالعلماء،

.(رث)أوالأوغاريتيةانستاسى()برديةالمصرية

يرتطأشيرأنوظنالقولالآخربعضهمفانكر

التيالمسماريةاللوحاتفيالمعروفةأشيرةبالإلاهة

الموجودأشيرتاعبديوباس!تعناكتلفيوجدت

العمارنة.رسائلفي

ثرنيئفيمنسىقبيلةحدودعلىمدينة24(

الطرلقعلىتياسيرتكونقد.:7(17)بث!الأردن

شان(.)بيتوسيتولولي!نابلسبين

.اشارتالنصموص:فياسمهاأوعارلتاشيرة

مخلفتان،إلامتانفهما.عشتروتعنونمثزها

ولهذا.والاهةإفالسبعينوأمإيلزوجةهيأشيرة

وسفيت.الآلهةخالقةأيإليم،قنيت:لقبت

)ربة(.العظيمةوالسيدة)يم(البحرأثيرة:أيضأ

والخطوالمثيويعنيأشارجذرمناسمهايثمتق

كانتأنهاعلىالبحر""أثيرةلقبهامنويبدو.المئئد

الأسفلطرفها.اليموجهعلىنمثيبحرلةجنية

ففتاةالأعلىطرفهاأما،الماءفيغائصسمكةجححم

عديدةأجزاءفيعبدتالاهةأشيرة.الجمالبارعة

وردسورلةفي.أشرتم:بابلفي.الأدنىالثرقمن

جنويىفي.أشيرتاعبدي:الاعلامأسماءفياسمها

وأ"سن"القمرزوجة"أفية9كانتالعرببلاد

شماليفيالانجاطبلادوفيتيماروفي.()يرحلا"يرخ

شنجلة،اشيرة.سلم،مثئا:نجدالعرليةالجزيرة

نأعلىيدلوهذا.مرة93التوراةفياسمهاورد

لأشبرةوكان.العبرانيالويعطفيتغلغلتعبادتها

23:4-8(.مل3:72،)قضالهيكلنيتمال



توشيرأ

لطضحبئةعبادتهاوصارت،بحلرفيقةأثبرةكانت

)أشيرات(الجمعصيغةأثا.اصرليلفيكمايهوذا

مل21صوربعلبجانبالالاهةصورعلىفدثت

رمزها.+:3(؟:9113:2418أخ17:16،2

الذيأشيره(أيضاشثي)الذيالمكزسالوتدهو

يصنعونهكانوا6:26(.)قضخشبمنكان

يقيمونهة21(:16)تثيغرسونه،(14:15أمل)

4(.34:أخ)2ينصبونه1(،17:0مل)2

أشيرة."رجأشيرلو

يئير.حماةأهلعبدهاالاهة17:030مل2أشما

1)"إثم"ع!نيتحذثحينا84:عافيعاموسإلبها

نإ.السامرةبمعبدجمهزأكانإذاإلأالسامرة!(مش

الفنتبنبردياتفيمذكورايليتأشبمالإله

.(..مق4-30)425الثانيدارلوسأيامفيالارامثة

بإصبعكتباال!ثرلعةلوخيأنالتوراةتعلنا!،إصبع

الإصغتدكالرمزفيالمعنىفي31:18(.)خرالله

اللهاصغ:يقال.تليلعهودامعوالنشاطالقوةعلى

.(12:01امل،84:مزر!؟ءا8:)خرهنا

ومنأنفها،بأصابعهالشريعةفرائضثتتومن

7:3(.)أمذكرهاقلبهفيصخلها

إلىيعقوبمعنزلالذيجادابن46:16تلثأصبون

مصر.

.وعادةواقعأصلأوايتيولوجيارجأصل

يوصمياعهدفيالكاتبشافانوالداصليا

أ!34:8(.22:32؟مل)2

الذييوشيااصلاحبسثىهكذااشزاعياصلاح

"كتابنضركنتيجة22-23مل2عنهتحذث

أولمعيتماهىأنهالبعضيرىالذيالثردعة"

)سنةيوشالعهد18السنةفي.التثنيةلسفرتدوين

ؤجد،أورشليمهيكلترميموبمناسبة622(،

خذدحينثذ221:3-13(.الشريةكتابهناك

العهدمتطئباتبحسباحتفالمط،بشكلالعهد

بدأالذي)23:ا-3(،الكتابهذافيالمكنوية

العبادةتركيزفي،الغرلبةالعباداترفضفيتطبيفه

)فيالمحفيةالمعابدندميرفيأورضليم،هيهلفي

إزالةفي)23:4-25(،ويهوذا(اسرائيلمملكتي
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الثريعة"كلصاتبحسبالسحرلةالممارسات

214(.)23:"الهيكلفيالكاهنحلقئاوجدهالذي

إلى؟تثلتقدبمالاساسهوما:أسئلةوتطرح

الذيالتئنبةب!فريوشياإصلاحتائرحذأي

قد)23:4-02(الاصلاحخبرأنيبدو؟عرف

-3(أ)23:العهدتجديدبينمصطنعبشكلأقحم

الاشترافي،)23:21-23(بالفصحوالاحتفال

في)انحصرتالا!لاحئةالترتيباتإن622.سنة

التثئية(لسفرالوحيدالهتميكنلمالذيالعبادةعال

)12:39؟تثاقاماتمعشلثولاتتجاوب

تث)قواحد2موفيعداما18:9-12(،

التدوينيكونقد23:9(.مل2و18:6-8

كهنوتئا.مرجغاهنااستعملقدالاشتراعي

ت!دك7(22:3،مل)2الهيكلبناءإعادةإنثم

622،سنةقبليوشيابهقامإصلاحيئعملعلى

34-أخ)2المؤزخبجابالحقيقةيضعماوهذا

الثانيةالسنةفييبدأالاصلاحجحلالذي35(

هذاتمثزوقد628.سنةيوشا،لحكمعثرة

ويهوذااورشليمفيالعبادةشعائربتطهيرالاصلاح

عثرةالثامنةالنةوفي)34:3-7(.واسائيل

وكتشفالهيكلنجاءأعيد2(34:8-ا)622،

العهدجذدأساسهعلىالذيالشرلعةكتاب

أورشليمفيبالفصحواحتفل)34:92-لمهم!(

)35:أ-18(.

نقدئة.بروح"الموزخ"معطياتقراءةمنبذلا

عمل628سنةمنذاستعاديوشيايكونقدولكن

حؤفباجذهبدأهالذيوالدينيالوطنيالاصلاح

انحطاطبعد3(،ا92:أح3:2-8؟18مل)2

عملإن063(.)الثانيبانيبالاشوروموتاشوربة

كانوما،ومئتنغبطرللعملهوهذاالاصلاح

مملكةإلىامتذوقد.النرراةتفترضهكمابحيطا

عنمدافغاالملكيموتحيثالقديمةاسرائيل

6آ9سنةنكوالفرعونتجاهإستقلاله

23:92-03(.مل)2

هو)الذيالثريعة""كتابكثمفأنفيشلثلا

مل)2العهدتجديددشورهوالذيتث(نراة
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فيمهفةعطةكان34:92-لم(أخ2-3!ا23:

.وتلاهالكشفهذاسبقالذي،الاصلاحهذا

الاصلاحاتبدفةنحذداننستطيعلاأفناغير

ألهمها.الىالملموسة

ناحعليه.الشوكبيدرهو.اا-ا":؟هتكأطافى

.يعقوبعلىأيام!بحةوالمصرلونيعقوببنو

رج.والدهشةالعجبإلىيدعومااعاجبب،أعجوبة

.القرضرج)ا!(،الدينمناعفاء

.الجلساتلمحاضرالرومانلدىأعطياسمأعمال

لأهمملخصوفيهااليومئةالأعمالفذكرت

منذرومةفيعلنيبشكلنشرتالتيالأحداث

الامبراطور،أعمالودكرتق.م.131سنة

رومة.فيالمدينةوأعمال،الثوخعلسوأعمال

المحاضرأيالشهداء!"أعمالالمسيحبةفيوذكرت

و"أعمال.وعذابهمالشهداءبمحاكمةالمتعققة

..الفديمبن".

شماولا،الرسلأعمالهناك،الجديدالعهدفي

وقالاعملامانجد.وبولسبطرسالرسولبن

وهناكالمسيحئة.بدايةفيمعجزاتمنواجترحا

بقانولثةليستالتي(المكتومة)أوالمنحولةالأعمال

ومتيا.اندراوسأعمالوهي.الرسلأعمالمثل

بطرسأعمال.بطرسأعمالبرنابا.أعمال

عئر.الائنيوالرسلبطرسأعمالوبرلى!.

أعمال.بيلاطسأعمالوتقلا.بولسأعمال

الرسولي!التاربخ:)أوأعمال.توماأعمال.تداوس

أعمال.يحقوبأعمال.فيلئسأعمالعولديا.

علىونزيد.بروخورسيديوحناأعماليوحنا.

كل؟رسوتديحقوب.صعرداللائحةهذه

.بمفردهكتاب

السرلانيةالنسخةاسمادي.(تعليمإأوةأعمال

تداوس.لاعمال

اكلمنضوسإلىنسبا!لزصمةاحيمثةالاعمال

وصلبطرسعنكتاب،الثافيوالباباروماأسقف

العظاتفهي.فيهماأقدمأما.محتفةأشكالفيإلينا

نقلهاالتيوالتعارفات،اليوناتةفيحفظتالتي

اندراوسأعمال

أساسهماالنسخنانهاتان.اللاتينثةإلىروفينوس

أما.والعربئةواليونانثةالرلانتةالنصوصمنعدد

لوثائقمصخحةن!مخةفئعتبروالعارفاتالعظات

قديمة.

كتائا()02العظاتمضمونها؟هوما

ترسم،المفزعةوالمؤثفاتكت(01)والتعارفات

رومةفيلاالاحر،سسعانمعبطرسخلاف

منمحتلفةمدنفيبل،بطرسأعمالفيكما

مرة،كلوفي.والفلسطينيالسوريالشاطئ

ويؤشسسحعانألاعبببطرسبفضح

اسفارخبرنقرأ،السياقهذافي.الجماعات

كابها)منيتعزفيخهاالتيكلمنضوس

عنهم.انفصلالذينعائلتهأعضاءإلىالتعارفات(

.بطرسخطبفيبالأحرىفتتوشعالعظاتأما

طروحاتعلىحرثانجد؟وتأ!رهالاهوتهاهوما

المتأثرةبطرسخطبتحاربهاالتيالغنوصئةسمعان

جدبدموسىهويخسوعالمتهؤد.المسيحيئبالعالم

اليهود.أفسدهاالتيالثسلعةيعيدجاءوقد

الكن!يالتارلخفياوسابيوسذكراندراوسأعمال

فيسلامينةأسقفوابيفانيوس)3/25:6-7(

أعمال68(6،)47:االهرطقاتعنكتابه

قدالهراطقة.اوساطفيانتحرتالتياندراوس

لاأنناكير.الثافيالقرنإلىالكتابهذاأصليعود

الاصلئة()اللغةاليونانئةفينهاجزاءبضعةإلانملك

أسقف،غريغورلوسصخحهاللاتينتةفيوملخصأ

الطوياويعجائبكتاب)عنوانه:فرنسافيتور

(.السادسالقرن،الرسولاندراوس

أقغأنبعد؟الكتابهذامضمونهوما

حاكمايغاتىزوجةمكسيميلا،اندراوس

حكم.السجنفيألقي،العفةتلتزمبأنأخائية،

علىومن.بفرحعذابهفقبل،يعذببأنعليه

منالناسيكلملاليوئلاثأيامئلائةظكصليبه

مكسيميلا،ودفتهالرسولومات.صليبهعلى

علىالغنوصتةتأئيرنجدوانتحر.ايغاشفندم

علىوالتثديدالزواجشجبفياندراوسأعمال

الروحتة.الانانطبيعة



ومتيااندراوسأعمال

أعمالمنبقاياهو)الذيالقبطيالنمنأما

(،ضاعتتداندراوسأعمالعنمحملفةشرية

صاحبةكانت.كبمعينحذثالرسولفبهفنرى

فأجبرلكلبها.واطعمتهابنهاقتلتقدالكلبهذا

الولدوأعاد،بطنهفيماردعلىالكلباندراوس

.الحياةإلى

فيوعرفتمصر،فطآلفت،ميااندراوساعماد

غرلغوربوس)جعلهاواللائي!يةوالسرلانثةاليونانتة

الطولاويعجائبكتاببلايةفيتورأسقف

يسوعظهر.والحبثثةوالقبطئة!الرسولاندراوس

يهذدهالذيمتيامساعدةإلىودعاهلاندراوس

البحرفيالرسولسقريسوعقادالبشر.لحوماكلة

وبعد،متيااندراوسعلمى.بنفسهيعزفأندون

.الايمانإلىالبلادرذ،عديدةمعجزاتاتجرحأن

وقد،الخام!ىالفرنإلىالكنابهذابعودبرنابااعمال

مرقسيوحناعملمنواعتراليونانئةفيحفظ

الينبوعأما.الرسالةفيوبرنابابولسمشارك

اسئعملتالتيالرسلفأعمالالكتابلهذاالاصاصي

"الأعمال"سائرعنالكتابهذايمتزبإيجار

معبرنابافعلهماترويبرناباأعمالإن.المنحولة

بولس،عنافترقأنبعدبرنابافعلهوما،بولس

.قبرصأعمالمنسلاميىفياستشهدوكيف

أعمالعنمقطعةضواهدعذةنجدبطرسأعمال

الفرنإلىيعودالذياليونايخهالاصلفمن.بطرس

.الرسولاستشمهادعنصورةلنابقيت،الثاني

معالاستشهادهذاينضئنلانينئنحطوطوهناك

القبطئة،فيأيضأمقاطعوؤجدت.الكتابئلثيئ

لينوسإلىنسبتلاتيئةالاستثمهادعنونسخة

)استثحهادبطرسبعدرومةعلىأسقفأول

(.لينوسدؤنهكماالرسرلبطرسالطولاوي

الاولانوشنسيوسبراءةفيبطرسأعمالذكرث

.جلاسيوسوقرار4(0)5

تصؤرأنبعد؟الأعمالهذهمضمونهوما

النخةتتحذث)1-3(اسبانياإلىبولسذهاب

موتىبإقامةالاحروسمعانبطرسبينصراععن

(الارادةبقؤةالجسمرعحمففة،سمكة)إحياء
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)4-الساحريموتالنهايةوفي.اخرىومعجزات

لخبرم-44()الأخبرةالفص!ول"وتخضص32(.

افيأيضأالكتابهذاوعرف.بطرمىاستثهاد

بنطىنفهعلىبطرساستجب:اليونانثةالنسخة

زوجاتهمأقغأنبعدالمعروفينالرجالمنعدد

عند.رومةمنفهرب.الزواجفيالعفةبسارسة

رومةذاهـإلىإنهلهقالالذيبالمسيحالتقىذاك

)كوو؟نذ!اين:لهتيل.ثانيةمزةئصلبلكي

وطلبرومةإلىبطرسفعاداللاتيئة(.فيفادبس

القبطيالنمنويروي.أسفلإلىورأسهيصقبأن

الرصول.بهقامشفاءخيافيخبربثمكل

الحديدفبهنجدلا؟الكنابهذالاهوتهوما

بالمالمترتبطعباراتهناك:اللاتولمةالأمورمن

يأخذلميسوعبأنيقولتعليم)اسمالظاهري

ينكرلاالنصنأنمع(،تظاهربلحقيقئا،جسدا

بالحالمترتبطوأخرىوفاعلثتها.المسحآلامواقع

إلىينقلهشداعلئايمتلكفبطرسالغنوصي.

خاصبشكلالنمنوثذد.صليبهعلىمنالناس

الله.رحمةعلى

القرنإلىيعوديونانينمنوبولىبطرساعماد

بطرير)الامفيتوشعوهو،السابمأوالمادس

فيأيضأونجدهمرعالوس".رواهكماوبولس

بولصأسفارعنيتحذثأرمنتة.نخة

+بطرسلدورموازئادوزايخعطيهواستشهاده

بول!علىيحكمبأننبرونرومة3جهوأتغ

أملهمعنجمزوارومةدطالمؤمنينأنغير.بالاعدام

،فديوسقورس.مغاا(الكبيران"الورانيكونبأن

إلىغودوممايبمنبولىنقلتاليالسفينةربان

بولسرسم.رومةإلىوراففهعاد!يركوزا،

بوتيولميفي.مشانهفيتوففحينأسقفابوفانالياس

كاناالاثنينلأنخطأ،بول!نديوسقورساعتبر

فينغوصالمدينةفأخذت.رأسهففطع.أصلعين

تصر!فصخحالحلمبواسطةبولسعرفالبحر.

وبعد.بطرسرسمهالذييوفانالياسرومةاسقف

بطرسآلامالخريتبعرومةإلىبول!وصول

خبروأقجم.الحتانحولالنقاشيظهرلا.وبولس
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بعينعمياءكانت.بولصاستث!هادفيبرباتوا

إلم!الذاهببولسإلىمنديلهافقذمتواحدة

إلىالمنديلعادالرسولموتبعدوحالأ.الموت

جعلتالأحداثهذهعينها-فثفيتبرباتوا

بالمسيح.يؤمنونبولسرأسقطعراالذينالجنود

.آمنواالذينوالجنودبربانوافتلتذاكعد

وجدقبطينمنعشرالالنيوالرسلبطرسأعمال

إلىفيهماأقدميعودوربقة()12حمادينجعفي

راعيمعنفاربهبسببالثالرالقرنمنتصف

فثمذد.بطرسأعمالمناجزةكانوقد.هرماس

يبدوزممارسنه(.الزواج)ترفضالتعففتةالنظرةعلى

بث!كلخبرانجدا،ولفي.قسمينفيالكتاب

فما،الغنيئواحتقرهاالفقيراجتذبتدزة:اصتعارة

التيليتارغوللالدزةهذهاسميمتلكها.أنأراد

أما)5:16-18(.اللامعوالحجرالنورثفلتعني

تصئىجزلرةعلىمدينةفهوالخبرموضع

هذهإلىالرسلوسائربطرسوصلاالمصكن".

اثرعلى)1:26-28(الصدفةطريقعنالمدبنة

الأولالقسموبينالقي!امة.بعدالرسلرسالة

والاسوارللامواجبطرسرؤيةنجدالئافيوالقسم

ملاك)ربماشيخويأتي.بالمديةتحيطالتيالعالية

التيالايمانجماعةإلىترمزالمدينةإنيقول(مفئر

ملكوتإلىتدخللكيالعالمهذافيالمحنةقاست

)6:27-7:91(.السماء

بطرسحملالذيالخطرالسقرالكتثويروي

ولقاءهم"،اللامح"الحجرمدينةإلىالرسلوسائر

الميحأنهنفسهعنبعدفيماسيكمفطبيبمع

.(8-01:13)"رغويل"يتاأيضأوهو(815-:)9

يسوعوأخهى.الكنيسةفيالشفاءخدمةالرسلفتعم

الكنيسة.فيالغنىحولالكلام

الأدبفيمرازاالكتابهذاوردوتقلابولسأعمال

3(.)القرنهيبرلشىمنانطلائا،القدبمالمسيحي

وتأئف016-018النواتفييبدوماعلىدؤن

وجوذاالاوقاتبعضفيعرفتأقسامئلاثةمن

إلىالئالةالرسالةوتقلا.بولسأعمالمستقلأ:

إليناوصل.بولساممتشهاد.كورنثوسأهل

تداوسأعمال

الق!مومن.عديدةمخطوطاتفيالثانيالقسم

واسشهاد.والقبطتةاليونانئةفيمقاطعبعضالاول

فيفقطنقرأه،الحقيقةبعضإلىيستندالذكمابولس

تآ!يهسرفةعلىيدكوهو.وقبطئةبونانثةمقاطع

(.هناكدونآنهيعني)هذاالصغرى

منتقلاكانت؟الكتابهنامضمونهوما

فئخثت،الرسولكرازةلامستها.ايقونيومسكان

النيعائلتهاعداءقرارهافكففها،الزواجعن

منتقلاأقلتت.بولسب!جنأمرعلىحصلت

فيبولسوعظتسمعوراحت،بأعجولةالعذاب

حمور،في.ماتتحيثسلوقةفيثمايقونيوم

البراهينيقذمهاكومنالحمجن.فيهوبولس

ويورد.كورنتوسفيتنتث!رغنوصئةتعاليمضد

وذكزانيرونبيدالرسولرأسقطعالاستشهاد"1

.عديدةلمعجزات

ولكن.والعفةالبتولئةعلىالكتابهذاشذد

ثوالغربالشرقفينقلاشهرةمنجاءتشهرئه

)أيغاليةبلادفي،ولبنانوسورلةالصنرىآسيةفي

وغيرهما.وابطاليافرنسا(

التاريخفيالقيصرياوسابيوسيرويبيلاطسأعمال

للمسحيهمناوتامؤلفاوجدأنها()951:الكنسى

رغم.اليوم!اعقدوهو.بيلاطساعمالاسمه

فأعمالوترتليان!،يوستينومىفيالتعليمات

فياليومنضهانمتلكالتيالم!يحثةبيلاطس

والارممتةوالقبهطةواللاتينتةوالسريانثةاليونانئة

علىجو)بهيوالحبشئة،القديمةوالسلافية

شكلهافيتعودالتيللمسيحيةالمناونة"الأعمال!

زمنفيفجاءالجوابأمما.الرابمالقرنإلىالحالي

منأخر.

إلىتعوديونانثةصيغةلطإليناوصلتتداوسأعمال

صنةإلىتحودسرلائةصينةوفي.الراجالقرنبداية

إلىتشيرإنها.أداينعليمسئيتوقدتقريئا004

اوصابيوسأوردهاكمايسوعإلم!أبجرالملكرسالة

تحذث)1:13(.الكن!يئالتاريخفيالقيصري

،مكتوبجوابعنتداوسواعمالاوساببوس

شفهئ.جوابفعنأدايتعليمأما



توماأعمال

يسوعيستطعأ؟تداوسأعمالمضمونهوما

أحدإلبهبرسلبأنفوعدهأبجر،دعوةيلئيأن

ارصل،الصعودوبعد،نداوسأعمالفي.تلايذه

شفىالذيتداوسالرها،إلى،إلهئبإلهامتوما،

أرسل،أداممطتعليمفي.الإيمانإلىمملكتهوردأبجر

بواسطةالعجائيةوصورتهجوابهالملكإلىيسوع

حنانيا.

أصلإلىتعوديونالئةنسخةفيإليناوصلتتوماأع!ل

النخةأما.اثالثالقرنفيالكنابدؤن.سلالب

الأصلعنأبعدتكونفقدأيدينابينالتيال!ريانئة

اليونانئة.الترجمةمن

توماالرسولانطلاقةعنالكتابهذايتحذث

واجترحغوندافرر،الملكودربححيثالهندإلى

أخرججثة،إلىالجاة)أعادعديدةمعجزات

إ.عجائبيبعملالاشخاصأحدحزر،الشيطان

معآمنثم.بالموتعليهحكممدايالملكولكن

الرسولجثمانونقل.الرسول!استثحهادبحدعائلته

نقرأتوما،سجنحدثني.الرافدينبلادإلى

غنوصيأصلمنهوالذي"اللؤلؤة"نشيد

ا-113(.)9:80

إلأ،مسيحئةيدفيهالعبتتدتوطأعمالأنمع

محتقرفالزواج.واضحةكنوصئةميولأتكثفأخها

نجعلىوجدالذىتوماانجيلمثال)على

وبصؤر.المسيحتوأمببدووتوماححادي(.

انحطاطحولغنوصئةسطرة"اللؤلؤة"نثد

أعمالوتدك.السماوفيالعالمإلىوصعودهاالنفس

فيوالاشخاصالاماكنباسماءمعرفةعلىنوما

نستطبعلاأنناكيرالبلد،ذلكوبعاداتالهد

نامعالهد،إلىتوماالرسولذهابعلىالتامميد

كنبستهمتأديسبربطونكبرالامسيحمئي

بثخصه.

منلاتيحثةمجموعةعوبدياالرسود!التارخ)أوأعمال

القدب!وحولعثرالأحدالرسلحولالأنجار

تشقي.السابمأوالعمادسالفرنإلىتعود،بولس

الأعمالمنكماالرصلوأعمالالأناجلمن

نإالمقدمةتقول.المزعومةوالاكليميةالمنحولة
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كتبمنمنطلفاهذاكلجمعالافريقانييوليوس

سميلهذا.بابلاسقفكانالذيلعويدياعبرلة

لحولديا.الرصولى:التاربخالكتاب

وأالراجالقرنإلىنحودمحموعةفيلتسأعمال

هياليونانئة.فيثلثاهالناوصلوتد،الخامى

قرطاجة(في،برتيةفي،اليونانإفيمعجزاتتروي

الا(.أسفلإلىورأمه)ضلبواستشهادهالرسول

ولاالمتعففينالمجاهاتالكتابهذافينجد

الغنوصيين.

تشكللاتينمة.نسخةفيإلبناوصلتيعقوبأعمال

كلامان.لعرلدياالرصوليالتاريخفيالراجالكتاقي

اوصابيوسأوردهالاسكندرافيكلمنضرس

قد)129:ا-3(.الكيمالتاريخفيالقيصرفي

إلىتعودالتييعقوبياعمالاليونالنالاصكيكون

مغامراتعنالكتابهذايتحذث.الثانيالقرن

الذيهرمرجانيىالساحرمعصراعه)ومنها

الرسرلالمسيحيئ(الإيمانإلىتلميذهاهتدى

واسنشهاده.

فقد.أعمالمنإليناوصلمماأقدمهييوحناأعمال

الثاني.القرنمنتصفمنذالصغرىآسيةفيأئفت

الرسولتلميذأنهعل،الخبرفينفسهكاتبهاوتذم

القرنمنكئابحسبلاوسيوساسمهيوحنا.

اللغةفيالثلثانالكتابهذامنلنابقي.الخاص

ومنقحة.مرجزةلاتينتةونسخة،اليونانمة

عديدةمعجزاتيوحنااجنرح،الكتابهذافي

تمثالسقوطأشفية،مونى،)إقامةأفس!في

المسيحعنطويلةخطبةوبعدارطاميس(.

الرسولماتخحر،بدونبهااحتفلوافخارستيا

هذهفينجد.لنفسهبحفرهأمزقبرفيو؟فن

جسديكنالمظاهرلةكرستولوجياالاعمال

نظرةنجدكماسرائا(.كانو!بهمادئا.الميح

لعددمحفوظةبمعرفةيمزالحلاصإننقولغنوصئة

تظهرفلاالحففيةالميولأما.الناسمنقليل

نوما.وأعمالاندراوسأعمالفيكمابوضوح

ئض!ةبشكلكتاببروخورسبيديوحناا!ال

نأيدو.الخاسىالقرنإلىيعودوهوخيالئة،
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بروخورس،علىأملاهالذيهونفسهالرسول

.6:هالحيذكرهالذيأورشيم،كنيصةشماس

والردانئة.والارمنئةاليونانئةفيالكتابإليناوصل

كلمنونفاهايوحنا!أعمالإلىالكاتبعاد

يوخاإقامةعلىخاصبثكلوشذدهرطقة!،5

أفسص.فيالرسول!

الرسلأعمال

والإنجيلالرسلأعمالكان.ال!نبأؤلأش.

نسئيهأننستطبعواحذاكتاتاالبدايةفيالئالث

أو،لوتاالانجيليدؤنه.المخةالبداباتتاريخ

فمنذلوفا.إلمى"التاربخ!هذانسبةفيأحديشلط

فانون:الكنانسمجملبذلكشهدت175سنة

ايريناوس،،لمرقبونالمناونةالمقدمة،موراتوري

تربيةنرئئ.يونالبسيحيئهوولوقا.ترتيانس

فلم،-4:0114)كوأسفارهفيبول!ورافقرفيعة

الرحلةفيرافقهأنهفيشلثلاا(.ا4:تم242؟

يبدوي(.16:01،02:6)اعالثالثةوالرحلةالئانية

السنةحواليأيالثاكالإنجيلبعددونأعأن

التينلكلوقاجمعهاالىالتقالبدفينمتز85.

تلكئم-ه(*ا)أعالأولىأورشليمبجماعةتتعفق

!فلوقاالتفاهالذيوفيلبسبطرسنضاطتوردالتي

جماعةونفلت21:8(.أأعالبحزيةقيصردة

جحاعةمعبتأس!سهاالمتعلقةالأنجارانطاكية

وأخيرا،1-3(.:13-69،8:)أعالهلينيين

المتكلمبلغةفيهابتحذثالتيلوقايومتاتكانت

)نحن(.الجمع

الحديثهوأعهدفال!ب.نصميمثانئا؟.

اللهكلمةانتث!ارعن،المسيحثةالبداياتتاريخعن

رومة.إلىأي،الأرضأقاصيإلىأورشيممن

الجماعةنمتحيثأورشليمفيأؤلأالإيمانتجذر

بفضلالمسيحئةاتدتثم.وتقوىعدذاالأولى

وأعلمنا.ونيصريةالامرةإلىفوصلت،الهلينيين

وصلت.دمشقفيمححيححينبوجودبولىاهتداء

دوناصعاعمركزصارتاليأنطاكيةإلىالرسالة

العالقةالمشاكللحلأورشليمامعالعلاقاتتقطعأن

الإنجيلعئموما-35(.0315:1؟:27-11)أع

الرسل!عمال

الضابطكورنيليوسمعالوثنيالعالمإلىانتقلأن

عملسيكونالوثنيالعالمتبثيرولكن.الروماني

إلىأوصلتهرحلاتبثلاثقامالذيبولسالرسول

وعاد.واليونانومكدونيةالصغرىوآسيةقبرص

قبصرئةإلىمقئذاوأرسلأويفحيثأورشليمإلى

وصلتلقد.بالمسيحبشرحيثرومةإلىومنها

يستطيعولهذا،الأرضأقاصيإلىالإنجبلكلمة

شيءكليقللمهو.اليهابةعنهنايتوئفأنلوقا

الاالرسلمنيذكرولم،شيءكليقولأنئردولم

الكلمةانتشاريببنأنأرادولكنه،وبولسبطرس

الأولى.الكنيسةفيالروحوعمل

أساسهوبالمسبحالإيمان.الكتابتعابم:ثالثا.

أهتمتماأولأهتصتالتيالرسولئةالكرازة

ورئامصيخاصارالذيالإنحسانيسوعبانتصار

عبدمواضيعخاصةبصورةنلاحظبالفيامة.

وتارلخ.اللهوابنالجديد،موسىويسوع،الرلث

)الحالنعمةمقاومةعناليهوديحذرالمختارالشعب

شهودفهمالرسلأما4(.13:16-ا53-7:2؟

أتاصيدمالىوالسامرةاليهودثةإلىأورشلبممنالرب

هيالأولىللكنيةالأساسثةالمشكلة.الأرض

مسيجوظل.الخلاصعالمفيالوثشييندخول

للشريعةأمينبنيعقوبحولالمجتمعونأورشليم

الهلينيونأماي(.21:02-5،ا:15)أعاليهودتة

إلىبالحاجةفأحشوا(باسمهماستفانوس)تكلم

محمعوعقد.الهيكلفيالعبادةشعائرعنالانفصال

بالإيمانالخلاصم!بدأعلىشذدالذيأورشليم

والممارعاتالختانمنالوثنيينفعفا،بالمسيح

حياةعنمعلوماتلرقالناوقذمالموسوثة.

الصلاةحياة:الأولىالمسيحئةالجماعات

عماد،أورشليمكيسةفيالخيراتفيومشاركة

أولبالافخارستيا،الاحتفال،الروحوعمادالماء

كني.تنظيم

أنكيفأعمالبين.ال!بهدفرابغا:.

نشاطفيا!تذتتدبسوعا(:)1وتعالبم!"أعمال

الجيلتلامبذنشا!فيثمرسولأ.عثرالاثمي

فيوأخيزا.ورفاقهبولسحولالسبعةخطفيالافي



الرسلعمال

فيإنجيلهلوقاأنهى.المحلثةالكناضشيرخنثساط

عنيكفمناأذفتوخى،يسوعصعورعنالحديث

إنجلهمرمىكانوهكذا.المسيحيسوع

أورشليمفيالصعودمنأعوانطلقكرستولوجئا.

إلىالروحبفعلوصلالذيالانجيلمسيرةوحذد

:8(.)1الأرضأتاصيإلىأي)28:16(،رومة

عن)حديثبهليزيولوجيئهوهنافالهدف

(:القدس)الروحوبنفماتولوجئ(الكنيسة

يسوعبينتواصلعلىالرسلشهدوهكذا

السترمنتريبأعفيالأدفيوالفن.والكنيسة

منقربهوكمابلوترخوس.فينقرأهاكما

اليهودقيالتقليدومن،القديمالعهدفي"التاربخ،

إلىالمنحوباليلئة"العادتات"كتابلناقذمالذي

.فيلون

الأولىالدرجةفيالكتابهدفليسإذن.

"يغسل"أنينوخىلاهوهجومئا.أودفاعئا

المسنوىعلىفيهاالناسظنونمنالنايثثةالمسيحئة

توخىوما.الرومانثةالامبراطورتةداخلالسياسيئ

سثل!انحرافاتعلى،الكنيةداخلفييرذ،أن

لىالغنوصئةأو،أفسسفياليوحناوثينانحرافات

طدلبولسالاعتباربعيدأنتوخىوما.كورنثوس

"خطيصالحأنولاالمتهؤدين.المسيخيننظر

هويبئنهأنلوقاأرادما".بولس"خطمع،بطرس

فيتتجذرووثنثين،جهودمنالمؤئفةالكنيسةأن

كله.الكونفيرسالتهاوتتاجالمختارالشعب

فيذؤنتدهـأعلوإنالراجالقرنحنىقالوا

رأيتغثبئم)67(.بولسموتبعد،اليونان

-ا2/22:الكنيأالاريخالقيصرممطأو!ابيوس

وغياب281:03-31(،المفاخةالنهايةإلن6(.

رومةفيأعتدولنتحديدإلىدفحاهبول!موتخبر

و!ت63.سنةعاكمتهوتبلبولسأسرخلال

اليهابهولو.بعدجاءأعأنعلىدئتالدراسة

بدوندؤنلوأنوبما.الاولالكتاببعدالئاني

بعدجاءأعفإن،أورشليمودمار07سنةبعدضك

دؤنأعأنالمعقولالرأىيبدووهكذا.الوقتذلك

اصتشهاديذكرلمإنهيقولونوالذين85.سنةحوالي
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بطرسسجنعنديتوقفوالموبولى،بطرس

وعن،موتهعنرمزيخبرهوالذي)12:اي(

صعودعنديتوقفواولممعفمه.مثالعلىقيامته

ماتولكن.بسرعثالعلأورشلبمإلىبولس

فييموتفسوفبرلسأما،أورشليمفييوع

فيأعإليناوصلال!ب.نص:وخامشا:

سفيتوقد؟قصيرةالأولىنسختبن.

أساسهي"الشرقنة".أو"الاسكندرانئة"

إلىفتعودغطوطاتهاأما.والترجماتالنسرات

صقيتوقدطوللةوالثانية.أنطاكيةأوالاصكندرلة

الكودكسخاصبشكللهالئهدالتيالغرلتة"9

48(38،)92،البردياتمنوعددالبازي

بعضهمظن.ويسلانئةوقبطتةلاتينئةومخطوطات

وتال.الأولاثمروعشكلالغربماالنصنأن

مقاطعه.بعضفيوتوشعالرقيبعدجاء:آخرون

وهو،الأقدمالنمنهوالثرقيئأنيبدوولكن

.الكتابروحانتةعلىبحافظالذي

لوفاكان.الأعمالسفرلاهوتسادشا:.

أحدائايوردبأنكتفىما.أعدؤنحينلاهو!لتا

الكلمة""خادميقرأهاكماقرأهابل،سابقة

يوع،نشاطبينالتواصلعلىشذد)1:2(.

فالروح.عمرهفيوالكنائص،الداياتوجماعة

.الوحدةكافلوهو،يعملالذممطهوهوالقدس

حراظكولكئه،التقليدقيللمعطىأميئالوقاكان

يحئاجالتيالعناصرفاختار.مراجعهإلىبالنحمبة

الترتيبحسبلا،نظرتهإطارفيواستعملها،إليها

الدقيق.الكرونولوجيئ

أعذقدمؤلفهواعأناللاهرنتينمنعد؟ظن

انتظارتجاوزعلىالثانيالجيلمسيحثيلي!اعد

الطابمينزع(نظرهم)فيفلوقا.الثانيللمجيءصع

يعاليهرأوالإنجلىالبلاغعنالاسكاتولوجيئ

"زفييعلنإئه.الاسكاتولوجيئلجدهتاريح!ةصفة

نإ.الأرضعلىخلاصكنظام"الكنيسة

"،الزمن"نضصفلثكلاعدطالواردةالأحداث

هذهمثلالكني!ة.وتاريخاسرائيلتاربخبين
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لوقاهدفأماحدجة.إضكافيماتفترضالنظرة

.الخلاصناربختماسكفإبراز،الأول

ككفيالمسيحتةفيهانتثرثوقتفي

نأالكاتبعلىوجبالرومانثة،الإمبراطورتة

العالممعفطيعةيشكللاالانتشارهذاأنيبين

الوارثةهيالمسيحئةأنعلىيدكبلاليهودفي،

(1ا8-:)2العنمرةفمنذ.الهودفيللعالمالحقيقئة

منجاؤوايهودبواسطةأورضليمفيالبشرثةتمثلت

ليعلنابهودثينشخصيناللهاختاروقد.كتهاالعا

لكيبطرسالقدسالروحدعات3للأالثارة

)01:45،بالمسيحالإيمانفيكورنيهلبوسيتقئل

الفرسيئشاوكيسوعوارسله(.:15؟:1117

.(2617:،15،22:21:)9الأممرسولوجعله

بيسوعالاعترافاليهودرفضأنأيضألوقاوبين

اللهغططمنجزءالع!زطريقعنهو،كالم!سيح

؟-9313:4647،:5؟:28)4الخلاصي

أمانةأعأبرز،ذلكإلىبالإضافة28(.،15:11

-915:91؟:01!ا)3:الردحةلفرائضالرصل

أبرزكما،:8(0225-26،:21؟ا:21،16

31؟28،)2؟25،القديمالعهدببناقماسك

26:22-23(36؟+،13:23،ا؟4:ا

02:5،03-22،)3:جهةمنالفرس!ثةوالتعاليم

-6؟26:ه23:7-9،ا-12؟ا:9:2217،

ثانية.جهةمنالمشحبقيامةوالإيحان02(28:

بطرسيحتلحيث،أعمنالأولالقسمفي

فتبينوالخ!الأخبارتتجاوب،الأولالمركز

اصرائيل،شحبفيالمسيحئةالجماعةتتجذركيف

ضوءعلىتقرأهاالنيالمقذسةالكتمنوتعيش

يفعلهيسوعفعلهما:الموتمنالقائمالمسيح

والقسم.عثرالاثنيباسمالمثكلموهوأيضابطرس

يرويوكرازته،بول!لأسفارالمخضصالئاني

والرومافط،اليونافيأالعافيالكلمةإنتشرتكيف

فعلهبطرسفملهما:الإنجيلالوثشونأطاعوكيف

كلالأولىالمسيحثةاستبعدتأبضا.بولس

علىخطزاشكلتفماالسياستة،الاعنبارات

فيالقضائيالنظامفاعلئيةإلىلوقاأشار،لهذا.رومة

أغريباس

الرومانالقضاةوجدانإلىأشاركما،الإمبراطورتة

الدينتةالقضايافيموقفايأخذواأنرفضواالذين

91،23:92،24:25:*،18:15،)13:12؟

ا(.6-ه25:4،

أكابوس.رجأكابس

أنهتنتأ.أورشليممنأصلهسيحيئنبياغابوس

المملكة)أيكلهالعالمنعئممحاعةسنحدث

أيامفيالمجاعةهذهحصلتالرومالة(.

يذكر11:27-.3(.)أعكلوديوسالامبراطور

أيامفماحصلتعدبدةمحاعاتالمؤزخون

46-شةحدثتالتيتلكوأعظمهاكلوديوس

بولسالرسولأنرمزيةفعلةفياكابوسوأنبأ.47

اي(..:21)ا!أصيراوبؤخذسيقئد

رج.مكتوبغيرشتعنييونانيةكلصةأغرافا

لامكتوبات.

:الأوللوناسقى.يهوديينملكيناسما!يماس

25:13(.)أعاغرلباسالملك:والثاني.هيردوس

ؤلدمن:أو.رجلهفيالمعذبفهو:الايممعنىأما

.عسيرةولادةفي

أغريباسيوليوس)مركوسأغردباس"ا(

ولد.وبرنيكةارستولول!ابنهو(.هيرودس

فسانيأخأبنةكيبروسوتزؤج..مف9أو01سنة

أغريباس،دروصيلة،مريام،برنيكة:لهمافؤلد

هذاأغريباسيسقيالجديدالعهدإن.الثاني

الامبراطورجعله،رومةفيعاشأنبعد.هبرودس

انتيباس.هيرودستتراريخةعلىملكاكاليغولا

ملككلوديوسالأمبراطورعتنه41سنةوفي

فلسطينحكتميكونوهكذا.والمامرةالهودتة

بمجهودحكمهتمئز44.إلى41سنةمنكلها

شبابهحياةسئبتهالذيالسصالتأئيرليمحو

القودم.اليهودئوالتعليموليتوافق،الطانش

لهذاعه.الثعبفرضيالشدبرضىطلب

قتل12:1-91(:)أعالأولىالمسيحئةاضطهد

صوريناءبدأ.ال!جنلمابطرسوجعليعقوب

لهأوقفكلوديوسولكن،أورشليمحول

والعاباثاهدفنطمبرومة،واقتدى.مشروعه



(تيابرد)تونغرإ

خلالفجأةمات2(.ا12:)اعالسثافينوتتال

02-23(.:12أع)رجاقيصرلةفي44سةصيف

أغردباسيوليوس)مركوسالثانيأغريباس2(4

سنةؤلد.الأؤلأغريباسابنهو(.الثانيهيرودس

لموالدهماتحبن.ترثىحبثرومةفي..مب27

عئنه48سنةفيصثه.لصغريخلفهأنيشطع

الحالية)عنجرخلقيىملككلوديوسالامبراطور

حقمعالهيكلمراقتعتة94سنةوفيإ.لبنانفي

مللثخعل53سنةوفي.الكهنةعطيمئسمية

لهوشح55سنةوفي.وليسانياسفيلبسنتراخية

وتاريخي!طبريةمدنمملكتهإلىفضثمسلطانهيرون

)62-الهيكلبناءنمأيامهوفي.ابيلة()أوولمياس

)66-رومةضذاليهودئةالحربوبدأت64(،

ثيءيكنولملرومةأبئاالحربنللثفيظل.7(.

ماأما.ملكهووضعوسباسيانسفكافأه،ليزحزحه

أنهسوىشيث!اعنهنعرفلافنحنجاتهمنتبفى

أخهمعالإباحيةمنجاةوعاشرومةفيأقام

خلالأغرلبا25:13-26:32أعيذكربرنيكة.

فستوسليزورأختهمعجاهقدوكانبولسمحاكمة

قضبةفيواستشاره،البهودبامورعلبفااعتبرهالذي

)مرافعةالرجلإلىيستمعأنأغريباأراد.بولس

26:2أع:وبرنيكةوأغرلاسفسنرسأمامبول!

إلىدعواهيرفعلملوبولى!راحيطتقوكاد23(.

وأ39صنةأغريباسترفي24-32(.:26)أعقصر

سوربةمفاطعةإلىمملكتهوضفت001سنة

أجلمنالتماثيلقذمأنهإلىهنالير.الرومانية

فيالحشمونيينقمروجئل،بيروتمسرح

أورشليمشوارعفيالبلاطوضعكما،أورثيم

رومةساعد.عاملألفعثرلئمايةالعملفأئن

سنةساعدهاكما،الفراتيينضذحربهافي54!نة

فلسطينأخضعتحينمعهايكونأنبانتظار66.

...مب07سنةأورشليمسقوطقبل

اغرنون.بردياترج)بردبات(إكرنون

انتمىمساعدةكتية.أغسطى:النمىفيأغوسطا

بولصبإبصالكففالذيالمئةقائديولوسإليها

1(.27:)أع61!نةرومةإلى
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أوغسطس.!رجأغسطس

تضريوليوسغايوس.السامي،المبارك:أوغسطس

32فيولدتيمر.أوغسطسثم.أوكتافيانوس

.مإب41سنةآبا9فيوترفي..مق63سنةأيلول

معركةبعدالوحيدالعالموصئدرومانياعبراطور

علىانتصرفيهاالتي.(.مق31أيلول)2ممسيوم

.2:11الوالمسبحبسوعؤلدأبامهفي.انطونبوس

منسالد.وشققنادابابن30ا03-2:أخاالايم

جمهوذا.قبيلة

فيمنطقة.الثعبيةاللاينيةحسب3:14يهافامه

اسائيل.أرضإلىيصلأنتبلالياناعبرهاسورلة

فيالعاصيعلىمدينةوهيأبامئة.:اليونانيةفي

موطنهي.المضيققلعةالبومواسمهاسورية

بوصدونيوس.الفيلسوف

أفامية.مدؤنة*رجمدؤنة،الامية

أفائيم.رجافابم

أوتيكوس.!رجاقخوس

جدها،اسرائيلقيلةمنطقةأوبلدةاسم:افرايم

)نكوأسناتليوسفالثافيالابنهوافرايم

قبيلةأختها)مععنهانقرأ46:.2(.41:52،

يعقوببزكةفي(يوسفاسمعلى،منسى

+:13-17(.)تثوموسى94:22-26!)تك

افرافيأننجدالعددسفرإحصاءيإلىعدناإذا

00325وا:+()عدرجل00504يعذكان

عثاثرأما.الحربعليقادر26:37(أعدرجل

26:35-لأ3عديأسماؤهافتردافرايم

تبيلةمننونبنيشوعكان7:02-27.أخوا

الوعطىالمنطقةفيافرايمأقام.موسىوخلفافرايم

رخ.افرائيم)جبلالأردنغريىالواقعالجبلمن

منئىقبيلةعلىبسرعةفغطى16:4-.ا(يش

القضاةأيامفي.الشمالإلىوأرجعهاي(48:1)نك

تبيلةمنالذيجدعونمع!راعفيافرايمدخل

منالذييفتاحومع7:24-8:3()قضمئى

ضكلتسليمانأيامفي:ا-6(.12)قفجلعاد

يسلطةورفضت:8(4)املمقاطعةافرايمقبيلة

.الشمالتجائلعلىرئيمةنفسهاوفرضتيهوزا
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فيتثمسيحانمملكةواقنسامافرايحئا،يربعامكان

الشعزيةاللغةفيافرائيمية.أرضعلىشكيم

افرائيم،مملكةالشمالمملكةتسفىوالاحتفالئة

النصوصفينفسهاالقيلةتذكرقلماولكن

مع06:9:مزويهوذا،منمىمع9:02:)أش

لهجةافرائيملبنيكانويهوذا(.منسىجلعاد،

وأشبولةكلمةولفظي12:5تض)رجبمخاصة

افرائيم.يعنيوهويوسف7:8رؤيذكر.الحنبلة(

أفراتة

منلعائلةعلماسم2:910أخا:7؟48تك1(،

05؟2:91،24،أخ)اكاببنيومنيهوذا

بيتلذلكفسئيتلحم.بيتفيأقامت4:4(.

تكإن5:ا.وميا4:ارافيافراتةلحم

راحيل(ومدفنبنيامينولادة)مكان-351691:

رإ:2،ا.اصمأرجبنيامينفيافراتةعنيتحذث

17ة91؟35:1648،تكحواشيان31:15(0

إرميافيوردماعلى-217:18تكلمةوتطبيق

جرارفيراحيلمدفنمجعلحديثتقليدترتبط

لحم.بيت

كانت2:91(.أ!)االثانيةكالبزوجة2("

عزوبة.الأولىزوبخه

واليبليا.السرلانثةالكنائس"رحالسريافبافرام

المفذس.والكتابالفبطئةالكنيسةءرجعددافرام

بببلئةمحطوطات،رجال()الكودكسافرامي

)يونانتة(.

منطقةفيؤلد)463(.الفارسيئالحكيمأفراهاط،

فيشهيذاماتيكونوتدأيحقفا.كان.نينوى

وأ"المقالات"ترك.الفارسيئشهوراضطهاد

البيبثةالاستشهاداتمنسلسلةهىالتي"البئنات"

.والصلاةالصوممثلالمواضيعمنموضوعحول

تارلخفتقذم23،المقالةوهي،العنبحتةأما

المسيح.حتىمآمنذالخلاص

الفراتئين.ملوكمنملكان:الرابم،الثالثا!زاهاط

افىائيم.رخالرايم

مرضع:ا(.17)اصمدثيمأطراف:دفبمأفس

وعزيقة.سركولامنقرب

أفسس

للعهدالسابقالزمنفيتأيئست.إبونيةمديةافس!

صه!صنةبعد..مق6!ه!سنةلاؤهاأعيد.الهليني

آشةلمقاطعةحرة()مدينةعاصمة!ارت..مق

خومصبعلىخاصبوضعونعمتالرومانتة،

البرنانمنالتجارئةالطرقملتقىوعلىكابسنرشى

كبير(.غنىمصدركانهذا)كلالصغرىوآسية

عرفتذلكإلى.الرومافطالقنصسلمركزوكانت

أفسسفبردبات.العديدينبحرتهاالمدينة

ربمتعذكانث.كلهالعالمفيأشتهرتالسحزية

منكبيرعددالسكانبينوكان،نسمةمليون

أفس!بول!زارممتز.بوضعينعموناليهود

ورحلفه2(18:91-ا)اخ!الثانبةرحلته!ورل

المناسبةهذهوفي2(.91:ا-؟2:ا)اعاثاثة

أثارهاقلاقلأجبرتهحتىسنبنثلاثأقامالأخيرة

أشخاضانعرف.المدينةتركعلىديمتريوسالصاخ

أتامواأوأفسسسكنواالجديدالعهدمنعديدين

أ!سى،اكيلا،،ابلوساسكندر،أفحسى:في

،أونيسفوروس،هيمينايس،هرموجييس

،وستيمونا،واسكا،برسكلة،فيجلس

نبجكس.،نروفبمس

أهل(إلى)الرسالةأفس!

إرسالها.منافدف،أرسلتمنإلىاؤلأ:.

)العنوانالأفسيينإلىتذكرالمخطوطاتكل)أ(

المخطوطاتبعضولكن(،بولسمنلش

)1:1(."أفسس"لطتغفل

الكاتببينشخصياتصالأيأفتبرزلا)ب(

21(:4؟15:)1يعرفهملابولسفكأن،وقزائه

أنهمع)3:2-4(عهولضخصلهموكأنه

(اي:91)أعسنواتثلاثأقلهأفسسفيعمل

)أعالأفصيينمعودئةعلاقاتعلىوكان

الأشخاصحولافنراضانهناك02:اي(.

إلىأفوخهت:الأؤل.أفإليهمأرسلتالذين

.:416كوفيالمذكورةوهيلاودكيةمؤمني

الذكماموراتورىقانونإلىالنظزيةهذهتستند

لاالنظربةهذهولكن.اللاودكببنإلىيثبر

)إنللرصالةاللاشخصئةاللهجةعنتتحدث
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كوفياللاودكيينعلىيسلمبرلسالفديس

موجهةريعالةفيعليهمبسلملافكيف4:16،

أفسساسمحلكيفتشرحلاكما(.؟إليهم

هيأفس!الثافي:.العنوانافيلاودكيةمحل

آ!يةفيمتعذدةجماعاتإلىموجهةدؤارةرسالة

نسخةإلىيعودبهالمأخوذفالنصن.الصغرى

إلىفيلتحموراتوريقانونأما.الأصليةأفسى

بدورهاتكونأنيمكنلاودكيةمنآتيةنسخة

هذهولكن4:16.كرفيالمذكورةالردعالة

الجماعاتذكربول!أكفللماذاتفشرلاالنظرئة

وا:1غلفيفعلكماالبهايكتبالتي

كوتشبهأفانبما،حالأيفي.ا:ا2كور

أسرخلالإداكو.بعدكتبتتكونأنفبجب

النظرةأما62(.أو61أسنةالأؤلالرومافطبولس

كتببولسإنفتقولطرلقهاتأخذبدأتالتي

نلاميذه،منواحد.فجاءمحذدةكنيسةإلىكو

".أفسسإلى"الرصالةفيكونظرةفوعغ

تشرحالدؤارةالرسالةنظرلةإن.المضمون:ثايخا.

بولسحاربحينكو:وأفبينالتثابهيليكما

كتثمف:2(،2ف)1الكولوسيينبدعةالرسول

فسعى.بالكنيسةالمسبحعلاقاثعنجديدةأبعاذا

رسالةفائف،تحليمهعملإلىالأبعادهذهضئمإلى

.وهجومحربكلعنوابتعد،هادئةبلهجة

غلبينالعلاقةنفسهيوأفكوبينفالعلاقة

مع)بالمقابلةأفتضئنلماذايفسرماهذا.وروم

ولماذاةجديدةأفكارعدة(القديمةالرسائل

كو.منننقارب

مناسبةبولسإلىقذمتالكولوسيينبدعةإن

21؟،01ة)1للفداءالكونيةالوجهةعلىللشمديد

هذا.المسبحنمجيدأمثة!ابرازا(.3،01:4:

فقطالمسيحجحدالكنيسةفييرىلكيلا،قاده

هذهرأسبينليمئزبل12:12-27(،)اكور

لمالذىوجسدها(4:15بم22:)1المنتصرالكنيحمة

)4:13-16(.الكاملالإنانقامةإلىبعديصل

والبناء(الغلقحجر)أوالزاويةحبربينأيضأ،مثز

)5:23-32(،وعروصهالمسحبينكما02(،؟21

بحنبرجسدأعضاءالمؤمنونيعدلمالتصيزاتبهذه

رأسها.أمامجماعةبل15(،6:)اكورمنفصلأ

بل،المحلثةالكنائسأففي"إكلاسيا،تعنيلالهذا

المسيحملءهيالتيالكنيسةأجمالأ،البهيسة

لهذاخاصةوجهةوهناك.(:391،413:؟:123)

اليهودبينالمسيحجعلهالذيالسلامهوالاتحاد

هذهالرسولبولسيعالجلا)2:14(.والوثنيين

كواءبلالقضايا،منتضيةتعاتجكماالفكرة

إلته،كشقهقصدونتيجة،الخلاصتاربخإلىيننمي

الرسولوكان)1:91(الآنحتىنحفياظكوص

تصيمعلىاضوةيلقيهذاكل3(.)فخادته

بول!ىيعالجا-3()فالتعليميئالفسمفي.أف

بينوالوحدة.ا!:3-2:)1الخلاصياللهغطط

كرسولودعوته2!)3:14-اوالوثييناليهود

)3:114-بصلاةهذاكلوينهي)3:ا-13(.

-4)ف)والاخلاقيئ(الارشاديالقسمفي2(.ا

هذامنالمؤمنونيستخلصهااليالنتائجيعرض6(،

روحىتجدبدا-16(،)4:بينهموحدة:التعليم

-201)5:وبيتيةعائليةفضائل2(،؟ة-17:5)4

-24(.ا.)6:الشريرضذحرب6:9(،

اعلىالشزاحيجمعبكاد.الرسالةصحةثالئا:.

بنافئونزالواماولكنبول!إلىكونسبةصحة

فأأنيعتبروننقادفهناك.أفإلىبالنسبةالمسألة

نأأراد،الأولالقرنفهابةفيدؤنهاتلميذعملهي

كومنانطلق.بول!لتعب!القديسملخصأيعطي

واليك.الرسائلكلإلىمدخلاوقذمأساشا

فأفيكلماتهناك:اللغةمستوىعلى.الراهين

منوىعلىبولى.رسانلسانرفينجدهالا

مسنوىعلىمعفدة.جملأنجد:الأسلوب

كوبينالنثابهوأخيزا.جديدةأفكار:المضمون

بحيثوافيةليستالاعتراضاتهذهولكن.وأف

ثم!الثانيالقرنبدايةإلىيعوداجماجماتقليذاتفثحل

.علىمزؤرةبرسالةأفسسجماعةترضىكبف

يكونأنمستحيلأيبدولاوفد.تحتبئولااسمها

وأعطاهأفبكتابةتلاميذهأحدأوكلبولس

كولرصي.إلىالرسالةنموذخا
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أ:السومريمنأذ!حوالاكادياللفظأخذألسو

منهاتخرجالتيالسفلثةالمياهعلىيدلزو..ب

الكوفي:التنظيمفيالسماواتيقابلالانهار.

ئحتهوأفسو.الأرضفوقهيالسماوات

(.السفليالعالمأوالجحيمليى)ولكنهالأرض

موضعهوالؤىأفسوقالهياكلأساساتتنغرز

والاصبرالوجال(الملك)إن(الستدهوالذيإنكي

المصير".يقزرحيثأفرملك"هو)إنسي(.

علاقاتفيتصؤرانإربدوومدينةفهيكله

تذكرهاالتيال!لفىالمياههذهمعمتواصلة

فيوالانصان.العالمبخلقالمتعفقةال!طرمرازا

هوأفسو،اليثىأنومانقولكما،العالمأ!اس

من.المؤنثالمبدأ،البحر،ويتاماتالمذكر،المبدء

فوقطيئانينماالالاهةأخذتالانسا،خلقأجل

و،انكيأمنامو،الالاهةاسمأننلاحظأفسو.

"انئكتب"كلهمالآلهةولدتالتيالاولى"الأم

بلادسكانتعلقأفسو.يعنيالذير"وج

التيالخبزةبالمياهخاضانعلقالححفلىالرافدين

الدورتحتلوالهذا.الأرضنخصبوحدها

رأواحينا،العابداياتفيللحياهالاساييئ

القصب.ينتفيهاالتيوالوحولالمشنقحات

فييوضعماءحوضهوأذموأنإلىونثمير

والرشن.والنضحالتطهيرأجلمنالهيكل

ملكعليها.عيلامونطقةلمدينةالقديمالاسمأفشان

.الأولقمبيز

إلىكلم04يبعد.لبنانفيموقع.سافية،ينبوعأفقا

ضرواديعلىأثرف.يروتمنالثرقيئالشمال

لعثتار،معروفاهيكلأفضئم(ابراهيم)نيرادونيس

البغاءبطقوسوا!ثهرادونيسمدفنضضتكما

أجلمنوأقنيةحوضهناككانالمكزس.

فيقسطنطينالملكدئرهاوالتوضؤ.الاغتسال

القرنخلالفذقرالهيكلأما..مبالراض!القرن

المنطقة.ضربزلزالبحببالسادس

.أبلوس"ر!افلو

أبلس.!رجأفليس

أونيكة.*رجافنيكة

أفيق

العمارنةتلرسائلتذكرها.بدمشقتحيطمنطقة(فو

53(،918،.)791

هي.حالاتثلاثفيتظهرقماشمنقطعةافود

أفودالرابة.هي.فماشمنرباطهي.المنطقة

؟2:18)اصمبهيتهحز!ونعبادفيثوبهوالكئان

صم)2الثىءبعضالجسمفيغطي14(،6:صم2

صموثيللبسهاالنيالمنطفةبثبه،إذن6:.2(.

وكهنة2:18()اصمشيلوههيكلفيالشاب

أمامرتصحينوداود22:18()اصمنوب

منرباطوالأفود6:14(.صم21العهدتابوت

)خروالجئةالقميصعلىالكهنةعظيميجعلهقماش

الذهببخيوطمنسوجقماش8:7(.لا92:!،

-28:6خر)رجالألوانالمتحذدوالصوفوالكتان

منميخاصنعهالذيوالأفود93:2-7(.14؟

17،،18:14رج!:ه17)قضمعبدهأجل

الارجوانئةالمديانيينبثيابجدعونوحاكه02(،

والأفود8:27()قضللاكراممدينتهفيووضعه

؟323:9؟:2،28:14اصم)الكهنةيحملهالذي

23:6(،)اصمبأيديهميمسكونهأو03:7(

)اصمجلياتسيفأخفي5وراءوالذي

معققةرايةهوالأفودمنالوعهذا21:01(،

أمامهيسجدونالذيالإلهعلىيدكقد.بساربة

(.يزنونحرفئا:3:4،هورج8:27،)قض

)اصمالرلثبهليسألواأيضأئستخدمولكنه

فبشخلصالجوابأما03:7-8(.؟23:9-12

ونحزكهاالكاهنيم!كهاالتيالرايةلمحركاتمن

12(.ة91)املخفيفنسيمأوالريح

تكونلكيبولسدعاها.فيلبئمنمسيحئةأفودية

الرسلمعجاهدنافكلتاهما.!شتبخةمعاتفاقعلى

4:2-3(.)فلالإنجيلخدمةفي

5(.2:)امكالمكابييوناتانلقبأفؤس

الملكجذهوبنيامينمنرجل9:ا.اصمافح

.شاول

31.:اقضرج.ال!اقيةمحرى:أفبق

السهلفيوهي.كنعانفيملكيةمدينة،1(

البحرطرلقعلىاستراتيجئاموقفااحتقت.الساحلي



أفيق

العرجاءضهريغذيالذياليبوعوهوالعينرأسفي

الينبرعبينالمعبرعلىتشرفهيالبيبلي(.)يرقون

أفيق)نقرأ12:18يشإلىعدناإذا.المامرةوجال

أفيقفيأحتئها.يشوعأننعرف(عارونقرب

4:2()اصمايعرائيلبنيعلىالفلسطيونتغقب

92:1(.)اصمشاولوجهفيجيشهمونطموا

كلم4يبعدالذيالمحمرتلأوالعينرأساليومهي

تلتقيحيثالعينرأسمنالغرلماالشمالإلى

قوف"اباسمالمدينةهذهذكرت.سواقيثلاث

سنةالئالثتحوتص!احتفهاالتيالمدنلوائحفيم"

زحفحين."144سنةالثافيوامنحوت1468

)افقوأفيقإلىأشار،671سنةمصرعلىأصحذون

شةحوالى.السامرةمنطقةفيهيالتيالأكادئة(في

لأنمصر،مساعدةأشقلونملكطلب006،

"بيغاي"المدينةاسم.أفيقفيكانتبابلجيوش

)يوسيفوس،ارتوساثئم،زينونرسالةفي)الينابغ(

قلعةالكبيرهيردوسفيهابنىا:156(.الحرب

الوالمطأيامفيانتيباتر(.أبيه)باسمانتيباترسسماها

الرومانالجنودأخذ6(.)52-فليكسأنطويوس

يتابعواأنقبل،أنتيباتريسإلىليلأونقلوهبولى

31(.23:)أعبصجنونهقيصرئة(حيثإلىالطرلق

31(.:اقض03؟:91)يشأشيرفيمدينة2(،

كلم11وتبعدعكا،سهلفيكرداناتلتكونقد

مصربينالطرلقعلى،حبفامنالشرقيئالث!حمالإلى

حتى،مستقئةالفينيقثةالمديخةهذهظتت.وفيقية

قفأأباسمالمذكورةوهي.لأشيرأعطيتحين

الدعواتمنمصرثةلائحةرأسفيم"و

وصور،وحاصور،،اكشفمع،واللعنات

الثحمال.مناخر!ىومدنوعكا،

)املالثافيبنهددأخابفيهقهرمكان،3(

نأكما.كأخعاملهبل،عنهوعفا02:26-03(

ملك،حزائيلبنبنهددغلبإصانيلملكبوآش

،اليومهي.(17إ13مل2)رجيشوعأيامفي،أرام

الثرقإلىكلم6تبعد.الجولانفيفيقيبدوماعلى

طبزية.بحيرةمن

بيتمعترد:53(15)يشيهوذايمدينة4(،

126

الدزام،خربةقيجعلهابعضهمأرجوترلةئفوح

إلىكلم4تبعداليكنعانخرلةفي!وآخرون

.حبرونمنالغرفيالجنوب

حيدودتشكل.اللبنانثةأفقاهيا3.:91بشأ!يق

نهربغمنهاوبعبك.بيروثبينالأموريبن

أفقا.8رج.جبيلبلادفيابراهيم

بقابلشهرت".ليف!أالعبرتة:فيأفبلوت

نقدرحيث9:32،خرفياللفظنقرأأيار.نيسان

:فتقولالترجماثأماافيلوت.كان:نترجمأن

النضوخ.فيتتأخر

المبادتةاللغةمنلفظةكل".مور"تالعرثةفياقظاع

بوطمتهيقومالذيالكاهنحضةعلىتدك

المقذمالحيوانمن)قطعة(ذلكجمؤخذ.الكهنوية

لاح!شه.المشاركةذبيحةأوالسلامةذبيحةفي

الابمنالفخذيقطع،ا-301:415-34؟ا7:

أخذالذيالصدرذلكعلىويزادةالمنحورللحيوان

المذبح.علىوأحرقهال!ثحمعنهالكاهن

إترار،شرعير!ألثرعيأقرار

شكيم.ضرقيئجنوثيوتقعالحاليةعقربةهياقربتين

عيسوأبناءالمكاب:3(5)امكيهوذاحاربهناك

الادوميين(.)أي

)حلحالاق"ثمصفونبعل"رجا!()جبل،اقرع

العهسية(فيق

قاضادانيلكان.دانيابنهو6()أسطورأقهات

بعلورزته.اليتيموينصفللأرملةيقضيعادلأ

كانبينمابأقهاتعناتوالتقت.أقهاتسفاهولدا

فرفض.القوسيعطيهاأنإليهفطلبتيصطاد.

أغدقتبالخلود،مثته،بالحسنىإستمالتهحاولت

كانتومتى:وقالرفضولكنهالحطايا،ع!

اسمهبرجلعناتفاستعانتللنساء؟القوس

.القوسليأخذوأرسلتهن!رإلىوحؤلنهيطفان

ولكنالقوسوأضذ.فقتلهأتهاتلطميطفانولكن

الماء.فيواختفتالنسريدمنسقطتالقوس

الجلياني.الأدبمنجزءهيالشلإة)ا!(ألوال

القرونفياليوفانثةفيدونتالأقوال-تمجموعة

على،ومسيحثبنصهودكتابببدللمشحتةالأولى
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التيالسببلئة""الكنبفيكماوثنثةأقرالمثال

منالمجموعةهذهتكؤنت.رومةفيحفظت

-ا:ترقيم)فيكتائاا2فيالشعر،منبيئا،423

ترتيببسببا9-؟الرقمغابا-14(.اثم8

المجموعةفي:عحوعتينتضضنتالتيالمخطوطات

.-1114الكنب،الثانيةوفي-8.االيهبالأولى

هماالثانيةالمجحوعةفيالأولينالكئابينأنغهى

في7-8الكتابانتضممهاالتيللموادتكرار

النمنفيلمجعلالمالسببلهذا.الأولىالمجموعة

بطابم11والكتاب3-5الكتابانطبع.المطبوع

الكوكب.ابنثورةقبلهذاكلدؤنوقد.يهودقي

ولبهها،أيضأجمهودفيطابم-1214للكتبوكان

أئفهافقد6-8،-2االكتبأما.متأخرةجاءت

)6-8(يهردتةموادأساسعلىميحتونكئاب

-2(.)1الغحوصئةمنبنأنيرأو

السيبلثة،الأقوالإنالسيبلئة؟الأقوالفيماذا

بالم!تقبل:انباءاتئعئبر،الوثئةالأقوالشأنشأنها

ترتبطالتيالعالموبنهابة،تاريحصةبكوارثإنباءات

ونرى.الجنسثةوالخاوزاتالأوثانعبادةبثجب

اللاجيينإلىموتجهةتهدبداتاليهابهذافي

أحداثإلىالكسابويعودورومة.والحملوقين

وتبرز.بابلوبرجوالطوفانالعالمخلتىمثلبيبئة

لجميعالمجانئةوالمواعيداللهتساميالأقوالكلهذه

الحروبأنعلىاليهودثةالأقوالتث!ذدالأبرار.

دينونةوتعلن،الأوثانلعبادةعقابهيوالهزائم

وأهئم.وانتصارهالمسيحومجيء،للاممالله

فيمصر،فيدؤنالذيالثاكبالكتابالباحثوذ

79-934،فالأشعارللمسيحتة.سابقزمن

وفيه،الكتابهذ!متنتثمكل948-982،

إطارفياللهملكوتواعلاناصائيلتاريخئوضع

العالمدمارئعقنالراجالكتابفي.الكونتاريخ

الميح،عنفتنحذثالمسيحثةالأنوالأما.بالنار

ينعلقأنمجباليالمبادئعن،وآلامهحياتهعن

مصيرإلىالظرتلفتالأفوالهذهإن.تلاميذهبها

)والسيبفةالشبلةالأقوالإن.الموتبعدالإنسان

تأثههـااثرتند(الآلهةأقرالتنقلملهمةامرأةهي

ريخ(تا)داكا

لهاووجدت،الغربفياللاهوقماالفكرعلىكبيرا

الآباءكتاباتفيونجد.البهسيئالفنفيتعب!يزا

الامبراطورذكروقد.الشبلئةالاشعارمنعددا

جماعةإلىخطبته9فيالسيبفةالكبيرقسطنطين

سيبلأتخمسفرسمميكالنجيلوأما".القديسين

السكشينثة.الكابلةفيالأنبياءبجانب

)تكنمرودملكوهيشنعار،أرضفيآكط

الثمالية.بابلونيةقيأغاديمديةهي.ا:.\(.

تعني:كادأانرأيناالبابليةالوثائقإلىعدنالهاذا

تكشف!الشماليةبابلونيةفيمدينة14(

تكونتد.الدقيقمونعهاعنبعدالحفرياث

.()سيفارالحاليةأبوحبهبقرب

حوالمطاكادم!ينةحولنمتسامثةمملكة،2(

ساقيشعبأؤلالاكادبونكان..مق0025سنة

فيهافاأثزاتركواوقد،الرافدينبلادعلىسيطر

عشرةالخامسةوهيكاد،أسلالةأما.الحضارة

وأ791البلادحكتفقد،بيروعسيوسبح!ب

صرجونبينهمملكا11منهاكانسنة.181

)9217-2171(،ريموش)2235-0218(

-)2155سيننرام،21(-6!0217)منيشتوشو

هذابعد)2118-4925(.ضريصركالمب2116(،

بابلونية.منالشماليالجزءعلىكاديةأدتتالزمن

سلالةأتخذتهالذيكاد"وأسومر"ملكلقبأما

بابلونية.كلعلىالسيادةفيعنيالثاثةأور

مدنتتضمنوهيالشماليةبابلونيةمنطقة،3(

فلوكات،سيفار،(السومريةفيأأغادياكاد

دلبت،،كوئا،كيث!،غكلاماخورس،بورسيفا

المدنهذهأصلدوركوريغلزو.،أوفيأواكشك

نأبعدالساميينمنكانواالسكانولكن،سومري

اكاد.سلالةالسلطةعلىاستولت

على)كاددثتالجدبد،البابليالعهدفي44(

كلها.بابلونية

يهشمنجا+اكادمؤضصجوذإن)تاديخ(ا!د

الثالثالألفمنذسامئةحضارةمركزكانتالتي

له،حصئااكاذأشس2235،سنةحوالىق.م.

بلادلاحتلالانطلقوت.عاصمتهوجعله



الغة(اكادية

نأعئموماكيثى،ملك9نفهسئ.الرافدبن

إلىفتصلالفارسيئالخليجمنتنطلقمملكةحكم

ضأكاد،مدبنةأشسوكما.المنوشطالبحر

صجونطفولةخبرأنإلىهنانشيراكاد.سلالة

2(.)خرموسىطفولةخبرلكتابةالنموذجكان

علىقريةفيكاهنةومنعهولأبمنسرجونولد

علىسفةفيأتهتركتهالأو!ط.الفراتضفة

التيمهنتهوعفمهورئاهبشافطأخذه.النهرضفاف

بفضلوذلل!،كيشالملكبلاطإلىدخلبها

ئارالملكصاتيعرجونصاروالما.عشتارالالاهة

هاجمهاقداكادمملكةإناكاد.مدبنةوبنىعليه

دفروازكرب(.جالمننزلوا)الذينالغوطثون

ذكروتدجديد،منئنيتولكنها،العاصمة

اكاد.فيعشتارهيهلحمورابي

اللغاتمحموعةإلىا!اديةاللغةننتميالفة(ا!دية

نمزافنمتالسوسثةباللغةتأثرتالثرثيما.السامية

الغربتةالساميةاللغاتعنوتمتزتمتقلأ

اللهجة:لهجتينالاكاديةاللغةفينمثز.والجنولئة

جنوبفيالابئةواللهجة،الشمالفيالأشورية

كشفتالتيالوثائقأولىأما.الرافدينبلاد

أنإلىنشير.أشوربةملوككتاباتفهيوئرنت

الخاصالممماريالخطفيدؤنتالأشوزبةاللغة

بالومريين.

اثخذوابابلونية.ث!مالمنساميشعبديونى

ستصيرالتي)أغادي(اكادمدينةاسممناسمهم

علىاكادوقعت.البابلونيةالساميةالمملكةعاصمة

الأؤلسرجونأئسمها.للفراتالثحماليةالضفة

على2425حواليسيطرتقؤيةعاصمةفصارت

الرافدينبلادوكلعيلاموأخضعتبابلونية

نراموعار.وفلسطينسوربةمرات4واجتاحت

يفولكماأممأربمملك،سرجونحفيد،سين

اللوفرمتحففيوالموجوداسمهعلىالمكتوبالنمن

عنمجدئناكئيرأرشيفلنايبقلم)باربى(.

والدين!ةوالأدبئةالسياعئةوالجاةالداخليالتنظيم

الثانيالألففيالبابئيرنصيأثيولكن.المملكةلهذه

جمعها!استطاعواالتيالوئائقكلومجمعون..مق
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الواسعة.المملكةهذهويدقرونالغوطيونوسيأتي

فيالومرئةاللغةمحلكاديةالأاطغةاحلت

فياواسغااتثازاوانثرتالتجارثةالعلاتات

الأوسط.الثرق

فيهجمنانا.الفرسلمدينة3البوناالاسمجمماتمان

العاصمةبعدوفيماعادايعاصمة.أحمتا:الأرامية

3-ا:ايهيقول6:2(.)عزفارسلملوكالصيف!ة

طوفيأيضأالمديةئذكر.أشهاارفكشادالملكإن

سفروهدفرعوئبلموطنانها)على3:76:7،

ضذالفرس)حملة9:3مك2وفي(الشابطوديا

كباتانآثاراكتثفتابيفابوس(.انطيوخس

.همدانمنبالقرب

كاد.رخممد

العربئة(في)كذب.كذبفعلمن:ممذب

للساحلالئرقيةالحدودعلى،يهوذافيموخ!(1،

عريشةمجاورها:مامعالمدينةذكرت)شفاله(.

رثاءنفهميجعلناماهذا.وعدلأم15:44()بش

14(.:ا)ميالساحلمدنشقاءيعلنالذيميخا

المدينة()اسم"كذيب"ببنالكلامعلىفيتلاعب

تفسميرجاءالخطهذافيإكذب(.و"كذب"

سلسلةنياللاتبنئة.والشعبتةاليونانثةالسبعينثة

الرباطنجدتامار،وخبر:22(4أخ)االانسان

اكزببعضهمماهىلهذا.مئقاريةمدنبينعبنه

الغرليالشمالإلىكلم02تبعدالتيالبيضاءتلةمع

مريشةمنالث!رقىالشمالإلىكلم7و،حبرونمن

.اكذبأو

91:92(،)يثىأشيرحدودعلى2مو24(

بنويحتثهالمالبحر.شاطىءعلىأنهعلىيذكر

21-:ا)قضالكنعانيبنببنأقامراالذيناصائيل

"أرشو"الشاطىءمدنسنحارباحتل32(0

.آ.،ق04سنةفي!زيبي(الاكاديةفياكذب

بدعلهيرودسيثقيقفسائيل،هناكسجن

باسما:257)يوسيفوسنفسهوقنلالفراتين

هوإمبار.كازالهناكالصليبيونبنىبهديبا(.

الشمالالكلم14ويبعدالشاطىء،على،الزيب

عكا.من
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معزولأالمدبنةموقعكانوقد.قبورهناككئفث

وفي،المياهسواقيبواسطةوالجنوبالئ!مالفي

أقدمتعود.الماقيتينببنمحفورةقناةبواسطةالضرق

)منتصفب))الوسيطالبرونزإلىالتحصينات

البرونزبدايةفيدمرتالمديخةانيبدو18(.القرن

فيا،،الحديدبعد.العمارنةحقبةوهي،11الحديث

حتىامتذتالتيذروتهاالمدينةعرفت،01القرن

فاجتاحتالاولانثة""الجزيرةتعذت6.القرن

الحقبةمناخلالبقاياوؤجدت،البابسةالأرض

بالمدينة،مدافنثلاثةأخاطت.والهنسيةالفارسية

.8والقرن01القرنبينعينهاالفترةفيوجدتوقد

الصخرفيحفرتعائلئةمدافنالشرقفيوؤجدت

حيثالتحنيطوقاعةسلممنتألفت:حريقأثاردون

كانت،والشمالالجنوبوفي.الجثثتكذس

منحفرةووجدت.حرلقآثارمعبيطةالقبور

فوقها.ؤضعمنبر(،)بيحهمذبحأوالتقادمأجل

وأصنامالبخورومحرقاتالطقسيةالأوانيووجدت

صيدونتة.كنعانئةاعبرت،صغيرة

تكونتدومرل!.تعيلةبينجهوذافيمدينة2(،

.ه38:وتك15:44ب!فيالمذكورةكزيبهي

بينا:14مييقابل)المزيف(كذب.اكذب

تبعد7التيالبيضاءتلةهياليوم.والكذباكزيب

الكذبة.أومرلشةمنالشرقيئالشمالإلىكلم

الوئاثقذكرتهاكنعانتةمدينة.التعاويذمدينة:اكثاف

مدنمعتحالفت.العمارنةتلورسائلالمصزية

أحنفهاالذيا(:11)د!يشوعضذكنعانشمافي

كانتإذا)هذالأشيروأعطاها2(12:0)بش

ذانهاهي91:25بثىفيالمذكورةاكشاف

تلتكونقد12002(.و11:ايشفيالمذكورة

منالشرقيئابخوبإلىكلم7يبعدالذيكيسان

عكا.

)مملكة(كشف

تلموقعفيعكامنابخوبإلىتقع،1(

اندروتا.:ملوكهامن.كيسان

لهمهم!سنةذكرتصورمملكةفيمدينة،2(

بينالساحلعلىجاءت.المدينهختمعلى.ف.م

اكيثو

الأولىانتازيبرديةتقولكماوالكرملعكا

هيتكونقدب(.747نثورج)5-21:4؟

أشير.قبيلةفياكشاف

.منتخباترجاكلوكاي

.تاجرج)ال(بهيل،

بول!رفبقكان.فيلبيمنمسيحيئبهبمنسم!

جعلواكنسيونكتابهناك:3(.4)فلومعاونه

خلفهذاالكلمنضوس()أو:إكليمندسمن

الرسالةكتبالذيهو.رومةكرسيعلىبطرس

فيشهيذاوماث59سنةحوالمطكورنتوسأهلإلى

ترابانس.عهد

ا!ليمنةالأعصالرج(المزصمة-الى)الأع!لاكليمتة

عومة.لمزا

.المظالعيدرجا!()عبدممكلاخ

هيكلاسم.الجبلبيت:يعنىسرمرياسمكور

نفر(.:أونيفور.)أو:نيبورفيانليل

بلادنحوإيرانمننقدم.الكيشيينملكالثافيممكلم

العاصمةبابلواحتك0158عامنحوبابلونية

63ملوكهاعددبلغسلالةحكمنهادولةوأشى

ملكا.

السنةفيبهيحتفلون.بابلفيالاعيادأهماكض:

السنةفيالاولالثمهر،نيزانبدايةفي،الجديدة

في.يرماعثرأحدخلال،()أذار-نيسانالبابلونية

بهراماالخلقن!يديتلوالمحتفلكان،الرابماليوم

يطفر،الخاسالبومفي.(إليش)انومامردوكللاله

كفنولةاحتفالجلالالملكوبتذلل،الهيكل

ابننبو،الالهتمثاليصل،عينهاليوموفي.لأجله

فيالالهيشاركلكيبورسيفةمدينةإلى،مردوك

تطواففيينطلقرن،الثامناليومفي.الاحتفالات

ينخحدونحيثايهتوأ"بيتالرلفيالهيكلالى

الخلق.نشيدفيكماتياماتعلىمردوكانتمار

عئ!ر،الحادياليومفيهناكمنولعودون

هناكتتحذدلكيالمصائزئنبرعلىويتوففون

أشورفييمتذالعيدكان.المقبلةللسنةالبلادمصائر

خاصبشكلفيضضفن،يبدوماعل.أطولمدة

عيدانكان،أوروكوفي.الآلهةلجميعمقذمةوليمة



اكيتى

فيوالآخرنيزانفيواحدأنوةللالهكيئوأعيادمن

(.الاولتشرين-ابلول)=تثري

أورفياحتفلوا،السومرئة.الديانةفيعيديهتي.

السادسالشهرخلالوذلكخاص،بشكل

بعنىهذا.الحصادزمنفيسثماولاعثر.والثاني

هذاعنشهادةأقدم.الجديدةالسنةعيديكنلمأنه

سجونمعبدأتالتياكادسلالةإلىترجعالعيد

إببنحقبةإلىالتقليدوتواصل.0254سنةحوالي

فيالعيدبهذاللاحتفالهياكلووجدتلارسا.

(.نيفور،أوما،أور

قذم.جتفيالفلسطيينوملك.معوكابن:ايهش

مدينةوأعطاهضاولمنالهاربلداودالحماية

ضذالحربفيداودي!ركأنأرادصقلغ.

اقتراحهيقبلوالمالفلسطيينالقؤادولكن،شاول

يرويي(.92:1؟اي:28؟-12ا:27اصم)

اكيشإلىلجأداودأنا-2113:ااصم

عبدينان93ة2املويروي.بالجنونوتظاهر

ملكمعكةابنايهئىإلىهرباشمحيعيدمن

اكبلا

برسكةامرأتهمعسكن.البنطسمنيهودفي(1،

خلالكورنتوسإلىهاجر.رومةفيبرسكلةأو

ضذالامبراطوركلوديوسبهأمرالذيالاضطهاد

إلىاهتدياقدالزوجانكانالوتتذلكفياليهود.

مهنتهمايمارسكانبولسانوبماالمسيحتة.

)ا!الثانيةسفرتهخلالعندهماأقام(،الخيام)حياكة

حيثأفسسإلىبرسكلةكيلاأرافقي(.:182

الابمانأصول18:18-02()اعأبلوسعفما

كتبحينافس!فييزالانلاوكاناالمسيحيئ

)أكوركورنتوسإلىالأولىالرسالةبولس

كلودبوس(موت)بعدذلكبعدولكن91(.:16

إلىانطلقاهناكومني(:163)رورومةإلىعادا

بحئبهمابهاالتيالطريقةإن4:91(.تم)2أفى

الم!يحمة.بدايةفيالرفغمركزماعلىتدك،بولس

أسقفكبلامنيجعلالمسيحيئالتقليدإن

البنطسى.فيهيرأكيس
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اليونانثة.إلىالقديمالعهدنرجمةصاحب2(،

يونانية.ترجماترج

لاشع.5،ألاشية!رجالاسا

قد.اربوكالملكعاصمة.:ا14نكرجالآسار

بينالواقعةايلزوراأولارياالابلثةالمدينةتكون

حثىنصنفيوالمذكورةوحارانكركميش

.ماريورسائل

علىالمكافييهوذافيتغفبسهل.9:همك1إلال!ة

تربالعاشةخربةاليومنكونقد.وقتلهبكبديس

الفرئيالشمالإلىكلم02تبعدالتيحورونبيت

فقدجهوذا"أما:النمنيعنيوقد.أورشليممن

الوراء".إلىمح!مهجعل

الألفخلالقبرصفيمنطفةأوقبرصاصملاشية

18()القرنماريأرضيففينجده..مقالثاني

افيأخيرانجدها(.ا)القرنأمونوانروايةوفي

ابولونتذكروالفييقئة(،)اليونايئةلغتينفيمدؤنة

لا:المصريةفيا:يشىلاأ:الأكاديةفي.ورشف

.يشإلالاوغارلتية:في)الايا(.،شر

)مملكة(.موكث!رجألالخ

:91.26يش.أشيرأرضفيمدينةالامالك

:البومهييهوذ!قبيلةفيمدبنة:15.95يشالتقون

.رجحبرونجبلفيالتقاعبنفوقالتيالديرخربة

نفوع.

دان.قببلةفيمدينة91:44.يض)إلتقا(ألتقيه

النموصلذكرها:23(.21)لشللاوببنأعطيص

تذكرهاكماق.م.0135سنةبعدالمصرئة

باسم107(سنة)سنحارببالأشورتةالنصوص

أونختبرفيهالذيالمكان:معناهايكونقد."التقولما

المقنع.خربةتكرنقدنبوثا.قولأنتلقى

تقع.يهوذاقبيلةفيمدينة.0391:4،:15يشاجمولد

عرقاخربةتكونقد.الجنوبئةفلسطينحدودعلى

يسئيها4:92أخاان.عرعارةمنالقردبةصقرا

تولاد.

يتحئن.الله:اطنان

قتلإنه2191:صم2يقول.داودمعمقاتل1(،

قتلداودأنيعلنفهواي:17أصمأما.جيات
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قتل:فقالبالتناقض02:هأخاوأحس.جليات

الجثي.جلياتأخالحميالحانان

داود.أبطالأحد.لحمبيتمن،دودوابن2(4

.23:24صم2ر!

بينعئنواالذينالرجالأحد24-92.:11عدألداد

الشعب.ادارةفيموصىليساعدواضيخاالسبعين

علىالربروححلحينوالدادميدادغاب

يشوعأرادأيضأ.عليهماحلذلكومع،الثيوخ

فشزمومىأما،الربباصمالتكلممنيمنعهماأن

.الربوشكرحصلبما

وموداد.الدادكنابرخكنابوموداد،إلداد

من.مدبانأيناءأحد:عها.اأخا4؟25:تكألدعة

فطورة.امرأتهمنابراهبمنسل

الرامةمنالذييوسففيهاولدجهوذايمديةالرامه

رنتيسهياليوم:38(910يووز؟27:57)مت

منقطعكتشفتحيثاللدغرلقشمالمثالواقعة

الفسيفاء.

أعطى.الله:ألزاباد

قورحعثيرةمن.الهيكلفيبؤاب.لاوي1(4

26:7(.أخ)ا

حينداودإلىانضتمجاد.تجيلةمنعارب2(،

:13(.12أخ)ايلاحقهشاولكان

ويحمي.يصونالله:ألصافان

عد6:22،)خرقهاتعشيرةمنلاوي1(،

أخيهءموصمنهطبعزشيل.ابن3:03!

الاوأبيهونادابأخوكماجئةيحملاأنميثائيل

أبناءشاركالأخبار،كتابوحسب"ا:4(.

أخأأالعهدتابوتنقلفيداودأيامفيالصافان

أخ)2الهيكلتطهيرفيحزقياأياموفي15:8(،

.)92:13

منموسىاختاره.زبولونقبيلةمنرجل2(،

ابنهو34:25(.)عدكنعانأرضتسمةأجل

فرناك.

عمليةخلالفتل.افرايمنسلمن2.ا7:أخاألعاد

جت.أهلبهاقامونهبسلب

افرايم.نسلمنرجل7،02:أحاألعادة

رزالعاأ

.أعاناللهألعازار:

فيمدفنهعرفالذيالكهنةرئيساسم،1(

عائلةجدهو24:+(.)يشافرائيمجبل

الابنكانالكهنوقن:التقليدبقولكهنوتئة.

فيأباهفخلفا(6:23:28،)خرلهرونالثالث

:6(.01تث24-28؟:02)عدالكهنوترئاسة

معثزاحمفصادوق.الصادوقيبنعانلةجدوهو

هيكلفيالأولوئةلهوكانسليمانأيامفيأبياثار

صاعد25:13(.عدرج5:03؟أخ)اسليمان

فيويشوع26:3(،)عدالاحصاءفيموسى

؟اة14ل!34:17؟)عدكنعانأرضتقسبم

بنالعازرهوهلبحضهم:وتساءل91:اه(.

بعد25(.ة6)خرفنحاسأخوهخلفهمومى؟

صهرونارتباطهاعلىالكهنوتةالطبقةشذدتالمنفى

.-5(ا7:عز،ي6:3أخ1)والعازر

لتابوتحارشاكزسالذيابينادابابن2(،

1(.7:)اصميعاريمتريةفيالعهد

داودورفيقث!هورمحاربدودو.ابن،3(

27:4أخافي11:12-14(.أخا23:9؟صم)2

."الأخوخيئدودايالثافيالشهرفرقةرأس"وعلىنقرأ

2-23:اأخ)1مرارين!لمنلاوي44(

.بناتإلأيلدلم.محليابنهو122.

سلحوتالكاهنساعدالذيفنحاسابن40(

8:صهم!(.)عزأورشليمهيكلفي

فيبالتدقيقكفف.فنحاسنسلمنلاوكط64(

من25(.:01)عزالهيكلفيوالذ!الفضةوزن

فرعوض.بني

)نحأورشليمأسواردشنواالذينالكهنةأحد7(،

12:42).

الذي)أيأوارانلقبه.المكابيمتثياأبناءرابم8(4

بيتمعركةفيمات6:43(.2:5،)امك(يخرق

أنهظنأوباتور.الخاصانطيوخ!1ضدزكررلا

تحتفزحف،الملكيركبهالذيالفيلكتثف

وعصرهعليهالفيلفسقطبطنهفيوطعنهالفبل

إنه8:23مك2يقول6:43-46(.مك)ابثقله

نكانور.ضذالجشرأسعلىحارب



العاسة

أوامريطيعأنرفضثيخ.كاتب،9(

لحممنياكلإنهيتظاهرأووياكلانطوخ!

خبئهيتركهالذيالسئالتأثيرمنخافالخزير.

6:18-مك21الاستشهادففضل،الشبيبةعلى

.)31

رسولكانالذيباسونوالد.817:امك1(0،

الرومانيين.لدىالمكابييهوذا

05:27(.)سيسيراخبنيشوعوالد11(،

صنع.الله:العاسة

منبهرذا.قبيلةمئرجل.2:93-.4أخا1("

يرحمئيل.عئميرةومن،شثمانابنةنسل

آصيل.أبناءوجذشاولنسلمنبنياميني2(،

8.9:43:+،أخارج

منعادفشحور.أبناءكاهن22.ة01جمز3("

الزلبة.امرأتهتركعلىفأجبرال!بي

نصر.نبوخذإلىصدقياأوفدهمااللذينأحد4(،

92:3؟)إرالأسرىإلىرعالةإرمياأرسلمعهما

هو.بابلسبيفيالذاهبينأولمنكان24(،؟26

حلقيا.بنجمرلاالمهضةفيرافقهوقد.شافانابن

أعطيت.موآبهضابفيمدينةصعد.اقه:العالة

استعادها37(32:30،)عدورأوبينلجادأؤلأ

34(.:48إر9؟:16؟15:4)إشبعدفيماالموإليون

.حشبون!ثرقئشماليالواقعالعالاليومهي

إلىائضئمبيا!ينمنمحارب.مدائحيالله:ألعوزاي

:6(.12أخ)اصقلاجفيداود

والحرفالأولالحرفأمامنحنوالياء)ار(،الف

)رؤاللهصفةهما.اليونالتةالأبجدئةفيالأخير

المعنىأما)22:13(.يسوعوصفة21:6(:8؟ا

بدايةهووخالد،أزلمن)ويسوع(اللهأنفهو

ففكرة)وغايتها(.ونهايتهاالخلائقكك)وأصل(

)رؤوالأخبرالأولمواللهإنتفولالنيالنوراة

شأفيواضحةنجدها21:6(رج13؟ة22

المنحولةالأسفاروفي41:4،44:6،92:12؟

هذهونجد3:981(.سبب،0611:أخن)ا

الرالئين.ويهاباتالهلنستيالأدبفيأبضاالرمزئة

لاشع.رج.ألفاسة
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فيالأجدادأحد.اا8:أخا.يحازي،يفعلاللهالفعل

بنيامين.قبيلة

فبها.أسوانأوسيانتجاهالنيلفيجزدرةالفنتين

خنومل!لهعديدةهاكلوفهاعديدةخراث

اللغةفيالجزيرةسمتالكبثى.يمثلهالذي

سمىولهذا.العاجأوالفيلأيأيابالمصزية:

كانت(.الفيلة)أوالعاججزيرةالجزيرةالبونانيون

مصرحدودعلىوتجا!لاحرئامركزاالفنتين

كان5القرنفي.مطلفاالتوراةتذكرهالا.الجنرلئة

يعملونجنيمنمؤلفةيهودئةمستوطةفيها

منوديانتهماليوميةحياتهمنعرف.الفرسلحساب

(.)بردياتالفتيننصوصخلال

عادالذييوحنانوالد.812:عز.الصغير:ألقاطان

في.الملكارتححششاأيامفيعزرامعالسبيمن

هقاطان.الاصل

خلق.،اقتنىالله:القانة

:أخواه.6:22أخا؟6:24خر.قورخابن(41

.ساتوأبيآأشير

)اصمصموئيلوالد،وفتةخةزوج،2(

وموطنهافرائيممنأصله6:27(.أخاا:أ؟

العقيمةامرأتهولدت،شيلوإلىحبئبعد.3الراما

أخاان.صموئيلسثتهولذاأحنة(والمفضلة

قهات.بنيمنلاو!لاألقانةمنيجعل6:13:91

22(.6،21:أ!)اقورحنسلمن3("

6:11،أح)أتورحنسلمنآخررجل44(

9:16(.أخ)الاويبنيمنرجل"2((

انضتم7:0(12أخا)داودمعالمحاربينأحد6(4

ملكا.بصبرأنقبلإليه

العهدتابوتحيثالمدخليحرسبؤاب74(

بركيا.مععمل15:23(.أخ)ا

اسمهافرايميتتله.يهرذاملكآحاز،وزس8(،

أخ2رج.اسرائيلملكفقح،حربفيزكري

.28:7

جنويى،ياقينخردة.اليومممط:15.57يثرأقاين

.حبرونشرتي



!ما

)ناالألقوثيناحومفيهولدالذيالمكانألقوش

قد.المكانهذاموقعبالضبطنعرتلاا:ا(.

وفيإيرونيموس(قال)كماالجليلدطيكون

تقليدوجاء(.ناحومضيعةتعني)التيكفرناحوم

ألقوشيجعلعثرالسادسالقرنإلىيعودمتأخر

.العراقفطالموصلقرىمنقرية

أصوارمنقسفارئمإصرانيليشخصجدألقوص

21(.3:)نحأورضليم

7:9-21(.)امكهروننسلمنجمهودفيألكبمس

معوتآمرالمكالط،يهوذاعلىالغرباءمعاثفق

فيالكهنوترئاسةفنحهالأؤلدبمتريوس

اليهود.فعاداه،وكفرهبقصاونهاضنهر.أورضلبم

الملأأرسله8:اي(،)امكنكانورئملبعد

أورض!ليم،إلى،المكالقعلىاننصرالذيبكبدبس

العوائداليهودعلىليفرضألكيمسفاصشعذ

جدازاالهيكلفيبهدمأنأرادحينولكن.الهلينئة

فحاتالفالجأصابهتوالأمماليهودبينيفصل

9:54-57(.)امك

اقة

القديم.العهدفيأؤلأ:.

بالرهاناللهوجودعلىالقديمالعهديبرهنلا)أ(

العالمإن.فيهجداللاأمزايفترضهبل،الفلفيئ

الذينالجقالأثاالإلحاد.يجهلالقديمالسامي

2(،ة53؟ا:14)مزإ"إله"لا:قلبهمفييقولون

أنهعليهينكرونبلاللهوجودي!نكرونلافهم

ييثمواأنيرلدون.حياخهموبطرلقةبالبشريهئ!

،(.:01أمزخطاياهميعاقبإلهمنليسوكانه

فياللهمعجزاتإلىالقديمالعهديعودوعندما

،وسيدهالكونكخالقالثروسطأوالطيعة

-ا:91مز:)مثلأشعبهومكؤنالبئزيةكخالق

بفعلفهو،اي(8:مز25،31-:04إش7"

أو3(ا:27-04)إشبالنهالناسئقةبثئتلكي

31(،-04:27إش،801-:91)مزالذلبمدح

عقاالبئريدكأنيريدإنه.وجودهعنلببرهنلا

أجلعنالبثر،أجلمن،شبهأجلمناللههو

الجميع.أجلمنيفعلوماذا،الكون

نأيعنيهذا.القديمالعهدفيعديدةأسماءفه)ب(

البشرفي.الشخمىمئلشخصثاكائئائعتبرالله

هوكماوخالد،قديرإنسانمنابهرولكنه

اصم01:91،)عدالوثئينآلهةعندالحال

:4(.121مز:9؟11هو45:28،أش:15،92

إنسانلاإلههويهوهأنعلىبقؤةالتوراةوئشذد

فالمسافة.(23:91عد،28:2حز9؟:11)هو

الروحبينالمسافةمنأقلليتوالانساناللهبين

)إشضعيفهوومافديرهومابينوالجسد،

ومدلولاللهمدلولأنيفترضهذا31:3(.

صفتانهماالتفييروعدموالقدرةواحد.الروح

يشذدالقديمالحهدوان.إسرائيلإلهفيرئشئتان

فداسنه.،حيانه،تدرنهعلىخاضةبصورة

الأصليالمعنىهوهذاالفدير.هوالله14(

:ا2:ومي31:92تكرج)الله(."ايل"لكلمة

تحملأترجمةيديالايل(قدرةفيهيالعبارة

اللهقدرةعنالتوراةتعبز،حالأفيفي(.المناقشة

94:24؟)تك"يعقوب"جبارالفديمبالاسم

32:25(.امز94:26،06:16؟ا:24؟إش

)مزالأناشيدأقدمفيالقدرةهذهوتتدح

رإ01:17،تثرج15:3؟خر24:8؟

علىقدرتهاللهيمارس:13(.42إش؟32:18

"بعلأنهبما،رلثأنهبماكئهالعالموعلىشعبه

هوجهوه"المبغل":الاسمرجالسيد،،)المالك

هذهتحلوهكذا.ملكأنهبما(،يهوهبعل:بعل

الاسممحكالساميالعالمفياثمشركةالألفاب

الذبينولفدتأ(.6أا3::24؟ا)أشالإلهئ

هوأنهمصر،منالخروجحينالقديربندخله

هو3:14(:)خريفعلالذيهووأنهحفا،

الإنسانعلى)عبادته(خدمتهيفرضالذي

نأوبما.الجميععلىويئئطكفه،والشمعب

فعلى،معاتبتهأوشعبهحمايةفيقدرتهيبينالرلث

،14ت6حز؟16:21)إرجرهألهئقزأنإصرانيل

ألهأر13(،41:4:4301؟إإشهوانه7:27(

،43:12)إشالوجدالإله(،اا:46)مزالله

اللهقدرةعلىأيضأيدكوما-6(.845:4،:44



التة

؟اي91:)مزوندببرهالكونخلتىهوالفريدة

:إي(.اتك؟اي38:أي؟ايةا40

مل42:32؟مزا،2:)هوافيهوالله2("

لابهخاصكخيرالحياةيستلكإته91:4(.

)اصماللهحيئ:الفديمةالعباراترج.يفقده

02:3،أاصميهوهحي45(،14:93،

32:04()تثالأبدإلىجهوهحى25:26(،

الطبيعةآلهةالكنعانحة،الآلهةعناللهيتمثزبيذا

أثا.سنةككونقومتموتالي،الخصبوآلهة

مزاتاللهوئسمى12(.:ا)حمصيموتفلاهو

الذينالآلهةسائرمعمعارضةالحيئاللهعديدة

،91:4مل2؟17:26،36صما)أمواتهم

:3(،42مز،ا-ا01:01إر،ا:2هو؟16

مز34:9؟)إشيسمعونولايرونلاالذين

ضعفاءأي،كذابونهمالذين-7(،:ه151

14(.:01)إرفيهمروحلالأن،الآمالومحئبو

)مزاعرائيلبنوعليهتوكلالذيالحيئاللهوحده

ينبوعهو-27(91:25أي84:3؟9،:42،3

تث؟:1713بما:23أررج؟3615:)مزالجاة

:0391-.)02

هوخاصةبصورةافهطيعةيمثزوما،3(

حص04:25،)إضالقدوسهوالله.قداسته

5:91،:4،أ)إشإمرائيلقدوسإت3:3(.

ولهذا6:3(.)إشمزاتثلاثوقدوس24(

4:2(.)عابنفسهيحلفبقداسثه.اللهيحلف

وانه،!ثيءأقيعنمفصول!ألهتعنياللهوفدامة

عنمفصولوأله،عادكطهوماككعلىيسمو

إته.الأدلىأوالمادفيالمستوىعلىإنشيءكل

فلا(ه:2546؟:04)إشكئثاالآخرإثه،نور

)مزورمادترابأنهيعيالإنسانأمامه.عنهيعئز

ألهيح!نإئه6(.ة42أي:27؟18تك؟8:ه

شإ15:12،)تكوخوفاقلفامملوءأما!

نأالإنسانيقدرلا99:3(.مز،8:13-14

قض25؟عه!:2؟ا3:6:91،)خرفيهيتطفع

)خرمنهيقتربأنأو6:ه(إش13:22،

6:91-.2؟)اصميلسهأنأو2(91:ا
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ايضأرجبجاتهيخاطرأندون6:7-8(صم2

اللهعندالساميةالقداسةوهذها(..ا-ا24:

إلههويهوهأنبماأدبتا.طابغاالأنبياءعندفئخذ

يتراجعلافغضبه،قذوسألهبما،إنسانلا

)إشعدالتهفيقداستهوتظهر11:9(.)هو

5:91(.)أشإسراثيلخيانةونغيظها5:6(،

خطيئة،هوماكلعنالبعدككبعيدةقداسته

حتشايموتبالتهتصلالذيالخاطئإنبحيث

حينقداستهعلىاللهويبرهن6:ه(.)إش

41:02؟)إشالخليقةفيتدرنهيحارس

مز15:12؟)حزعجائبهفيا(،45:ا

ص)الطبيعةظواهرفي2(،2:امم؟*:15

،41:14)إشإصائيلخلاصفي،:3-9(92

؟516:)إشالعادلحكمهفي4(،:3:47؟43

11:9(.)هوجةئباتئما28:22(،حز

إشعبااخرعهاالتيإسرائبل""قدوسوعبارة

آنهبما،جهوهلأنعفارقة،بدتواستعملها،

أرضيئهوماككمعيتعارض،قدوس

نأولكن.إسرائيلمعيتعارضإذا.وبضرفي

لاوأنياسرانبلخاضةبطرلقةالفدوسيرتبط

أيضأ،إصاثيلإلهبل،الكرفبالإلهفقطيكون

يرلدالقدوسلأنإلآيكونأنيمكنلاهذا

فحسبللكلمةالطفسيبالمعنىلامقذثاشعئا

)إشالأدفيالمعنىفيخصوضابل2(،:91الا

حزيقولكما،إليهنصلوهذا4:3(.

ئظهرشعته.اللهبقذسحبن36:22-27،

ويفيضالإنسانقلبخلقفيعيدقداستهالله

الخير،إلىالإنسانتقودإلهتةقؤةهوالذيروحه

موضرعهوهذا.اللهسترىإلىمانوغاوترفعه

وعقدالأنبياء،بهاأنبأالتيالجديدالعهد

"إيرانيلمعبلواحد،شعبمعلا،بالمسيح

الثركك.القذيسينككمع(،6:15)غل!الله

6:12،،غلالمسيحفيجديدةخلائقصاروا

اقهروحفيتقذصوالأنهم5:17(،كور2

،يه3:)يوالروخمنوولدوا،(6:11)اكور

فيبالجسداتحدالقدوسانوبما3:!(.تي
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أنيعلمالجديدفالعهد(،14:أ)بوالمسيحيسوع

المسيحفييتقذس(واللحم)الجسدالإنسان

الإلهثةال!يعةفيمشاركاصاربل.اللهبروح

ا:4(.بط)2

العالمفياللهمدلولاليهودئ.العالمتانئا:.

ولكن،القديمالعهدفيكماذاتههواليهودقي

بصورةثذدلانه،العلاقةومعنىالحيؤلةتنقصه

فياليهوددخماهذا.اللهتساميعلىخاضة

هوماككيبعدواأنوالتراجيمالسبعينتة

خاف.التوراةنصنمنوتشبيهيأنتروبومررفي

7(،ت02)خرالإلهيئالاسمينخسواأناليهود

يتلقظواأن،أجيالببضعةالمسيحقبلفتجثبوا،

هذا،وبعد."أدوناي"لقبمحقهوأحقوا،بهوهباسم

باشرة،بطريقةاللهعليدثواأنخىتجئبوا

،القدوسالتد،الح!ماء،مئلألفاطافاستعملوا

،المقامإلاسم،،الحماوفيالآب،الآب،العيئ

الكلمة.،القدرة)شكينه(،الحضورأوالسكنى

الجديد.العهدفيثائا:.

علىليدكالتاليةالأسماءالجديدالعهديشعمل)أ(

بدونأوالنرلفمع(الإله،)اللهتبوس:الله

بدونأوالتعريفمع()الرلثكعربوس،التعريف

"تيوس"خاصةيسوعيستعملالتعرلف.

هاك"كيريوس".الجديدالعهدوكتاب

15:7؟الرالحمماءلكلمةقيلاستعمال

(السماواتملكوتمتى:عند18:22.

نأيسوعويففكل61-62(.:14)مروالقدرة

السماء.قيالذيالآبأواسدااللهيستى

الوحدانثةهيالمسيحيئالإيمانفينقطةأؤل)ب(

ضا8-9،:4غل،17:24؟14:15)أع

:11،6)عبواحدبإلهالمميحيئبؤمن:9(.1

الواحدالإلهإلأإلهلاآنهويعرف2:91(،ج

الآلهةمنالعديدهاكإن8:4(.)اكور

واحدإلهإلألي!إلهبالشبةولكن،والأرباب

!ثيءككلمحغولهشيء،ككمنهواحد،وأب

بإلهوالإيمان-6(.ه8:)اكورشيءكلوبه

كور21ققطالأصنامعبادةيرذللاواحد

الته

أيضأبل21(،:01)اكوروالثياطين16(6:

91(3:)فلوالبطن24(:6)متالغنىعبودئة

اللهحقوقتحترملاالتيالمنطمةوالسلطات

5:92(.أع12:17،)مر

القديمالعهدفينجدهمماالجديدالحهدفينجد)ج(

إله03(،5:،3:13)اخ!الآباءإلههو.اللهعن

32(،7:؟3:13)أعويعقوبواسحقإبراهيم

إلهاا:68(،لو15،3:اأمتإصرانيلإله

روم،:47االوإلهي2:93(،أع92،:12)مر

الصورثخأالجديدالعهدفيولكنا:8(.

2:4،)رومتمائاتزولأندونالتشبيهئة

الجديدالعهدولذد3:4(.تي؟2:16اتس

الإلهيكيانهملءوعلىاللهصفاتبعضعل

.أشخاصثلاثةأوأقانيمثلائةمنالمؤئف

الإلهئةالصفات)د(

لإسرانيلكأبالذالقديمالعهدعرت14(

إصائيلبخنيكأب91(،،4ة3أر6؟:62)تث

للأبراركأب64:8(،63:16؟)إش

الذين!ا(23:ا،عي3؟ة2:1614،)حك

ئعتبرالإلهةالبنؤةهذهولكن.اللهأبناءئسقون

)حكإسرائيلاختارمنيتحذركامتاز

يسوعأما3:8(.لو3:9؟مت2:16،

البئرجميعأبوهواللهأنفيعثمونوالرصل

بين،اسانبليوغبرا!مرائليبينتمييزدون

أع6:32-36،لو5:45؟)متوبارخاطئ

الذينكلأبوهوالله،اكملوبمعنى:28(.17

ت)إرادتهويئئمونويحثونهبيسوعيؤمنون

3:26(،غلا:12؟يو6:46،لو7:إ-23؟

يصبحونالروحجمهذاولأنهم،روحهيعطيهملأنه

-814:)روأباهماللهويدعونوورثتهاللهأبناء

اللهأبؤةتصحوهكذا4:ه-6(.غل17؟

الإنسانيثبهأنفقطتفتهرضلالأنها،حقبقثة

كما6:32-36(،لو5:43-45؟)تالله

الالهة.الحباةأعطاهاللهلأنبل،أباهالابنيشبه

الوطنيئطابعهاالإلهثةالأبؤةتخرالث!كلبهذا

لا.اللهحثنتيجةوتصبح،اليهودفي



حيشللووا

افه.حثعلىأبفآالجدبدالعهدوبثمذد2(4

لمئعبهاللهح!ثالمزامبروصاحبالأنبياءأنشد

،434:أض31:3،إر؟31،11:1:)هو

العهدقكمايشدوهلمولكنهم54:ه-8(،

)بوتببزدونمنالبثرجمبعيحتالله.الجدبد

الوحيدافيإرسالفيحبهوينكث!ف3:16(.

هوالذي9(:4يوا8،32!:5،8)روموالحبب

4(.3:)تيللبثروعبتهمخفصنااللهرحمةوحي

الحبإلهفقطليىإثهنقولأننستطيعلهذا

)ايوالمحبةإنهبلا(،ا:13كور)2والسلام

.يسوعإرسالهفيوبالأخمىأعمالهكلفي8(:4

اللهطبيعةعلىالضوءالجديدالعهدوئلقي3(،

،(9:17تما؟16:26)روأزلمنفهو.الروحتة

علىويسموخفئوهو،نهايةولالهبدايةلا

رو!إته6:16(.؟:17أاتم،:18ا)يوالزمن

لاوهو،جسدفيولاماذىلاهو24(.:4)يو

اعرج21-24؟4:)يووالمكانبالزمانيرتبط

17:.)24-25

ولائرىلاالذياللهإن.الإلهئال!ئنملء)هـ(

عنكشفقد6:16(،تما:118،ا)بوئدرك

اللههوالذيفالكلمةالمتهجسد.الكلمةفينفه

وعرفناجسداصار،اللهتربالبدءفيهووالذي

رأىرآفمن18(،14،أ:ا-2،)يوبالآب

)بوفيهالآبولأنالآبفيلايلهالآب،

اللهصورةلأنه2(،17:ا25؟14:9-"ا،

كو4:4؟كور)2الرسولبولسيقولكما

الىنذهبوحدهوبهبها:3(.عبا:15،

اللهيسمى،الزمنقبلالموجودالدوكلمة.الآب

يسوعالمتجسدالكلمةهوبل،واضحبشكل

أنهأعلنلقدأ-18(.:ا)يواللهوابنالمسيح

تجديقااليهوداعتبرهماوهذاواحد،والآبهو

بالقانمالرسلاعترففقد+(.03،ا:.)يو

الإلهئستىوآنه،والرباقهأنهالموتمن

ايو02:28؟)يواللهكانهوئعبدالحقيقيئ،

الرصولبول!وكانأ:8(.عب5:؟2،

سثىفد9:4(روفيالمثبعةالأمثولة)حب
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:13(.2قي6؟6:فل،2:9كو)رجاللهالمسيح

المميحثينلرايمانالثابتالرسل3واعتقا

مثلحفااللههوانابنيسوعأنالأؤلين،

نفسهالمسيحأعمالإلىالبفينهذاويستند.أبيه

ملىيرهنالذيتعليمهلىالى،وحياتهوأ!اله

الرللوتعزف.الإلهثةطبيعنهوعلىالإلهتةبنؤته

التيبمواهبه،القدسالروح،اللهروحإلى

:18(0414؟7:اكور2:3،)أعفيهمأفاضها

ور91:6،.ا:44-46؟)أعالكيسةوفي

المؤملبنوبابلادا(124؟4-ااكور12:6،

أروننعشهمالتيالفائقةبالحياةتثمالذي

اكور،15:16رو)ونقذسهم(-8:4127

فيولمجمعهم5:9(أفه:22؟غلا،6:ا

فأ3:28؟غل؟:1213)اكورواحدج!د

وأاللهإلىئنسبالفائفةالظواهرهذهكل4(.:4

""قدسالمسئى-6(12:4اكور)روحهإلمط

51:13،مز-14؟ا.63:إض)رجإلهيلأنه

لاالروخأنومع9:17(.22؟7:؟15:احك

إلهئاكانئابهبمعترفآنهإلأ،اللهبوضوحئسئى

يقولالذيا2:.ا-أاكورذلكيينكما

أعماقحتىشيءككبفحصائه:الروحعن

علىالحميمةومقزراتهاللهأ!سراريعرفإئه.الله

فيماوحدهيعرفالذيالإنسانروحئال

9:13-17(.7:22-23؟حك)رجالإنسان

الله1ابنأنرأيناالجديدالعهدتعلبمإلىعدناإذا

يوضعانلهذا.الإلهتةالطبيعةفييشاركانوالروح

إأكرراقهمعأوالآبمعواحدخطعلى

ابط:3-4،6أف؟13:12كور2؟-2:46

نعرفذأ-لهالوتتوفي28:91(.تأ:2؟

هوصوما،والروحوالابنالآبيتمثيزبماذا

أقانيمثلاثةفيواحدإلهص،العميقاللاهوت

عقيدتها.فيالكنيسةستعلنهكما

إعادةفيثاركتعموعةأوعانلةرئي!اللووحبش

.2(!:01؟3:21نح)أورشليمأسواربناء

كعفابمرازايعتبر،المرضشأنشأنه،الألم)ا!(،الم

جماعتةأو-91(314:)تكفردتةخطيثةبسب
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بسصالجماعةئضربفقدا:4-8(.)إش

24:01-17؟صم)2واحدفردخطئة

نأيستطيعالفردألمولكن2:7-17(.اأخا

العقابفهذا53(.)إشالشحبخطيثةعنيكقر

03:02-26،)إشاللهأرادهالذيالنظاميحيد

ألمجاء،القديمالعهدخطوفيلهذا،53:6(.

المسيحيوألم8:31-لهم!()مرالمسبح

الله.معالبشرئةفصالحا-12(اا:4كور)2

القديم.العهدفي1(،

الألم:دخل،تكفيالأولىالصفحاتمنذ)أ(

رفقةفي،الاصلفي،عائثئاكانالذيفالانسان

عصيانهب!مبمنهاطرد،عدنجئةفي،الله

والموتوالمرضفالألم.اللعنةأرضإلىواسئبعد

خطينة(،كل)أصلالاصليةالخطيئةعقاب

الانانيعرفلم،الفردوسفي.الأولىالخطيثة

يكونلنالأزمنةنهايةوفياي(.:ا)تكالأأ

1(.21:رؤ22؟66:،17-6518:)إشألم

عتوم،أمروكأنهالألمالبيبلياتعتبرلاإذن،

منه.يفل!أنيوئابستطيعلاالانسانأنبمعنى

هذهسياقفي.الخطيئةسبثتهافوضىهوبل

أنالتوراةحاولت،والخطيئةالألمبينالعلاتة

عقابأنهعلىالباز(ألمفيه)بماألمكلنثرح

المجازاةمبدأالأجدادأوالوالدوناقترفهاخطيثة

شخصثةخطيئةأوالجماعثة()والمعاقبةالمبايئرة

شئاالكتابتنثهولكنجهلناها.أوعرفناها

تسيرالتيالنظرةهذهفيالنقصطابمإلىفشيئا

حز،)إر،متبررةتكونوبالتاليواحدةوجهةفي

حولالمخنبةالكتابنظرةبسببولكنأي(.

القديمالعهديمللم،الآخرةفيالانسانوضع

.4حكقبلالسؤاللهذامرضيحلإلى

مسألةمعأجيالأاسرانيلشدثتصارع،إذن)ب(

مع،موجودةغيروكأخهايلغيهاأنحاولما.الألم

الحقل.يرضيجراثايعطيهاأنبقدرلاأنهأقزأنه

لاالتياللهحكمةأمام،إيمانهقؤةفي،انخىلهذا

الذينوالأنياء)أي(.تحذلااليوقدرتهئبز

فيالخلقةالوجهاتعلىخاصبثكلشذدوا

العهدفي،والممالحةالفداءحولالبيبليالتعليم

اللهعملبكتضفالمؤمنالشبجعلوا،القديم

عقابالوطنثةالكوارثأنوأفهموه،التاربخفي

)هوويجذده،يطهزه،الثبيراعي،إلهي

الأنبياءكرازةوبفضلاي(.:01إش،اي:2

الذيالألمأنالاتقيالءاليهودفهمهذه،

تولةهواللهشبفيكأعضاءفيهيشاركون

نجدونحن.كلهاالأثةدمارتستبقأنتتوخى

الكانبلدىالتارلخلاهوتفيالنظرةهذه

رجالمنظار.هذافيكلهدؤنالاشتراقي(

قانونتة،وجهةفيها04:2(.إشق،اي2:

2:اي(اصم2،اللهوارضاءالتكفير)فكرة

تربيتا.فيضرورفيعنصر)الألمتربوتةووجهة

عنهيعبرهذاكلأي(.فيأليهوخطبة،أمرج

الراءةألمأنبعقمناي(531:)إشجديدتعليم

الوحيدةالوسيلةهوالربعبديتحثلهالذي

نإالبدلتة(.الكقارة)-العالمخطاياعنللتكفير

الحقبةفي،اليهودفيهوتاللافي،الألمعنالتعليم

تعابيرعنهيجدتولة،أوككفارة،المتأخرة

اليهودقيالشعبمنفىعلىوينطبق،عديدة

الألمكأسوذاقتضيءكلخسرتكجماعة

الثمالة.حتى

الجديد.العهدفي2(4

.يسوعحباإالالمءفي)أ(

الضروريبنوالموتالألمحولاتحجإن:أولا.

جزء،الربوخارمالانسانابن،يوعحياةفي

)=حاش(قآلام.الانجيليةالففاهةفيجوهرفي

إبنئرفعيوحناعند.الموت،)الزاعيوع

كلحياتهتعطيالمجد(وفيالصليبعلىالانسان

موضوعهيالموتوهذاالألاموهذهمعاها.

ويكشف،الخفتةاللهبثبثةيرتبط،إلهيئقرار

حسب.المقدمةالأسفارفيالئي+بعض

أنكمسيحيوععلى!ب،الازانيةالأناجبل

نتذكرهنا.اللهمشينةح!صبويموتينألم

:22-17وز؟2ا:16)تبالآلأمالاثباتات

خفثةأقوالأنتذكركمااوز(-0218:9وز،23



بما8

:38؟12وز،8:12،15)تيسوعجهاتفؤه

)رجالمسيحانيوالز5(،12:0لو،وز02:22

-9:21لو31؟03-ة9مر،-12:1516مت

التقليدفيالعميقوالنوافقسباقها(،فينقرأ،22

كماالرلثعبدومصيري!وعحاشبينالأزائي

؟312!:إشمعا-8167:مت)ق53إشفي

-اا53:إشمعوز14:24؟-9:1213مر

9:12-مر،53:12إشمع02:17ت؟12

مثا-12؟ا53:إشمعوز:24؟1314؟

53:01(.إشمعوز2ا:!ا!امر02:28،

عنمرازاينحذثونلاالازائينأنإلىنشيرهنا

.يسوعآلامفيالتكفيريةالقيمة

)أعالبهودإلىمسيح!ةكرازةأتدمإنثائا:"

والوئيين03(:4:01،5؟،31:؟2:23-24

إلىتطزتت23(17:3:26؟)13:17-ا!ا؟

فرضهامحنةخاصبشكلفيهافرأت.الرلثآلام

اكدتكماعليها.وانتصريسوعفتححلهاالله

ومركزهاالوتيريولوجثةفيشهاضمنيئبثكل

12؟ة3:154؟أع)رخالخلاصمشروعفي

(.المسحآلامرج.53إشضوءعلى8:32

ورسالةالعبرانيينإلىوالرسالةبولسوجاء:ظلأ.

ملءإلىالألملاهوتفقادوا،الاولىبطرس

معبسوعألمعنتعلبمهوفقفبول!.نضوجه

وعثار،نظرهفي،فالصلب.الصليبلاهوت

الكرازةقلبفيموقعهمايتحذد،الصليب

صارت13:91متفيالملكوت!لمةالمسيحثة

فلاهوتا:18(.اكور،الصليبكلمة

أفلالميحئةالعبادةأساسهوعندهالصليب

2؟ا:18-اابطرج3:16؟اتما؟2:6-ا

عنوالتعليم18-22(ة23-24؟2:ا

11:24-26!01:16؟)اكورالافخارستيا

.(2:12كو،5:25أف؟اي:6)رووالمعمودية

عملوموتهالمسيحألمفيبولسالرسولرأىوقد

غل5:14،كور5:82؟)روعطيمحت

المسيحلامفبآ25(.،52:أفا؟2:02؟1:14

البئر،جمغفداءتئم،التكفيرئةبذبيحه،وموته

الخطيئةمنونجوا،اللهمعتصالحواالذبن

نالوبها.الكونئةالقوىوكلوالموتوالشريعة

أياساتووضع،الخلاصخيراتكليوعلنا

الذيالصليبتعليئمصار،الطريقةبهذه.الكنيسة

ا:ء2؟)اكورالمتأثمالمسيحذكأبذايخفيلا

2:23(،ابط؟ا.2:9-ب،13:14كور2

.والحياةالقبامةتعليتم

المسبحي.حباةفيالألم)ب(

تلاميذهألمعنيسوعيتحذثحينأولأ:.

فعلأبذابستعمللاوز(،16:24-28)مت

)أعبعدفياالكيسةستستعملهالذي"بسخاين"

نظرففي(.ا.ة2رؤ،12:26اكور،15ة9

بين،المسيحيئجاةكلموفعيتحذد،بولمى

،إذن.المسيحمعحياة،المسيحمعموت:قطبين

ببعضأوبالرسولخاصةميزةالألمليص

المسبحثةالحباةجوهرهوبلالمسبحيين،

علىتفؤفاتمؤقخاصةنعمةهوبلعيها.

أع3:13،تم2رج92،اة)فلالايماننعمة

نإيقولأنخافومابولستجزألهذا22(.:14

3:3(.نسا)الميحئةبالجماعاتستحلالمحن

14(،:2اض)بثقلهنحسنشيثاالألمليى،لهذا

أجلمنالانسانيتحئلهناشطا،صراغابل

لاأيضاولهذاا:.3(.قا:9؟)فلالمسيح

يئركلاكما12(.:اتم)2لامهبآبول!يتحي

:7؟12كور)2الأأبسصقلبهإلىيدخلاليأس

العدبدةالحرماناتفييرىبل3:13(،أف

المهـيحيئ،لهايتعزضالتيوالاضطهاداتوالمحن

كو8:2؟كور)2والحعادةالفرحعلىياعثا

:6(اكور)2تعزيةوبنبوع2:17(،فل24؟:ا

وعربوثا:28(،ا)كلحقيقية!خلاصو"علام!

ماكلإنثما:4-ه(.ن!)2الديونةليوم

)روالآتيبالمجديقاسلا،هناالمسيحيئيتحمفه

ابط؟ا.2-:12عب؟301:فل؟8:18

موشعةالأفكارهذهمئلنجدا(.5:،-2ا:4

نفمهالرسولئسثىحيث2-ه،ابطفي

؟ا"2:!وفيا(،)5:"المسيحآلام"ثاهد
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)المسيحثون3:14مئالنا(:)بسوع3:ا

أنجعأنالكاتبيعفمناالممبح(،يشاركون

المسيح.شخصهوالألمفيسند

ألمحولالتعليمالرسولبولسوربطثانئا:.

السرفي.المسيحجدحولالتعليممع،المسيحيئ

الجسد.أعضاءيفيد،بالمشحالمتحذ،فالرصول

يثصذدحيث-7:هاكور2نقرأالمجالهذافي

المسيحبينالعميقالتبادلعلىالنمن

،21:!وفي.والتعزيةالآلام،ها:والكورنثيين

أجسادنافي"تحمل:01ة4ونقرأ.اللهوبزالخطيئة

فيأيضاحيانهلتظهريسوعموتآلامحينكل

الضعفبينمقابلةفي13:4لقرأكما.أجسادنالا

فياكمل:24اكوفي.الصليببإزاءوالفؤة

جحدهسبيلفيالميحآلاممننقصماجسدي

بنهايةالمرتبطةالمحنإلىنتعزفالكنيحةهوالذي

يحمللأنالرسوليستعذمابقدر.الأزمنة

المسيحضيقفييشاركفسوف،الكلمة

محنهيالمحنهذهاضطهاد...(.)ضعف،

الملكوتاعلانأجلمناحتملهالأنه،المسيح

فييحتملهازالماولكنه"1-12(.4:كور)2

آلامإن.مصيرهفيي!ماركهأنيدعوهحينرسوله

يعلنفهولهذا.المسيحآلامامتدادهيالرسولط

المختارلنسبيلفيييء)اكليحتملحينفرحه

فيالذيالخلاصعلىأيضاهميحملواحئى

1(.2:9-.تم)2"يسوعالمسيح

ئلكاايسبنفيأشم!.8591-1702إيراأشيألماري

.2791-1817عيرصنالملكعصرحتىدام

أثير.قبيلةحدودعلىعدينة91:26.يشألمتك

الأشيرثة.ملكيئيلعشيرةتقابل.الملكواديقرب

ثوشن(،)منطقةالثصوشنيةفيجبلثةمقاطعةأليس

باسماسفهااحنفظخوزسنان.جبلفيتقع

الجنوبفيأقاتالتيالقديمةالدولةتلك،علام

لتأثيرالمنطقةهذهخضعت.الحالتةلأيرانالنرتي

بعضعلىحافظتولكثها،الأخمينثينالفرس

خلفواالذينالسلوقثينالملوكأيامفيالاستقلال

صكتالفراتثة،المملكةإطاروفيالاسكندر.

يسلماأ

طوحسب.المحلتينالملوكرسمووضعتنقودها

-8)القرنأحيقارالأشوريالحكيماعتزل،2:01

أحيقار""أقصوصةولكن.ألمايسبلادفي.(.مق7

الفيلةجقلرةفيأرامئةنسخةمنهاؤجدتالتي

إلبهالذيالموعهذاتذكرلامصر(،في،)الفنتين

فيهنفذالذيالخميئإنقالتبل.الحكيملجأ

62(.:)4الجبلينهذينبينففذقد،الإعدامحكم

جبلثةمنطقةإلىلجأأحيقارأنعلىيدكماوهذا

لملكالحاضعةالمهول)اوذكرألماي!.مثل

هذاكاتبأنعلىيدكا:6،يهفيالألمايبن"

إذاإلأ.المنطقةهذهيخمن!افيجاهلأكانالسفر

العبرئةنرجمةهي"بادبون"اليونانثةاللفظةكانت

كما"الوادي"تعنيالتي5"عق"بالأرامئة()أو

اللفةأننتذكرهنابكتيله(.)رج22:ايهفي

فإذا.الأراثةأوالحبرتةهيييوديتلسفرالأصلئة

النصنبكونفقد،صحيحةغيرترجمةالموضعكان

واصمجبلثة.منطقةإلىالواعفيعادقدالأصلي

المدؤناتفيبعديظهرلمأرلوكالالماياسث

الفارسئةاللفةفيعرفاسمأنهالعلممع،الألمايية

مع9،ا14:تكفيوورد)ارلاوكا(القديمة

6:1-أمكويورد2:24-25(.دا)رجألأيار

مقاطعةعلىاببفايوسالرابمأنطوخسحملة4

مدينةالمقاطعةهذهيعتبرحينيخ!ئولكنه،المايس

منبأموالهامثهورةبفارسمدينةهي)يقول:

إلىالخطأهذاننسبأننستطيع(.والذهبالفضة

البوناثة،إلىالعبرئةمنمك1نقلالذيانمرجم

عرفهتاريخيئمرجعإلىيستندالخبروأنلاشما

أوردالذي.م.(ق)202-02!بوليبيوسأبضأ

-2(:ا311/9:"العامالتاهـلخ)افيعينهاالأحداث

الكثير،المالعلىيحصلأناسثأنطيوخس"أراد

مقاطعةفيأرطاميسهيكلضذبحملةففام

آمالهخابت،الأمكنةتلكإلىوصلولما.ألمايس

العملبهذايرضوالمالجوارفيالمقيمينالبرابرةلأن

وفيلسرف)موزخأريانسفحسبالئحيىء.

الهيهلكان59-175(،أبيكتاتتلميذ،يوناني

66(.)ال!رلانياثلأفروديتمكزشاهناالمذكور



دالمودأ

الذيبولييوسخبرفمزجبوسيفوسفلافيوسأما

354-:12)العاديات6امكمع،باسمهيذكره

مك2فيأيضانفسهاالوقاغوتروى593(-

هيكلأرطاميىهيكليسئىجث،:13-16ا

اليونانئةالحقبهةفيتمات"تاية"أننتذكر.هـتاية،

.(والخصبالحت)إلاهة!"أفروديتمعوالرومانئة

الراجأنطيوخصفجعلالتقويالخبرجاءولكن

ونجد.يسلبهجاءالذيالمعبدداخلفييموت

ه:18مك4-2؟ا9:مك2فيآخرإخبارثاعنمزا

عاصمة"برسابوليس"المايىمديةصارتجث

اسمكانإذا.الأولداريوسزمنفيالفرس

يبقىالرابمأنطيوخسإليهذهبالذيالمرضع

أرطاميس-ننايةهيكلفإن،فرضئاتموضوع

الساسانثة.الحقبةحتىإيرانفيعبادةموضعظك

البونانثة:)فيأناحيتامعالالاهةاهذهتماهتكما

ناثئم.فارسبلادفيالمخصبةالمياهإلاهةأناتيس(،

فيأنايتي!معبدإلىيثير)175-235(إليانى

بكونقدالذي2/23(،الحيوانات)طبيعةالمايس

نيسترابونذكرهالذيأرطاميس-ننايةمعبدهو

منيكنومهما:18(.ا/")16"الجغرافيةي!كنابه

جذا.مشهوزاالمعبدهذاكانأمر،

أخا26؟:01)تكسامنسلمن.يقطانبكرألموداد

يارح،،حضرموت،شالف:هماخوته02(0:ا

شبا،،أبيحاجمل،عولال،دقلة،أوزال،هدورام

الحالمبىالاصمهذايتمي.يوداب،حودلةأوفبر،

العرئمما.

ابن.قوصموالد.يوناتان-الاتان:العبرثةفيأ!لودام

تذكرهلا28(.ة3ألويسوعنسبسلسلةفي.عير

.اتوراة

أعطى.الله:أناثان

مل)2يهوذاملكيولاقبمأمنحشتاوالد1(،

.)24:8

عزفيمذكوربنأشخاصثلاثةاسم،2(

اللاوئينلبدعواكسفياإلىأرسلوا8:16.

عزرا.معأورشليمإلىلبرجعوا

الملكبأمرمصرمناعادعكبور.ابن،3(

145

)إرهناكإلىهربقدكانالذ!أدرئاالنبيئيولاقيم

"وزراء"بيننراهسنواتأرجوبعد.-23(6:22؟

إرمياأقواليهابيسمعونحينبدهشونيوياقيم

لاكيالملكإلى،جدوىبدون،ويتوضل،النيئ

-25(36:12أإرالكتابيحرق

داود.معالمحاربينأحد.11:46أخا.ناعمالله:ألغ

علىالرسولبولىوجدهاكتابة)ا!(المجهولإد

علىعظتهفيإليهافأشارأثينةمذابحأحد

لكيمنهاانطلقبل،أثينةمديةفيالأريولاغوس

:23(.17)اعالمحيسوعإلىيصل

الإلهانكورش!.ديوس:اليونانتةفيتوأمينإلهين

يعبدان.وليدةزوشأبناوبوليكس.كستور

الاسكندرافيالمركبستيلهذا.للبخارةكحاميين

إيطالية:إلىمالطةمنالرسولبولسيقكالذي

11(.:28)أعالنوأمانالإلهانأوكود!شىديوس

المرانتةفينجدهاايل.منمثشقةكلمةإلواه

الأمررتةاللهجاتوبعضإله()والعربئةوالأرامئة

ترد.الواحدالإلهعلىتدك،شمرارأسوفي.)إلا(

سفرفي41منهاالنوراةفيمزة57اللفظةهذه

أما.ئستعملالذي"إلوهيم"الجمعهوعادة.أيوب

إله".-"ا!لفظةعبرإلوهيممنفيتفزع"الله"اسم

وسوربةلبنانبينالحدودعلىبقعضهرألوتروس

الكبير.النهرةاليومهو.3(.12؟:1117)امك

زناد.الخسبخمستوىعلىالمتوشطالبحرفيبصث

الحدودالقديمفيشكلفقد،الحجمصغيرأنهمع

كزل()نلوصوئور)اورتوسيا(وأولاساأروادبين

وطرابلس.أروادثتم،وعرقا

+:13(.)عدالصحراءفياصائللبنيمحطةأر!ى

ورفيديم.دفكةبينعيثىواديفيتقع

إلوبم

يستحمل(الاهالأرامئة)نيالوهاالمفرد.أولأ:.

اد28:2؟)حزالشعرئةاللغةفيجنسكاسم

ليدكعلمكاسموئستعمل32(.ة18مز:37؟11

3:3؟حب؟3215:)نثالحقبقيئالواحدالإلهعلى

)إلو!(الجحنقراأي(.فيمرة05:205،مز

0257الواخ!)فيالتوراةفيمزة0002منكثر
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)خرمتعذدةآلهةعلىيدكأنالجمغهذابقدر.(مزة

لاولكنه9:13(،قض.ا:17؟تث18:11،

)تكالجمعفيفعلأوصفةمعقليهلأإلأيشعمل

24:92؟يش32:4-8؟خر35:7؟02:13؟

ئستعمل)الوهيم(الجحعصبغةإن7:23(.صم2

أمامأننايعنيوهذا،المفردفيصفةأوفعلمععادة

الإلهأوواحد،إلهعلىتدكإلوهمفكلمة.المفرد

إلهكموشمثلواحدصنمأو،الحقيقيئالواحد

الصيدونثينإلاهةوعشتار24(،:11)قضالموآبئين

2(.:امل)2عقرونإلهوبعلزبوب،(ه:11امك)

القمريالإلهسينأيضأتسثيالبابلثةوالنصوص

كنعانملوكيسفي15القرنوفي".الآلهة)الهة

العمارنةتلرسائل.أايلانياالهتي")االمؤئهالفرعون

.(..6.8،،144:1+؟32،،2،01،16ة141

الزمنمنأثزالش!)إلوهيم(هذاالجمعوشكل

السائدفالرأي.مركينإسرائيلبنوفيهكانالذي

جمغاالأصلفييكنا)إليم(إلوهيمأنهو

التنولنعلامةالكلمةنهايةتكونفقدحقيقثا.

والفبنيقثة.والأوغاربتةإاللهئم(العربئةفيالمعروفة

فيتستعملإلوهيمفكلمةأمر،منيكنومهما

علموكاسمالمفرد،صيغةفيالأوغارشثةالنصوص

العهدوفيكعانوفيبابلونيةفي.ايلهومحذدلإله

للكلمةكنضخيمإلوهيمنعتبرأنيجب،القديم

ماهذايثامل.متوىإلىمحذدشخصوكرفع

91:4،إش)رجوالجلالالرفعةجمعيئى

إيل.صفاتكليمتلكالذيهوإلوهيم.(04:14

الإلهعلىلبدك،التوراةفيإلوهييمئستعمللهذا

ولاإلوهيم()هااللههويهوهلأن،الحقيقيئالواحد

وهكذا46:9(.إشرج4:35،)تثسواهإله

السماءخالقبهوهئسمىاوتك.علماسمإيلصطر

إلوهيم.،الواحدالإله،والأرض

علىليدكالمراتبعضإلوهيمئشحملثائإ:.

بقربتقيمأووبلاطهاللهتخصأوإلهئةكائنات

يأ؟6:2،4نك)الآلهةأبناءأواللهأبناء:مثلأ.الله

)أصمالموتىأروام38:7(،2:ا،ا:6،

ثلأ:خارتة.بسلطةتتعونأناس28:13(،

ليآبأ

25(،11:17،عدرجبم7:ا4:16،)خرموسى

الملوك14:17(بمصم2رج23؟ت7)مزالملك

صم2،-18:1591حزرج82،6:)مزوالقضاة

اصتعمالاثبعضنلاحظأنونوذ16:32(.

المرفييقرأالتقليدثةالقراءةفي.التوراةفيإلوهيم

سبقإذاأدونايبدلإلوهيم!(هـو)يالإلهي

-2نكفي16(.96:71،5؟7؟)مزيهوهأدوناي

محاولةأمامهنانكونتدإلوهيم"."يهوهنجد3

فدأو.الكهنونيالنقايدمعاليهوهيالتقليددمج

.بهوهبدلإلوهيمبفرألكيالقارئإلىننبيفايكون

محلإلوهيماسموبحك.الاثنينالنصنقىأالنهايةفي

سائرفييههوهاسمويبقى42-83،مزفييههوه

كانناتعلىأيضأيدكإلوهيمأنبعاالمزامير.

علىللدلالةإلوهيماسئعمل،الإلهثةالطبيعةتشارك

28:13(.)اصمالموتىأرواح

الالوهيمي.التقليد*رج)تقلبد(إلوهبمي

الله.أبوهالذي:أبآب

الإحصاءتثمحبنزبولونقبيلةرؤساءأحد1(،

-01:167:24؟2:7؟ا:9،)عدالبرتةفي

حيلون.ابنهو92(.

وأبيرامداثانوالد.رأوبينقبيلةمنرجل2(4

تث؟ا:16)عدوهرونموسىعلىتمزدااللذين

6(.ت11

فظن،صموئيلرآداود.والديشىبكر3(،

نإ28(.،:16،6:1713)اصمالربمختارانه

أخ)2رحبعامتزؤجتأليآبحفيداتإحدى

وأخواههوشاولمعحاربأنهإلم!لير.(:1118

03(.-17:13صم)1

.(612:أخ)1صموئيلأجدادمن.لاوي4(4

خدماتهيقذمجاءجاد.قبيلةمنعارب،5(

،9؟2أخ)1شاولأماممنهارباكانالذيلداود

14).

داودأبامفيوبؤابموسبقئ.لاويبنيمن6!"

5(.:15:18،0،216أ!1)

أيهالسبعينثةحسبجهوديتأجدادأحد،7(

شمعرن.تبيلةومن1(،8



تيسلياأ

املفيسليمانجشرئيى.يوآبابن،8(

اليونانئة.حب:46

أخايهوذا،قبيلةعنالمسؤولألهورج49(

.27:18

سلالةمن)706-.56(.لبدبةملكأليانبس!

ماداي،هجمةقاوم.كربيوسووالدالمرناديين

إزمير.واحتلالقيمزيينورذ

الله.يعرفهالذي:ألاداع

رزونوالد.صوبةمنأرامى.:صه!11املا("

دمضق.ملككانالذي

أيضأسفي3:8(.أخ)اداودأبناءأصغر2(،

عزفه.بعلأي:7(،14أخ)1بعلياداع

يوشافاطجيشقؤادأحد.بنيامينقبيلةمن3(،

:17(.17أح)2

زاد.الله:ألياساف

بنيإحصاءخلالجادتجلةرؤساءأحد1(،

12-7:ابم2:4ا:14،)عدالبرثةفيائيلإ

لتدشبنالتقدمةحمل.رعونيلابنكان83(.

الدالبينخلطهناك.الادساليومفيالمذبح

رعوثل.بدلدعوئيلفيقالوالراء،

موسىزمنفيجرشونعائلةمن.لاوي"2(

3:24(.)عد

.جازى،أثابالله:أياشيب

من24:12(.أخ)اكهنونتةعاثلةرئسا!،

والعشرين.الرابعةالفرقة

سبعةكانوا24(.3:أح)ازربابلنسلمن2(4

،يوحانان،عفوب،يافلا،هودايا.ألياشيب:إخوة

عناني.،لاياد

01(.:12)نحلخيامعا!ركهنةرئيس،3(

،31،2:)نحأورشليمأسواربناءإعادةفيشارك

.)02

نساءتزؤجوااصائيلبنيمنرجال6(،4،5"

.36(،01:24،27)عزغريبات

هويكونقد.ا:6(.)عزيوحانانوالد،7(

.ا.:12نحزمنفيالكاصألياشيبنفه

أخ)االهبكلفيومغنلاويجاء.،أتىالله:الآتة
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داود.أيامفي27(25،4:

يمبم.الله:ألاقيم

فيثبناخلفحزتيا.قصرسئدحلقيا.ابن1(،

شإرجكبيزا.اعتبازاإشحيااعنبره.الوظيفةهذه

رافق.عبدهالرلثيسفيماحيث22:02-26

جيثىقائدمعوفاوضويوآح.شبناالياقبم

مل)2أورشليماستسلامبئمأنسنحارب

36:3-+:3(.إش18:18-91:2،

نخوالفرعونعثنه.وزبودةالملكيوشياابن2(4

تلحفرياتفي.يويافيم"اسموأعطاهيهوذاملك

نعر:أختامآثاروجدتشمشوبيثمرصيمبيت

يولاقيم(.)خادميوقيم

أسوارتدضينحضرواالذينالكهنةأحد،3(

04(.:12)نحنحمياأيامفيأورشليم

.(4:5،7،11)يهوديتأيامفيكهنةرئشى(4،

نسبسلسلةفيعازورووالدأبيهودابن40(

.التوراةتذكرهلا:13(.ا)تيسوع

يصوعنسبسلسلةفيبونامووالدملياابن6(،

.التوراةتذكرهلا3(.03-ا3:الو

آخو.مكانفياليثيلرج.ايليئيل.تؤتيالله:اليثيل

الثالي،يربعامأيامفيمثسىقبيلةرؤساءأحد(1،

5:24(.أخ)1إسرائيلملك

.(6:91أخ)1صموئيلأجدادمن.لأوي2(،

شححي(.)ابنبنيامينقبيلةمنعانلةرئيس،3(

أخ)1أورشليمفيوأقاموااليمنأفرادهاعاد

:8.)02

ابن.بنيامينقبيلةمنأخرىعائلةرئي!4(،

22(8:أخ)1شاشاق

11:46(.أخ)1داودزمنفيمحارب"ه(

المحودمي.اليئيليسئى

امن470(:11أخ1)داودزمنقآخرمحارب6("

صوبة.

كانحينداودإلم!انضئم،جادمنمحارب74(

11(.:12أخ)1شاوليلاحقه

.(15:9،11أخ1)العهدبوتنامجمللاوي8(،

31:13(.أخ)2حزقيازمنفيلاوي9("
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الأولالنصففيجبيلملك.بعلهوإلهي:بعلإلي

بعل.شفطووالدملكيحي،ابن.التاصعالقرنمن

!للفرعوننصفيئتمئالعلىخفرتمدؤنةله

لبعلةقذمهاوقدههـ(،)249-9الأولأوسرصن

جيل.

أحدكاندان.منرجلالذ.يخبئهالذياليحبا:

صم)2داودمعحاربواالذينبطلأالثلاثين

11:+(.أخا23:32؟

امل)سليمانبلاطفيكاتب.يجازيالله:أليحورف

4.)3:

ابنهوبنيامينمنرجلأح!.وذ،اللهأليداد:

كنعانأرضقسمةتئتحينتبيلتهمثل.كسلون

"أبي!".رجهرب""أبيعنيقد2(.أ34:)عد

الحدودكالهاليركون:1591رونذكر:الليرلكون

نأالعلمح،بولسماررسالةلحقلالغربثة

هيالليربكونالئرقئة.الحدودهيأورشليم

غرفيشماليتقعوهيالليريونيفطنهامقاطعة

ق.م.35-لمه!سنةرومانثةصارتمكدونية.

رومانئة:مقاطعاتثلاثقس!متهذابعد

فيبشربول!كانإذاميسئة.فنونية،دلماطية،

رحلتهخلالذلكفعلانهيعنيفهذاالليردكون

-13.ا02:)أعالثالثةالرسولتة

.وكمال،ملء،شبعالله:ألبشابم

زوجة،نحشونأخت،عفيناداببنت1(،

)خرإيئامارالعازر،ابيهو،،نادابأمهرون

يهوذا.قبيلةمنأصلها6:23(.

.أليصابات!رج2(4

ساعد.الله:أليشع

)حوالينبيئ.محولةآبلمن.شاقاطابن14(

بعددمعقمهتجاوزايليا.وخليهفة085-.08(

بتجاوزهاولكنه،المدهشوطابعهاالمعجزات

الصدفقبيلمنوليس.الدبنيئوتأثيرهبشخصثته

مزةوأليشعمزة03إيلياالجديدالعهديذكرأن

خارقة.عناصرحياتهسيرةفيدخل.واحدة

إيلياجاةسيرةعننسخةالسيرةهذهوجاءت

2:13-مل91:91،22-املافي)وضعت

أليشة

كزمم!حين2(.ا-ا!اة13-15؟ا9:؟8:15

سلالةإسقاطعلىأليشعساعدهملكا،ياهو

3:12(مل)2يوشافاطالمللثاعتبرهأخاب.

ويبدوكب!زا.اعتبازا-91(ا34:مل)2ويوآش

نإي(.13:02مل)2عجائبصنعتعظامهأن

نبوفيعالمعلىندك،أليشعحولالنموصتدوين

الملكيئ.النظاميغيبساعةاللهكلمةيفذممتطؤر

بإسائيلالمجطالعالمإلىأليشعصيتوصل

نحن)دمحقملك،لحزائيلوتنتا،نعمانفشفى

1(.8:7-همل2منينطلقتقليدأمامهنا

أريحا.فيالسلطانعينهي.أليشاععين"2(

2:91-22(.مل)2حلؤافصاررديثاماؤهاكان

أليئع.بشخصالسلطانعينفارتبطت

الحرسضثاطأحد.ويدينيحكمالله:اليشاقط

لوصلبوياداعالكهةرنب!ساعدواالذبنالملكيئ

-8(.ا23:أخ)2الثابالملكيوآشالعرشإلى

واشجاب.سمعالله:أليئممع

إحصاءنئمحينافرابمتجيلةرؤساءأحد1(،

01:22(.2:18؟ا:01؟)عدالبرثةفيالشدب

لتدشينالتقدمةحملنون.بنيشوعجذهو

الساج.اليومفيالمذبح

،5:16صم)2أورشليمفيلهولد.داودابن2(4

ألثوع.الواخفييكونقد7(.:814؟3:أخا

مل)2جدلياقتلالذياسماعيلجذ،3(

عثنهالذي،أورشليمحاكما(،:41إر25،25:

الثافي.نجوخذنصر

41(.:2أخ)1يرحئيلعبريهوذانسلمن4(4

أليهثوع.+رخ3:6.أخ401(

الثمبليلميوضافاطالملكأرسلهكاهن64(

17:8(.أ!)2

)إرسزهوأمينيولاقي!الملككاتب74(

"الوزراءلماساثرمعسمع2(."2-ا36:12،

إرميا.كتابقراءة

نسلمنياوال!.بكرأ:7.أخاتك.ا:!ا؟اليشة

ر!ء.قيص!جزلرةعلىالاسميدل.يافت

الاشية.



أليشو

؟15:!صم)2داودأبناءأحد.خلاصالله:ألي!ثوع

والصحبحاليشامعنقرأ3:6أخافي14:15.أخا

أليشوع.

يوحناوأمزكريازوجة.هرونبيصمنأليما؟ت

36(.:االوالعذراءس3وقرلبة(ه:1الوالمعمدان

.فانألصا*رج:أليصافان

فبرأوبينقبيلةفيرئبس.وحمايةصخراللهأليصور:

7:35(.ا؟.2::5،ا)عدسياءبرية

بول!لرسائلتفيزاكت.كنداسةبيتمنا"لطزر

الذيسنباطبنسنانبنالحارثنسخه.الرسول

العاشر.أوالتاصعالقرنفيحزانفيعاش

نسبصللةفيفانووالدأليهودابنأليازار.

رج.القديمالعهديذكرهلا15(.:ا)تيسوع

بنأليعازار،بن،يشوع"بننقرأحيث392:لو

1(.،متئاتبنيورلم

.عونالله:اليعازر

تجلوريثهابراهيماعتبره.ابراهيمخادم1(،

علىءأ:2تكينرجممنهناك.اسحقولادة

".زرعيمنليسقثمى"وابنالنالىتالشكل

هذا.لأليعازروجودمنيعودلنوهكذا

18:2-3()خروصفورةموسىابن"2(

هويكونقدلاوئة.عائلةجدجرصرم.وشقيق

"هرونابنأليعازار

7:8(.أ!)ابنيامينابنباكرابن3("

منالعهدئابوتائتقالرافقموسيقيئكاهن4(،

24(.:15أخأاأورشليمإلىأدومعوليدبيت

أح)اداودأيامفيرأولينمنرجل"ه(

.زكريابنهو27:16(.

الملكضذتنئأنبيئ.سشةمندوداواابن6(،

ملكأحزدامعتحالفلانه:37(02أخ)2يوكلافاط

جابر.عصيونمرفأاستغلالأجلمنإصائيل

ي(.8:16)عزإذوإلىعزرارسول7("

امرأتهعنالسبيمنالرجوعبعدتخلىكاهن84(

.(01:81عز)الغريبة

عنالرجوعبعدالغريبةامرأتعنتخلىلاوي9(،

:23(.01)عزالححبي
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حارلم.بنيمن3(.ا:01)عزآخرلاوي01("

يولىابن02(30:الوبسرعأجدادأحد11(،

يورلم.ووالد

اليعازر.رابيرج،رابي،اليعازر12(،

عمي.الذ:ابعام

أورياموتبحدداودزوجةبتشاجوالد14(

أ:3(.اصم)2

الثلاثينالأبطالوأحدالجيلوفياحيتوفلابن2(،

24(.23:صم)2داودمعحاربواالذين

مصقى.ذهبإلهيأليفاؤ:

العائلاتبعضجذهو.وعادةعيع!وابن1(،

،تيمان؟(36:15)تكالأدومئينوالملوكالأدومئة

بنيمنقربوهوقناز.،جحتامصفو،أوعار،

تمنة.صثتهبواسطةعماليق

يجبب.أيوبأصدناءاكبرالتيسال!.أليفاز2(،

-4ففيأيوبتكلم.أيوبكلامإلىمزاتثلاث

51ففيأيوبتكلم6-7.ففيأليفازفأجابه5

22ففيأيوبتكم.-1617ففيأليفازفأجابه

أليفازالرقيشج!23-24.ففيأليفازفأجابه

أليفازيداءا(.:7-.)42لهمغفرئثموصديقيه

عقابهوالالمالتقليدفيةالموقفعنخطبهفي

)سفر(.أيوب8رج.اقترفناهاخطايا

أخ)1الثلاثينداودأبطالأحد،يدينالله:المال

.)11:35

وملجأ.نجاةالذاليفلط

صم)2أورشليمفيلهولدداود.أبناءآخرا("

14:7(.أخاابم5:6

8:93(.أخ)1يوناتانعبرشاولنلمن2(،

24(.:23صم)2داودأبطالأحد3(،

أعزعزرامعبابلمنعاد.أدونيقامابن4(،

.)8:13

)عزالفرلبةامرأتهعننحلىحثرم.ابن،5(

.)+:01

هوأليفانا،التاربخفي.هولوفرن:الأصلفياليفانا

الذيكبدوكيةطكأرلاراتيس)ساتراب(شقيق

مصر.ضذالفرسمعأوالثالثأرتحششتامعقاتل
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منملكلئى.م.الئانيالقرنفيأيضأوؤجد

بهوديتفيأما.أوروفرنأوألوفرناسمهكبدوكية

أشورملكقائدهوفأليفانا)2:4-13:28(

رأسهقطعتفلوى.بيتحاصرنبوخذنضر.

فارصي.اسمهولوفرن()أوأليفانااسم.جهوديت

.أرتافرن،واتافرن:راجع

انتقالرافقموسيقيلاوي.اللهيمئزهالذياليفليا:

21(.-:1518أخ)اأورشليمإلىالعهدتابوت

34(.23:صم)2الثلائينداودأبطالأحدألقا

آسيةفيكاربةاليكرنسس.عا!مةرجأليكرنس

القنصلإليهاأرسل15:23(.)امكالصغرى

رئيسمعرومةبمعاهدةيعلحهارسالةلوكيوس

.سمعانالكهنة

بيتمن،أفراثةمنرجل:3.ارا.ملل!الله:المالك

حاعةحدثتبوعز.وقريبنعميزوجلحم.

راعوتحموهو.هناكوماتموآبإلىفهاجر

9(.4:3،ا-2،3:)را

إلهي.هوألبهو:

أربميلفي2(.32:)أيبوزمنبرخثلابن(1،

؟ي35:اي؟34:ا32:6-+،أيفيخطب

بينالتوفبقيحاولكحكميبدو36:6-!هم!:24.

ننببههوالألمأنالقرلعنيداخ.وأصدقائهأيوب

يجدرلا.الأخلاتيئالاصلاحأجلمنووسيلة

نأفعليه.المسألةهذهفياكثريتعفقأنبالإنصان

فيتظهراناللتينوحكمتهبعظمتهويقزدتهيخضع

ويغيبأيوبسفرفيفجأةيظهراليهوأنبما.الطبيعة

أيوبتحذيبينفاصلأيشكلكلامهأنوبما،فجأة

إلىولشيري(الم!:8)أياللهوجراب35(31:)أي

بكلامه.البعضشلث،اخروأسلوبأخرىطريقة

بعد.فيحاأليهوخطبزبدت:بعضهموتال

)اصمصمونيلجدهو.افىايممنرجل2("

وأيلئيل.أليأتأيضأسئيا(.:1

داودإلىانضغ.منسىقبيلةمنعارب،3(

ملكا.يصيرأنقبل2(ا:12أخ)ا

26:7(.أخ)اتورحعشيرةمنلاوي"4(

.أدومعرليدبنشمحياأبناءأحد،بؤاب

سيسماأ

،ر!داود.إخوةأحد27:18.أخا"5(

.أليآب

1(.8:)يهجمهوديتجد6(،

3:23-24(.أخ)أزربابلنسلعنرجلأليوعيني

وعزريقام.حزقياوأخونرلاابنهو

عاداسرائيلمنرجل.إلرقيإكعيناي:اليوعيناي

4(.8:أعزرجل002رأسعلىعزرامعبابلمن

:36(.4أخ)اشمعونقبيلةفيعائلةرئيس1(،

7:8(.أخ)اباكرعبربياميننلمن،2(

،برلموت،عمري،اليعازر،يوعاش،زميرةإخونه

مث.علا،توتعنا،بئاأ

12(.26:3،أخ)اقور!عشيرةمنلاوي34(

الساح.مشلمباابن

22(،:01أعزالغريبةامرأتهعنتخلىكاهن4(،

)نحأورشليمأسوارتدضينلىنحمياورافق

.)12:41

)عزالغررلبةامرأتهطفقاسرائلمنرجل،5(

.ا:27(.

والد.أخيمابنأبيود.-أليهودالعبرئة:فيالود

)متبص!عنسبسلسلةفيالمذكوراليعازر

.التوراةتذكرهلا.(-1415:ا

كلما9يبعدلبنانفيقديممرقعالعواميدأوالعامدام

م،،.تعلوصخرلةتفةيحل.صورمنالجنوبإلى

بين،الحامولواديفييصمثساحليسهلفوق

فيالناقورةورأسالشمالفيالأبيضرأس

الزمنمنفييقيةبأبني!ة2الموهذااحتفظ.الجنوب

فينيقية.كتاباتفيهؤجدت.الهلسنتى

لجزلرةالجنويىالشاطئعلىتقععدينةأممالوس

.7القرنإلى9القرنمنماهولةكانت.قبرص

057-526(.)26الممزيةال!ملالةمنملكأماشس

ومرنزقنهخفرععلىثارالجث!.تائدكان

خفرعمناكثرتقربملكا،صارولما.اليونانيين

ترك.للهلينئينالمحبخسببل.اليونانتينومن

معتحالفوالحمكر.الولانمإلم!واصنسلمالدولةأمور

للملكخفرعابنهقذمعينهالوقتوفي،كريسوس

مصريحتلأنتميزيمنعأهذاولكن.الفارسي



كنئماأ

هيرودوتسيقول.أشهربستةأماسيسموتبعد

أماسيس.أيامفيكماالسعادةعرفتماالبلادإن

المواقع.بنحديديرتبطأي.طوبوغرايرجأمثني

النقب.فيليهوذاأعطيتمدينة:15.26يشأمام

صيني.واديعلىتقع

ابنهإلىأماناميسالملك)تعليمأماناميس

إلىتعودبرديةفيالتعليمهذانقرأي!ا!ونرس!(

إلىيحملنامضمونهاولكن..مق0015-"011

هو)0002-0791(أمانامبس.الوسبطةالمملكة

ثورةعليهقامت.عضرةالثانيةالسلالةفيملكأول

صاسوترش!ابنهكانيو!هناكفماتالقصرفي

)بعدالملكبقذمالتعليمهذافياللييبن.يحارب

ساسوترس!وخلفهلابنهالسياسئةوصئته(موته

ويثبتهالمؤ)مرةعنفيخبره)0791-3691(الأؤل

هينشاؤمئةنفحةالنمنهذافينجد.الملكفي

والاجتماعتة.السياسئةالفوضىمنعصرنتيجة

البحر.شزوعلىالإنسانوحدةعلىالملكيثصذد

لط4:8(.أنشالشرتجةلبنانسلسلةفيجبلأممانة

هو.أمانةنقرأأنيجبولكنأبانةكنبا5:2مل2

أبانة.خهرينغحيثالزبدانيجبليقابل

الحالية.تركيافيجبل.صحن:الفينيقئةفيأممانوس

القرونوفي.الارزبجبلالثاكالألفعنذعرف

إليهجاءالثانيالألففيالأسود.الجبل:الوسطى

)شوشكا(حورثةعئتارهناكوعبدت.الحوريون

زنكرليئنيتالأولالألففيلها.ئنيهيكلفي

بعلعبدتأرامتةلمحلكةعاصمة،أمانوسشرتئ

بنبتحيثأمانوسغريىبايليوحسن،أمون

كيليكية.فيكارتيبي

"حبيبيبولسيسقيه.رومةمنسيحيئأمبياتوس

وجدت.سلامهإليهويرسل8(:16)رو"الربفي

امبلياتوس31تحملانكتابتاندوميتيليةمقبرةفي

الأؤل.المرنإلىتعودوأقدمها

امبلياتوس.رجأمبلياس

عبد.،رخأمة

الثبطانهأملاك

فيالشيطافيالامنلاكئذكر.اليبليالمعطى1(،

!46

شزير"روحعنالحديثبمناسبةالقديمالعهد

)اصميعذبهوأخذشاولعلىفحلالرفي"أرسله

منممتلئينالعزافونواعتبر18:.ا(.16:14؟

فيهميصكنالذي28:7()اصمالموتىروح

،الأمراضبعضالرابينئونونسب.موقتبشكل

تأئيرإلى،شيطانيامتلاكإلى،الصرعداءمثل

رج8:3،طوفي)اسموداوسالشرلرةالأرواح

عديدةأساليباليهودوعرف6:15(.3:8؟

الذينفمقتموهم.السئالئياطينتأثيرليزللوا

فيأيضائذكرون،ومثالهمشفيعهمسليمانكزموا

.(-9113:14أع؟:1227)متالجديدالعهد

لو،816:)متالأناجيلفيمراراالمسوسونوظهر

نجس،روحفيهم:النصوص!تقول2...(.7:ا

عليهمينسفط:المجهولصيغةفييفولمدلولمع

روح"معأوفي""كانعبارةمعا:23()مر

بالإنساذ.يتصزفالروح.سلطتهتحتأينجس"

عادتةفوقتزةالممسوسيعطيالئريرالروحوهذا

،ه5::26؟ا)مريعذبه:16(.91امم!5:3،)مر

5(.5؟)مربالوحوششبيفايجعله.(،..6:18لو

:أرواحعذةعنالنصوصتتحذث،المراتوبعض

فيجيشهم.2(8:الوالمجدثهمريممعسبعةهم

مجزريسوعولكن8:.3(.الوالجراسئينبلاد

الريرالروح"يطرد"كلمتهبقؤةالممسرسين:

وامتلااكالحرلةإلىويعيدهم،فيهمدخلالذي

(.النجسالروحيمتلكهميعودالانفوسهم

بهاقامالشياطينطرد5إلىعامةإشاراتنجد

23-28:ةامر:مفضلةأخبازانجدكما.يوع

أرضفي8:28-34:تكفرناحوم؟مممعفي

بقعيالذيوالرلد2-ا17:14مت،الجراسئين

12:22-03:متتابور،منحدرعدالصرع

هوالنظريلفتوما.والأخرسالأعمىالممسوس

باسمهيطردهم:بحملطانالشياطينيأمريسوعان

الله""بإصبع:28(،12)مت"الله"بروح،الخاص

9:25(.:25؟ا)مرواحدةبكلمة02(،:11الو

8:32(.)مثالخاقلرفييدخلوابأنلهميسمح

ا:34...(.أمرشهادنهمبقبللمولكنهعرفوه
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ث)الشياطينطردسلطانبدورهمالتلاميذونال

فبهاتثمحالاتا!وذكر16:17(.مر.ا:ا،

بواسطة51:16(،الرسلبواسطةالثياطينطرد

)16:16-18؟بولسبواسطة)8:7(،فيلبس

يثمرأعهوذا91:13-16الحوذكر91:12(.

إليهود.منمقشمينلدى

الشيطانامتلاكأخبارإن.قياللاصالمعطى2("

عادئة.أخبازاليست،الأناجيلفيالشيطانوطرد

يسوعإليهيشبرمحذدمعنىالخلاصتدبيرفيفلها

12:22-03)متزبوببعلمقطوعةفينفسه

آنهأيالسحر،،يمارسبانهيسوعاضهمواوز(.

أيضاأرجإبليسمعمعاهدةبفضلالشياطينبطرد

الشياطينأنيسوعفأعلن.ا:.2(.8:48،يو

تقانللكيإبيىبأمرنأتمرمنطمةمملكةتشكل

فيالبثروسطحكقداللهملكوتولكن.الله

"الرجلمنأقوىهوالذيبسوع،شخعى

!لاالذيإبليسلسلطاناحايفعوهوالمسفح"،

علىالخاصانتصازهتقسيمائهدشتوقدئقهر".

أقدمإلىتننميالأفكارهذهمثل.العالمهذاسلطان

الوقتفيهناونجد.الإزائيالتقليدفيالطبقات

الذينالكبيرالمعوسينلحددملحوشا!ثرخاعينه

بدايةعلىيدكالمسيحوظهور.الإنجيليذكرهم

مقاومةفيدخلالذيإبليسمملكةعلىالحرب

نإ،ثانيةجهةومنجهة.منهذا.كبيرة

تلقييسوعأجراهاالتيالعديدةالتفسيحات

تكونأنيستبعدولاالمحزر.سلطانهعلىضوءا

أخباربعضقذتقداللاحقةالإنجيلكرازة

شاطين.طردوكأنهاالثفاء

(-ار)شرأثال

لأنهسليمانأمثالالنوراةفييسقى:المضمون)أ(

إلىالماضيفينصبتالأمثالمنمجموعةيتضثن

تعيمعنشعرينعبيرهيالأمثال.سليمان

التيالمواضيعكلالكتابيعالجإذاالحكماء.

لم.الناستعليمأجلعنالحكماءإليهاتطزق

ؤجدوانموضوعها.حسبالأمثالئرت

)منتربوثةأوشعرئةفلأشابالترتببعض

مثالأ

محموعات.9إلىالأمثالتقسمالذكرة(.أجل

سليصان.أمثال:العنوان0ا:ا-19:8(،

لأنهاالمجموعاتسائرعنالمجموعةهذهتتمثز

الأناشيدمنوعدذا:2-9()1مفدمةتتضتن

الحكمة(معم)أوالأبينتهفيهاالنيالطويلة

المرأةمنتحذيزاهنانلاحظ)تلاميذه(.أبناءه

-35؟602؟-23ا:5؟-1691:)2الغردبة

أناشدنقرأكما.ا!رأتكليستالتي-27(ا7:

،ي8:ا)1:.1-كلمه،الحكمةعنتتحذث

وكأخهما-18()9:13والجهالة-12(ا9:

حي.شخص

أمثال:العنوان160:-22ا:201(،

تعالجمأثورةأقوالمنمؤئفةمحموعة،سلبمان

بينوتقابلالعملئةالحكمةوجهاتمختلف

الإنانوسلوكالتقيئالحكيمالإنسانسلوك

الكافر.الجاهل

لهذهعنوانلا22:17-24:22.،3(

حكمةإلىبمضهايرجعالتيالمجموعة

الألفمنتصففي)دؤنتالممريأمينيموفي

حكمةإلىي23:13تعودوقد.(..مقالأؤل

أحيقار.

قالهماأيضاواليك.الفوان24:23-340(44

والكسل.المحاباةعنالأقوالبعض.الحكماء

أيضأوهذه:العنوان270ة02:ا-4092(

ملكحزقارجالنظصهاالتيسليمانأمثال

تشابيهوفيهاالثانيةالمجموعةتثبهممموعة.يهوذا

25-27.ففيخصوضاعديدة

أجوركلامهذا:العنوان03:إ-140"6(

بمونولوجالمجموعةتبدأمشا.منياقةبن

(42:4كط،)04:4أيوببسفريذكرنا

آ7-9()وصلاةي()آهاعترافاويتضثن

هذهتبدوا-14(.11آ)وويلاا(آ.)وتنبيها

الحكحي.الفنعنكردبةالمجموعة

المجموعةلهذهعنوانلا03:15-عه!.7(،

يدعوبتنبيهتشهيوالتيعديدةأقوالمنالمؤئفة

الحكمة.إلى



أمحاد

مشا.ملكلموثيلكلامهو-84:310113(

ثلائةمنالمجموعةهذهنتألفأمه.إياهعئمته

أمنال.

)أوالقدبرةالمرأةمدبح31:.ا-31.،9(

لها.عنوانلاأبجديةقصيدة(.الفاضلة

قديمالأدبيالأئالفنإن.الأمثالجذور)ب(

أننقرأنحن.المجاورةوالبلداناصائيلفيجذا

5:9-)املالأمثاليؤقفكانسيمانبلاط

تأليفولكن23-25(.1-01،13ا؟!ا

محموعاثممموعةهوأمأنعلىيدلالكتاب

المجموعاتأقدم.السبيقبلماإلىبعضهايعود

أيضأنشير.الأولىإليناوأقربها،والخامسةالثانية

فيغيرهالمبرتةفيالمجموعاتترتبأنإلى

الأولى،:التاليالترنيبنجدحيثالسبحينثة

الثامنة،،الرابعة،السادسة،الثالثة،الثانية

التاسعة.،الخامسة

أموريون.!رج.حلبهيأمحاد

الفرعونوزلبر)0028(ممريمهندسأمحوتب

كان.بدرجاتهرمأولسقارةفيبنىجوسر.

وطبيئا.حكيماكان)أون(،هليهويولي!كاهن

وتابلهنفسهفتاحكابن،كإلهبعدفيماغبد

.اسكلابيوسءمعاليونانيون

اربوكحلفائهمعالحربخاض.شنعارملكأمرافل

والمدنالعماليقيينضذوتدعالوكدرلعومر

بالى،صبوييم،أدمة،عمورة،)سدومالخمسة

ابنأسواقد)وكانواابراهيمتدخل.صوعر(أو

وانتصرفلسطينضمالإلىبهمفلحق(لوطأخيه

أراد:الثراحبعضقال-16(.ا:14)نكعليهم

بينالنجاربةالطرلقعلىيسيطرواأنالمنحالفون

أمرافلهومنعرفنالو.العربيةوالجزيرةسوهـلة

البعض:قال.الآباءزمنتارلخأجلمنلاستفدنا

تكلماللهفم:آخرونوفئره.حمورابيهوأمرافل

ببنصغيرةمعركةهناكتكونقد.قطنةملكأو:

الكاتباشحادها.القبائلواحدىابراهيمجماعة

أرادوقد،بابلشىخلالوضخمهاالملهم

علىيتغثببربهالمتعلقالمؤمنأنمنهاالاستنتاج
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الرافدين.بلادكانتولوالممالكأعظم

،قالأمر،الربأسلاهو:أوامرياه:العبرئةفيامريا

وعد.

.صادوقامماهناوجذهروذنلمن،1(

7:3(.عز5،37:+،أخا)رخ

أخارج.يوشافاطزمنفيكهنةرئيس24(

01:42.عز1؟91:اأخ62:لمك!؟

رجقهات.فرعمنلاويينعانلةرنيس،3(

23:91.24:23،أخا

ة31:15أخ2رجحزقيا.ع!دفيلاوي44(

معأورثليمإلىالسبيمنعادكاهن،5(

.3:12:2؟01نحرج.زرئابل

يوحانانرئيسهاكانكهنحليةعثميرةاصم64(

:13(.12)نح

1(1:01)صفصفنياوجذجدلباوالد7(،

4(.:11)نحيهوذاقبيلةومنفارصنسلمن8(4

.(!ا01:2)عزبانيأبناءأحد9("

11:12.نحرجنحميا.أيامفيكاهنأممي

أموص.،أمصيرج.قويالرب:امصبا

يوآشابن78(0)697-ايهرذاملك14(

)897-يوآشاسرائيلفيعاصرهوبوعذان.

أمصاتفئب)783-743(.الثالطوبربعام783(4

أيامعلىصهوذامنتحزرواالذبنالادوميينعلى

عصبونإلىالطريقوقطعوا،يورامأويوشافاط

أمصياأحنلالأحمر.البحرعلىيهوذامرفأجابر،

فيشراسةيهوذارجالوأظهر)البتراء(سالىحصن

حضنهذا،بعد12(.إ15أخ)2انماسبةهذه

عندوغلبهحاربه14:22(.مل)2ايلاتأمصيا

أمبرةطلبلأنه،اسرائيلملكبوآششصسيت

احتك.وتكبر،نشاثخاطلبهفخسب،لابنهاسرائيلية

وهدم،الهيكلكنوزوسلب،أورشليميوآش

كان(.-1413:14مل)2المدينةأسوارمنقسئا

تثرج.أبيهقاتلابنيقتلالممعتدلأأمصيا

قبلمنللمديحأهلأالدييئموقفوكان(.24:16

25:14-16أخ2فيمحتلف)الأمرالملوككتاب

لخشفيالمتآمرونقتله،ذلكومع02(،25:رج
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عزريا.،فكانخلفهأما.هزيمتهبعدهربحيث

-28.ا25:أخ2-22،ا:14مل2رج

النبياتهمأيل.بيتمعبدمىكاهن،2(

متفاهمأنهحسبه.الثانييربعامالملكلدىعاموس

اصرائيل.مملكةومنالمعبدمنفطردهالعدومع

زانية،ستصبحامرأتهبأنأمصياوأنجأعاموساحتج

وأنهستمسمأراضيهأنصبقلون،أولادهأن

01-17(.7:أعانجسةأرضعلىسيموت

أخ)اشمعونقبيلةمنعشيرةرئيس،3(

يوشا.أبو4:34(.

جذ.3(.6:أخ)امراريفرعمنلاوي4("

.إيثانالمغني

حولوالشعربوالمدنالقائلتجثعأمدكتيريخة

شهزاالمعبدخد!قيلةكلوتؤتنمثنركمعبد

21منالأمفكتيونيةتتألفوهكذا.السنةفي

21أومدينة12أوعيصو(،ايرائيل)قبائلقبيلة

شعتا.

طرابلس.نجوتياللبنانيالثاطئعلىأنفهىهيأمفي

72(.)71،الحمارنةرسائلتذكرها

436سنةأثيناأشسئهامكدونيةمنمدينةأمفببوليس

فيكانت.عريمونخهربمايجطجزيرةعلى..مق

لهذامهشا.تجازئامركزاوالرومالنالمكدولبالعصر

زارها.الأولىمكدونثةعاصمةالرومانجعلها

اليومهيا(.:17)أعالئانيةرحلتهخلالبولس

.اليونانفينيوخوري

النقلبدبحسبالوثئةوالأمم.الأممإلىنسبةأمميون

العالممنجاؤواالذينالمشجونهماليهودفي،

منالآنينأيالمقودينالمسيجينوقابلوا،الوثنيئ

يوم.ييوغ:العزلةفياليهودفي.العالم

والعهدال!مبعينتةفيكما،اتنبكوس،إتني:اليونانئة

الشعبإلىينتمونلاالذينجميعهمالجديد.

الجديد،العهدوفي.القديمالعهدفيهذا.المختار

تجاه"الأمم"رسولبولسمئنلهذا.الوثنيونهم

؟2:9أغلالخنانأهلإلىذهبواالذينالرسلسائر

.(9:15أع

الأمبن.:أمنون

يونمورأ

حبرونفيأخينوعممنالمولودداودبكر14(

منأخنهناماراغنصبا(.3:أخا3:2؟صم)2

بعلفيمأدبةخلالتامارشقيقأبشالومفقتلهتأبيه

.-92(ا:13صم)2حاصور

ابن4:02(0أ!)1يهوذانسلمنرجل"2(

ش!يمون.

أيامنا.فيالحبشةلغةهيالامهرية)ترجمة(امهرية

الغعقية.النرجمةعنالمقذسالكتابإلبهائقلوقد

الخطيب،قال.أمر:من.أمورايم:الجمعامورا

علىتدكلفظة.القؤالون،القؤالقلنا:المفثر.

يعملونبدأواالذينفلسطينوحكصاءبابلحكماء

)حراليالمشناةتدوينمنذالشفهيالتقلبددراسةفي

بابللتلمودالنهائيالتدوينحتى.(.مب002

هؤلاءومناثاتب.م.(.005سنة)حوالي

بابلفيأجيالثمانيةعلىامتدتالتيالحكماء

منالاكبرالقسملمحنك،اصائيلارضفيوخمة

هاغاده.ومدراش،فلحطبنوتلمودبابلتلمود

نأتستطيعلالأنها،محدودةالأموراسملطةكانت

رتد.الردأدين،السابقينالمعثمينقراراتتعارض

فتفسيرمناقشاتهمقلبأما.أمورائيمآراءتتضارب

بفتح،المشناةالقؤالينجبعيوردأنبعد.المشناة

علىأي؟هذا"نعرفاين"من:بسؤالمرازاالحرار

المبدأهوماأو؟السلوكئالفرارهذايرتكزآيةأية

إليهتشبرالذي)هلكه(السلوكيمندالذيال!ثرعيئ

دونالخاصةالحالةحبالقراروئعرض؟ةالمثت

القؤالونشرحوتد.محزدةعامةمبادئإلىالعودة

باختلاف،بابلتلمودنيسثصاولاالمشناةجدال

منوهاك.يقبلمنهناك.عامبدأحولالآراء

إلىأذىالمشناةفيالحامةالمبادئ!ادخال.برفض

القزالين.زمنفيكبيربشكلالسلوكئاتتوشع

العاصيبينتقعالحدود.واضحةغيرمنطقةأمورو

أروادوبين،الغربإلىالثرقمنالمنرسطوالبحر

عكار)أيالجنوبإلىالثهسمالمنوطرابلس

أشبرناعبدىحكمهامملكةوهي(.اللبناني

آمورو.ر!.وأولاده

تجلفلسطينفيأقامواالذينالث!عوبأحدأموريون



آموص

الأمرريالشكلنعرف.الاسرائيليةالقبائلعنىء

الئالثالألفمنابتداءالمصريةالجدرانياتمن

النصوصفيالأولىللمرةأمورواسموبظهر..مق

الوقتهذافي.والعئرلنالثالثالقرنفيالمسماربة

فيأقاتالبدومنقبيلة)الغربيون(أموروشكل

إلىيدخلواأنحاولواتدمر.غربىشماليالصحراء

مدنفاحتفوا،الرافدينبلادفيالحضر،مناطق

أشور.(،.مق0491سنة)حوالىلرسا،ايسين

أشسحيثبابلوبالأخص(،0175صنة)حوالمما

إليهاانتمى.(.مق0183)أموريةسلالةأبوشومو

الثاطئعلىثانيةمملكةوتكؤنت.حمورابيء

دولوكانت(.أماريالأوسطللفراتالغرئي

الحالية()حبوامحادقطنافي:الغربفيأمورلة

ا:21عدو!ثرتيه(.الأردنغرفيأفيفلسطينوفي

2:26-تث)رجالأموريةسيحونمملكةي:

أورضليم،:الممالكالمدن:يأ:01يش9(.ا3:

تكيقول...يرموثدبير،،لخيش،حبرون

معوكؤنواالفإلىوصلواالأموردينإن:143

الأصليينالسكانأخرىوشعوبالكنعانيين

كلمةمعنىما.اصرائيلبنيمجيءقبللفلسطين

،متعددةالآراء؟أموريكلمةمعنىما؟كنعاني

اليهوهيةالنصوصإنالقائلالرأىنقبللنونحن

الالوهييةوالنصوصالأموريينعنتتحدث

تقرلرعندتوففناإذاأما.الكنعانيينعنتتحدث

11:3(،يش)رج13:92عدفيالجواسيس

،الجبالفيأقامواوالببوسبرنوالحثيونفالأموريون

.الأردنواديوفيالساحلقأقامواوالكنعانيون

نأنرى،01نكفيالثعوبلائحةإلىعدنالىاذا

منليسوا.الكنعانيينمنفرغايثحكلونالأموريبن

النسبةهذهولكن.حامنحلمنبل،سامنسل

اعتباراتعلىبلالاننولوجياعلىمؤسسةغير

فيجب،مبنضونالأصليونكنعانفسكان:دينتة

علماءوهناك.الملعونحامنسلإلىبنتمواأنبالتالي

موتجبنشكلواوالأموريبنالكنعانيينأنيعنبرون

منجاءواالذينالسام!نالبدومنمتحاقبتين

وصلتالأولىالموجة.والعربيةالسوريةالصحراء

15"

سنةحواليوالثانية0003،شةحوالىكنعانإلى

بالجغرافياكنعانياسميرتبطوهكذا0022.

واللنةبالسياسةأموريواسم(كنعان

يدل2:9وعا15:16تكفي.الدبلوماسية

لغتهمأصل.الأصليينالسكانعلىالأموريون

الساميةاللغاتعنالعلمبأسماءتتمئزوهي.غامض

بعضحهمهاسئاولهذا.(الاشوري،)البابليالشرقية

المجموعةأتمآخرونواعتبرها.الشرقيةالكنعانية

وقال(.العري،)العرلطالغربيالشمالفيالسامية

أتام.الأوائلالأرامبونهمالأمورلينإنآخرون

وجبال)البفاع(ولبنانسورلةشمالممافيالأموربون

السامياالعاإلهسالمإلىنبة،)أورشليمفلسطين

ملوكهمومن45(.16:3،حزرجالغريى.

منطقةفيالاموربونأقام.وأدونيصادقملكيصادق

العمالبقيينمعنحالفوا02:12(.أخ)2جديعين

عبرفلح!طينإلىالدخولمناسرائيلبنيومنموا

الأردنتلالعلىكانوا:43-44(.ا)تثالنقب

2:26-لث26؟ة21)عدكالكعدةوأل!س!وا

الاسرائيليينبوجهوقفوا12:2-3(.ل!كم!؟

21:23-4!()عدياهصفيهزموهمالذين

آخرملكوغلب.حشبونعاصمتهمعلىواستولوا

علىأرضهمصسىووز!،+(:21)عدعو!هو

32:+-35؟)عدومنسىوجادرأويينقبائل

يشوعوحاربواالأموربونواتحد.!:8-1313يش

جبعولق.فيفقهرهم01:ا-27(5:ا؟)يش

لاستردادأخرىبمحاولاتالأمورلونوصيقوم

7:14(،اصم3:5،:34-36،اإقضمواقعهم

)املالملوكزمنفينهائيئبشكلأخضعواولكن

:9.)02

،أ:02؟91:2،02مل)2إشعياالنبيوالدآموص

2:ا.ا:ا،إش

أئوفي.رخ.الأمإلىنسبة:امومي

الأمين.؟آعون

)املأخابأيامفيالسامرةحاكم"ا(

أ!18:25(.262؟ة22

منسىابن)642-.64(0جهوذاملك،2(
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أخ2،-21:1891مل)2يوشياووالدوتولائت

كانولكنه.عهدهعنالكثيرنعرفلا2(.ا!ه!!

فيفتلالدينئية.الأمورفيحتىلأشورخاضغا

الملكيوشيا،!محقهوحل،ثورةخلالقصره

2-25(.33:اأخ21:912-26؟مل)2التقيئ

7:95-)نحنحميازمنفيعائلةرئيس34(

.)6"

.المصريأمون4("

الكرنك.فيمركزه.الآلهةملكهو)الممري(أمون

كان.الوسيطةالمملكةبدإيةفيثيبةمنطقةفيظهر

هو.وطنئابعذاينخذأنقبلثيبةأرضفيمحلئاإفا

إنسانبمثكلعادةيصؤر.الخصبد!الهالهواءإله

إفاموتكان.كبثىرأسالمراتبعضلهويجعل

اعرأته.فصارتالكرنكمنقريبةبلدةفيمحلئا

السياسةهي.ابنهفصارالقمرالإلهخونسووكان

ساعدالذيوهو،ال!ثهرةأمونالإلهأعطتالي

البلادإلهفصار،الهكسوسطردعلىثيةملوك

كلها.المملكةوشفيعالمحزرة

فيإلهيعرفها!مدهثةسيرةعرفالالههذا

إلهقصير،منوقتفيارتفع.الممريالآلهةمجيى

الكبير.بنفوذهاالملكيةالسلالةإلهإلىثيبةفيمحلي

(متسامهو)أمونالاولامنصحاتحكمفبحد

والهالهواءإلهالالةهذااعتر،12السلالةمؤسس

الآلهة،وملك،الملوكإلهيصيرأنقبلالخصب

اعتاد.السفلىومصرالعليامصرعروشوصتد

وعلىسترةيرتديرجلبثمكليصؤرهأنالتقليد

آلهةمنأخذنارشتانتملوهاصغيرةقبحةرأيه

لاهوتيإن.كبئىرأسرأصهيكونوقدالهواء.

النيلبطةمع)الكبثى(الحيوانهذاإليهضمواثيبة

ابنه.و"خونسو"،زوجته""دوتوجعلوا

والذي"الخفئ"يعنيالذياسمهمنواستفادوا

الهرمولولتة،الاوغدوادةأعضاءأحداسمكان

المملكة.إلهلاهوتبه،يليقلاهوئاليصوغوا

فيالمعبود)مينالمجاورةالعبادةشعائرمنفأخذوا

فيالكبرىالتعاليممنأخذواكماقوبطوس(،

نكونوهكذا.وهرموبوليسوممفيسهيوبوليس

(لمصريا)مونأ

الذي،المصرقيالتلفيقيكونأنيمكنلماصورةأمام

،إذن.ئدركلاالتيالالهطبيعةيدركأنإلىيسعى

عنمسؤولأ،وأزلئاأولئاإلها،ذلكبعد،فهجعلوا

كببرة.تاسوعةرأسعلىووضعوهخلق.كل

ولما.هليولوليسفيالشصيئالالهصفاتفابتلع

فيمحذاثيبةفراعنةسياسةمنحف،رعأمونصار

عملالذي،العطيمالكرنككمعبدلهيشهدالتاربخ

وترافق.تجميلهعلىالوسيطةالعلاتةفيالملوكجميع

صاروابجث،وسلطانهمكهنتهغنىمعالالهعد

إرادةيفسرماهذا02الصلالةالنهايةفيملوكا

السلطةلهذهحذايضعأن()اخناتونالرابماميوفيسى

حقبةبدايةفيحديدةعاصمةإلىوانطلاقه،المتنامبة

بدأت،الأشورلينيدعلىئيبةسلببعد.العمارنة

المقاطعاتآلهةواشحاد،بالانحطا!أمرنعبادة

النقوىفيالأولىالمرتبةاوزبرشىواحتك،مكانتهم

الجميلةالاناشيدمنالعديدلنابقيوقدالثعبية.

ماأولكانالذي9الالهطبيعةنحذدأنتحاولالتي

أمونجاءمتىنعرفلا".الاولىالمزةفيؤجد،

قبلك،إلهيكنلم.البدإيةفيالوجودإلىجاءالذي

لا.شكلكيكشفأنيقدرلكريخقإلهيكنولم

نأيستطيعانجبكأبولااسئا،تعطيكلكأئم

لنفسكصؤرتإفاياصنحتي،هوهذا:يفول

تعرفلاقدرةيا،خرجتمنهاالتيالببضة

...فجأةتدفقتإلهئاإفايا،ولادتها

موسيقياتمنكاهناتؤجدتأنهنيشكلا

أمونكهنةولكن.الهيكلبكهنةارتبطن،ومغنيات

الالهيات""العابداتمؤش!ةعرفواوحدهم

يوم،الجديدةالمملكةبدايةفي.الالهكزوجات

ميزةالوظيفةتلكصارت،السلالةإلهأمونصار

فني21السلالةأقامتولما.الكبرىالملكةالزوجة

بتولة،تكرشتأميرةالىالثرفهذ)انتقل،الدلتا

التبنئ.بواسطةيخلفهامنتؤتنأنفهاوطب

لماللذينالاولبساميتيكأوبيانخيإلىفبالنسبة

وسيلةالنظامذاككان،الدينيةبالأموركثيزايهئما

العائلةمنأميرة"العابدةأفتكون،ئيةمنطقةلمراتبة

هذهأقنتقبلها.كانتالتيتبتتهاكابنةالملكية



نختىأمون

،الأرضعلىالالهكزوجاثدورهنالعابدات

الحبادةعلىالحميطرةفيالملكدورأمنكما

سياصئةسلطةمارسنوهكذا.بئحائرهاوالاحتفال

كهنةرئيسسلطةمحلفحفتفشيئاشيئاتوضت

وظيفته.يأخذنأنبانتظار،أمون

لابيتفيكاتئانخنيأمونكانأتعج(نخنيأمون

وضئمالحدئةالمملكةفيتأض!الذي"الحياة

الفترةإلىالمخطوطيعود.شهيرتينوميهبةمدرسة

اللفةولكن(.الجديدةالمملكة)نهايةالرعمسيستة

عرةالثامنةالسلالةإلىبناتعودالمستعملة

.)131"-0915(

تكونوقانويخةصباصيئنظام.الأمإلىنبةأئو!ا

وفيالعائلةداخلوذلكللنساء،فيهالسيطرة

المجنمع.

ألالخوثائقذكرتها.القديمالبنانفيمدينةأئية

سيرةسثماولاللعاعي(البمنىالضفة)اصانا،

وفي(كنعانفيموفحهاتحذد)اليأدربمي

ليست75(.74،)ع!،الحمارنةتلمراصلات

يدو.ماعلى،أميون!بل،أنفة

)عزالمنفىبعدمازمنفيالهودئةالجماعةرئيسأمجر

علىملكمنيعدلم45:7(.حزرج1:8؟

خاضعةفلسطينصارتأنبعدالمقذسةالأرض

يهنتمالذيهوالامير"9فكانالأجنبيئ،للحكم

المادئة.الجماعةبئمؤون

إفير

انطلقتبابلئةبلدة6.ا7:نح2:95؟عز1(،

يثبتواأناستطاعواماالعاثدينمنأولىقافلةمنها

وأأوروكمنالقريبةإماريتكونقد.أصلهم

نيفور.منالقريبةأميرتو

عائلةرئيس11:13.نح9:12،أخ2،1(

معالسبيمنأبناؤهعادداود.زمنفيكهنوتية

منكهنةوان.4(.7:نح2:+؟)نحزربابل

02(.:01)عزالزيباتنسا.همتركواإمبرعاثلة

الهيكلحارسهوالذيفشحوروالد،3(

1(.02:أإرإرسباوعدؤ

تبنيتوزوجةأخت،عازراشمونابنهضشارتأسي
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فياصيدون)ملوكالثانيعازراشمونوأمالأول

أميوكانتالخاس!(.القرنمنالأولالنصف

علىوالولتةلعشتارالكبرىالكاهنةأيضأعثتارت

الن.صغيرابنهاكانحينالعرش

-2:01تثفييذكرون.القدماءموآبسكان:اميم

.أ.العناقينأو"عناقيم"معه(:14تك)رجاا

آمين.رخ؟امين

21اللالةمنمصرنينملوكأربعةافييس

الادمأئااليونالئة.فيكذا(.الوسيطةأالمملكة

أمبنمحات.:فهوالمصري

مؤشسى)1991-6291(الأؤلأميناميص-

فيملكآخرمنتوحوتفوزيركان.12السلالة

منفترةبعدالعرشعلىاسولى110السلالة

ضاعتأنبعدالملكإلىالسلطةأعاد.القلاقل

إلىاثيبةمنالعاصمةونقل،سنةثلاثبنخلال

أتام.السفلىومصرالعلياعصرببنالواقعةلشت

البدووطرد،داخليةمقاومةكلفحغ،هناك

شرقبئإلىفوصلو)البهلبلةحالةمناستفادواالذين

ابنهالحكمفيأشرك7191سنةالدلتا.

ابنهوتركالقصرفلازم.الأؤلساسومترسى

ماتولببيا.والنويةآسياإلىبحملاتيقوم

ساسوشرسىكانحينموآمرةخلالأمينامبص

تركاللالة.علىبضغالعرشوكادكالبا

وخيبةالمرارةعلىيدلمؤ!وهو"الحكمة"

الأكل"

الفرعون19291-5918(الثافيأمينايى-

الأؤل.أمبنامبسحفيد.12اللالةفيالثالث

طتبةالعلاتاتكانت.مثئتعرشإلمطوصل

سورية.وبينبينه

خلف)1842-.018(.الثالثأميناميس-

نأبعدمصرحكم-وابنهاثالثصاسوترلص

كزساللاد.بلىوالازدهارالنظا!إلىعادت

أميناميساله.الفيومفيهرمهوبنىللعمرانوقته

سنة.ألفسحابةوغبدالئالث

فرعونآخر.(-00182917)الراجأمينامش!-

قصيزا.ئلكهكان.12السلالةفي
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أمينوفبص.رجأمبخوت

أمياميس.رجأينمحات

السلالةمنمضهورلنملوكأربعة3اأينونجس

الممري:الاسمالجدبدة(.)المملكة18

أمينحوتب.

ابن(01530-)1557الأفيلأمينوفيس-

ببناءبلأ.الأولئحوتصىووالدأموصيس

معوعبدثييةفيدفن.الكرنكنيأمونهيهل

.نفرتاريأحميسأمه

تحوتصىابن(42510-0145)الئافيأمينوفي!-

هيأقه.الرابعتحوتحسووالدالثالث

آسيافيمصرمملكةعلىحافظ.حئسبوت

التمزداتكلفحغ،والدهكؤنهاكما

وهكذاميتانيمعبتقاربقام.والثورات

وجد.الرإجتحوتمسلابنهالعرشعلىحافظ

.8918سنةالملوكواديفيقبره

تحوتمص!ابن.(2+ا-41)80الثالثأمينوفيص-

رغمعظمئهاأوجإلىمصرقاد.وخلفهالراج

حوتفأمينعمل،أيامهفي.المتناميالحثئينتهديد

وهيتيبيامرأتهكانت.ممفيسبناءفيخافوابن

الملكهذاعبدالمعبد.جدارعلىمعهالمرسومة

الآلهة.سائرينسنلملكنه،خاصةعبادةأتون

بحملةيقموامفككةدبلوماسيةعلىانكل

لممر.الطاعةعلاتاتفتراختآسياعلىواحدة

أختار.الثالثأميوفي!ابن.الرابمأميوفي!-

أخنانون.*اعموائخذواحذاإلهاأتون

سنةحوالىإلىالتعليمهذايعود)تعليم(أمييموفي

.الأمثالسفرفينجدهمماجذاقرلبوهو0014

هـشذدالاجتماعيةوالتنميةالمادقيبالخاحيهتئ!

أمامنحنأمينيموفيمع.والبساطةالتواضععلىأيضا

بالنفس،والئقةبالتحفظيتحفونالناسمننموذج

تقد.الآخرينلتقبلالعقليوالاستعدادبالتسامح

البئرية،العلاتاتحقلعلىاييوفيأتوال

،تحوتالإلهنظرتحتالاستقامةعلىوتشذد

الحياةمعنىلمجددالتيالمجانيةعلىتئ!ددكما

الاجتماعتة.للعلائقجديذادفغاوتعطي

ناجهأ

طرابلس.منالشرقيئالجنوبإلىكلما8تجدايون

في.م.قالثافيالألففيالأولىللمزةاميونتذكر

يقولأميه.باسمألالاخملكادربمي،نص

المنفىإلىادربميسار،حلبفيئورةبعد:النص

تكنصفياميونوتذكر.كنعانأرضفيأميهفي

25؟74::27؟)دسرسائلفيمراتيعغالعمارنة

عديرلببهابعث:7...(مه،7581:13:صهم!؟

المصرفيالثالثأمينوفيسإلى)يشنكيجبيلملك

علىأيهسكانحزضلالهاشيرتا-عبدىعلى

(.الثورة

أنو.رج.السومرتةاللفةفيالسماءان

لآسبةاليزنطتونأعطاهاسمالمثرق.أنائولة:

تركيا.فيالأناضولاليوميفابل.الصغرى

.الحرمرجأناتما

إنجبل.تانولئةأناجيلأربعةالكنيسةعرفتاناجل

وقد.يوحناإنجيل.لوفاإنجيل.مرقسإنجيل.متى

مقابلةوكانت.اليونايةاللغةفيكثهاإليناوصلت

الممألةفسفيت،الأولىالثلاثةالأناجلب!خاصة

نصبإزاءيوضعمتىإنجيلنمنأنبحعنى.الازا-لبة

بينوالتباعدالتفاربفيظهرولوقا!مرتسإنجيل

الإزائثة.الأناجيلسثتالتياللاثةالأناجيلهذه

،الإلهامصفةائحلت.المنحولةالأناجلوهناك

بمعنى،المكتومةأيضأوسضيت.بملهمةوليهست

تلبللعددوخفظتالشعبعاثةعنكتمتأنها

الابيويين.إنجيل:هيالأناجيلوهذه.الناسمن

إنجيلبرتلماوس.إنجلباجليدس.إنجيل

الأرمنئة.فيالطفولةإنجيلتوما.إنجيل.بطرس

توما.بيدالطفولةإنجبل.العربئةفيالطفولةإنجيل

متىإنجيلنجلبسى.إنجيلالعبرانثين.إنجيل

مربمإنجيل.مرقيونإنجيلمتيا.إنجبل.المزعوم

نجعفيالمصرلينإنجيل.المصريينإنجيل.المجدلتة

الناصرين.إنجيل.مريممولدإنجل.حمادي

هذهعلىنزيد.يعقوبإنجيل.نيقودبمصإنجيل

.ويسوعأبجررسائل.النخاريوسفخبر:اللائحة

مرلم.عبور.س3صعود.أشعياصعود.أشعيارؤيا

.بمفردهكتابكلذرسوقد



الإزائئةالأناجيل

الإزائئة.المسألةر!الإزايةالأناجبل

مولدلأخبارالجارةهذهنعطىالطفولةاناجل

الأناجيلبعضفيأوولو،صتفيوصباهيحوع

القانونتة.الأناجلنفولهمافيتتوشعالنيالمنحولة

أحولالأددقالفنهذاعرف.الأديئالفن1(4

إسحقءخبررج.القديمالعهدفي(الطفولةأخبار

)قضشحشون*وخبر،-7(ا:12؟18تك)

تاجوقدا-3(.صم)1صموئيل"وخبر13(،

كانالنيالمدارشفيروحياتفكيرأاليهودفيالعالم

وتد.اسرائيلأرضفيالكبيرةالوجوهموضوعها

الأثخاصهؤلاءحياةانتبينأنتوخص

مدراش،مثلا.المدايةفيجطورهاتجدور!التهم

.الأولالإنجيلاستلهمهالذيالصغيرموسى5

مجموعاتثلاثلمضنهومتى.خبر24(

المسيحنسبسلسلة")1(.مححلفةأدبئةفنونذات

ابراهيمبل،داودحتىي!وعأسلافذكرتتوخى

يوصفءمهقةعلىتثحذدبثمارة،-17(.ا:)1

نأعليهوجب:ليوعالمربيكالأبالإيجابئة

خبر-25(.:18)1داود5سلالةفيالولذئدخل

الملوكزيارةعلىركزإخباي()مدراشمؤؤن

الطفلإلىبالنشةونثائجهلهيرودس،المجوس

الخبرهذا)2:ا-23(.الحسدضخةهوالذي

يستعيد،الترجوم5والمدراشيةبالأحبارالمتصق

-ا)خرالشابلموسىفرعونمعارضةموضوع

هربإلىتشبرقصيرةحواشثلاثوتتبعه2(.

مقنلإلى)2:دم!ا-15(،مصرإلىالمقذسةالعائلة

الناصرةفيالإقامةإلى)2:16-18(،الأطفال

.)2:91-23(

تكؤنالتيالخصمةالأحداثمنكك

اليتثم(التتفةعبارةتتوزعهالأخيرتينالمجموعتين

بألقابيسوعهومنتعلننبوئةكلمةتوردالتي

)1:23=إشعمانوئيل"هو:رسالتهعلىتدك

الراعيالرئي!هو2(..:28متفيويعود،714:

9:36؟مترجه:2؟صم5:ا+62=ميت)2

؟ا:11-هو15:)2الذابن*هر.2(ا-14:15

هو.54(:27؟17:5؟3:17،16:16مترخ

1514

؟5:79مثرخ،15ة31-إر:18)2التائماصرائيل

الناصرقيهو913.:21،-6:801:2122؟

26:71(01ا؟21:ارجابمة11)2:23-إش

!نيكشفا-2تفيالمدراشيالمنهجإن

لاالذيالطفلفيسوع:الكنيسةبدايةفيالفقاهة

عليه،دكقد،نفسهعنيعترأنبعدبستطيع

،الموتصوالقائمأالمتأالمح5أدهعلىالأنبياء

ولادتهمنذهذدالذيموصىمهمةسيئمالذي

الريعة.*بعطئةشعبأيجمعلكياللهفخفصه

بابنيذكرنا،ي!حوعتبثىالذيالأبوبوسف

الذاختارهالذي5(0!-)تكيوسف،،يعقوب

موسى،بواسطةتحريزالهوليعذ،شعبهليحمي

:8(.ا)خرفرعونعداءيظهرساعة

وظيفةلثبهلوقاخبروظيفةإنلوقا.خبر34!

يسوعرسالةأنيبينأنتوخىقدفهو:مثىخبر

هو:العالمفيدخولهمنذلهمانشبقايجدانومصيره

التيالبشزيةمعفتضامنتجئمدالذي،الحقاللهابن

السبعيئة،أسلوبمنالإنجيلياستفاديخفص!ا.

وقذم.لهيشهدالذيللوحيالبيبليالتجذرفبين

رج76؟:1)ا(العلي"نبيئالمعمدانيوخابينموازاة

"ابنوبين،اسرائيلنبوءةئتركزفيهالذي؟17(ا

فبعد.مريمفيتجشدالذي11:32(االعليأالله

والبشارة-25(ته)1زكرلاإلىالأولىالبشارة*

قلارةوبعد)1:26-38(،مريمإلمطالثانية

التعظيمنشيد،معالاثينلقاءأولمرلمإليصابات

لوقاروى)1:93-56(،مريمأطلقتهالذي

نثيد5رافقهاالنييوحناولادةولأدتين:

)1:57-بسلامعبدكالآنتطلق*:الإطلاق

08(.)1:النمؤحولتتكزرالتيالحاشيةمع97(

المجد،ةالملانكةنشيدحثاهالذييسوعوولادة

تتحثثالتيالحاشيةمع2()2:ا-االحلىفيلته

الجبرانزيارةإن)2:91(.والتأئلالتذكرعن

الحدثدخولعلىمزةكلفييدلأنالختان،و

عنخبرهذاإلىوبضاف.والعالمايرائيلتاريخفي

ووجوده)2:22-.4(،الهبكلإلىيسوعتقدمة

4-اة)2عائاعثراثنيابنوهوالعلماءوسط
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والتأئلالتذكرعنتتحذثالتيالحاشيةمع52(

حاشيةتتوزعهمااللذانالحدئانهذانتاه(.)2

مسبفايصؤرانتتكزر،التي52()2004،النمؤ

ومجدالأمم"نوريسوعيصيربهاالتيالطريقة

مرتأعلنالثيخسمعانءإن32(::)2اصرائيل"

التيأقهيسوغوعلم.أفهآلاممع،وقيامتهبسوع

"أن:أورشليمإلىخروجهمعنى،الهيكلفيوجدته

التيالأولىالكلمةهي)2:94(."أبيهلدىيكون

الكلمةمعتجاوبوهيلو،فييوعبهاتلقظ

روحي"استودعيديكفيأب،"يا:الأخيرة

الفنمستعملأالنبوءاتتتمةلويلاحظ46(.:)23

الآتي.يسوعتشقلأناثيدأربعةالمدائحي:

يحفقيوعأننجتننمطيئبشكلالإنجيليوكتب

الكاهن،زكريا:القديمالعهدصور()أوأنماط

8-9(.)داودانيال05()سسمعانالأعظم

25(،13:14)قضشمشون،المعمدانيوخا

وتحيلنا.24(،3:1ملا؟ا:17ملا)وايليا

وتذكرنا14(.،18:11)تكسارةإلىإليصابات

وبابنة3:91(،)اصمصموئيلأمبحنةمريم

ويثمير9(.9:،2:01زك؟314:)صفصهيون

22:16-18(12:3،)تكالراهيمإلىيحوع

(2:01)خرومومى(18:14)تكواسحق

صم)1وصحوئل(14-6:12أقضوجدعون

صم2،-13ا:16صما!وداود(01-ا:2

.!7:41)إشونسله(7:41

المراجعنو!تأناليومنحتطيعلا.المراجع4(4

نناوبمت،فعسدولو.متمنهااستقىالني

الشزاحجعل،هيرودسوتدخلاتيوسفأحلام

الأخير.المدوندمحهماتقليدينأمامأننايستنتجون

علىذلكعلىالبرهاننقذمأننستطيعلاولكننا

فواضح:لوكلامأماالمكتودة.المراجعمستوى

،يسوعحولنفاليدمعيوحناحولتقالبديربط

رسالةويبرز،الحقةمكاننهاليهودقيالنبيئليعطي

الوالمؤمنالموزخوهولوقاودك.الكونفياللهابن

فيالموتمنالقائمروحعملعلىا:ا-4(

فيبالاستقصاءاتقامبانهشلثلا.عصرهك!نيسة

الطفولةأناجيل

.يسوعتبعناللواتيالنسوةمعورتما،أورشليم

إطارفييوردهاالتيالأحداثموقعيحذدفهو

دقيق.كرونولوجيئ

ونمطتةالرابينثين،لدىالمدارشتقاليدأئا

الولاداتومواضيع،اليهودالكحابلدىالاستعارة

اليهودفيالعالمفيكماالبنولئة()فيالعجائبتة

التيالهائةالعناصرمنيبقىهذافكلوالهلبنيئ،

استقتوقد.الإنجيلينهذينتدوينعلىاثرت

من(يعقوبانجيل)ولاستقاالمنحولةالأناجيل

فيها.وتو!هتالعناصرهذه

مسألةتطرحلمالماضيفي.اقاريحيةالقيمة5(،

إلىبالنسبةأقله،الطفولةلإنجيلالتاريخثةالقيمة

يكتفونالنقادكان.كموزخشهرتهبسصلوقا

ونجمكيرييوس،إحصاءمسألةبمنامة

،اليومأفالحم.بيتأطفالومقتل،المجوس

فالنقد.الخبرينبينالتنسيقيستبعدونفأخذوا

العالمفيالتأليفأساليبومعرفةالنصوصيئ

فكرثهمتوضيحالباحثينعلىفرضت،البهودفي

يعتبرالأول.نقيضينتركوالهذا،.التارلخحول

فيقومتصؤراتها،خلقتوكأنهاالمسبحئةالجماعة

التجذرندثرذاكعندالأخبار.منالسطربنزع

التدقيقيمارسالثانيالأخبار.لهذهالملموس

هوالنمنفيتفصيلكلأنفيبرهنالناريخيئ

عنفيفصلهاالوقاخدفةعنيبحثهوأو،حقيقيئ

اللاحق.تف!برها

.للنصوصثفثتحليلعلينايفرضهذا،بعد

ماوهذا.فقاهيومرمىعقلئةعلىتدكهي)1(

فيليسوعالكنيسةلفهمتارثحتةشسهادةأماميجعلنا

والتقليد،التدوينتارلغنستعيد)2(.التارلخإطار

لدىالتعبيرصورح!بالأنجارهذهحملالذي

شهادةإن)3(العيم.هذاحملتالتيالجماعة

التيوالأحداثالتار-لخإلىتحيلناالأخبارهذه

تاريخئواءذاتعناصرهيالتقلبد:تؤشس

تفاصيلها.كلمنتحفقأننستطيعلاولكننا

عبزبهاالتيوالمواضيعاللاهولمنالفكرتفئ!رهي

لووبينمتبينفالتتنابهاث.نفهعنالفكرهذا



منحولةأناجيل

الداودئة.بسوعسلالة:الأساسئةالنقاطإلىتحيلنا

الناصرة.بيسوعالبتولمنالحبل.وبوسفمريمزواج

.ليسوعالخفثةالحياةكموضع

وقد.الأزائيةالأناجيلالخارجفيتثبهمنحولةأناجيل

استعملتها.التيالجماعاتباسمتسئت

مسيخيماأناجيل-الناصريينإنجيل،1(

.متهودة

.منهودةمسيخةناجيلأ-الابيونيينإنجيل2(،

مسيحتةأناجيل-العبرانيبنإنجيل،3(

.متهودة

بقيت.اليونالتةفبدؤنتالممرلينإنجل4(،

غنوصبة.ميول.النتفبحض

توما.*إنجله("

أناجيلرجوالقبامة.الآلامدورة،6(

.وبطرسبرتلماوس

إنجبل.يعقوبإنجيلرج.الطفولةدورة74(

س3.انتقالهإنجيل،المنحولمتى

هييساكر.أرضقيمدينة91:91.يثىأناخزة

دور.عينجنوتيالراتعةالناعورةاليرم

عشنار.رجإنانة

أنباط

قد.للأنباطتاريخأتدمنعرفلا:الارلخ1(4

تكحسبالعربيةالقبيلةبنايوتتاربخمعبترافق

مع)!ذصرة06:7واشاسماعبل()بكر25:13

علىيدكاسموهونباتومعنبايوتيذكر(.قيدار

علىأو،الثالثفلاستنلتحاربواالذينالأراميين

مذعلىتوسعوا.بانيبالأشورأخضعممالذبنالعرب

وصاروابتراحولالقديمةالأدوميينأرضفيالزمن

فسيطروا.العرببةالجريرةشمالفيمتاجرشبأول

والجزلرةالفارصيالحليجبينالقوافلطرقعلى

الرئيةمدينتهمكانتالأح!ر.والبحرالعربية

017سنةبعد.صالحمدائن:اليوموهيهجرة

أشهر.البيبلىالتاربخفيهاقادوزالعبوا.م.ق

رئشىياسونإليهلجأالذيالأولالحارث:ملوكهم

الحارث5:8(0مك)2ق.م.916سنةالكهنة

الحارث.دمشقأحتكالذي)87-62(الثالث
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حربعذكانالذي.(.مب04-..مق)9الراج

32(.:11كور)2المدينةمنبولسهربلمادمثق

منترايانسالامبراطورجعل.م.ب501سنةفي

الانباطخ!روهكذا.عرابيةمقاطعةالانباطمملكة

تدمر.نجمصعودبعدالتجارةعلىعطرتهم

أرامئةلهجةهيالانباطلغةاطفارة:24(

نعرف.خاصةأبجدئةفيومكتوبةبالعربيةمتأثرة

الإله.عديدةكتاباتخلالمنالانباطيةاللغة

وهناك.شصيالههوالذيدوشاراهوالرئي!يئ

اللاتمثلالآلهةالأنباطوعد.وهيكلهلابانالإله

صنةفي.شميمبعلالسماءإلهعبدواكماتوعزى

البناءفنتأئر.للاتهيكلرامفيكئثسف3191

الهليني.بالفنالانباطعدالفخارباتوفن

أعداءالانباطكان.المقذسالكتابفي،3(

مك25-2ء:)امكحلفاههمصارواثمالبهود

الانباطكان35(.9:امك؟العرب-12:0112

العنمرةفيأورشليمفيالحاضريناليهودبين

:117غلتذكرعرب(ا2:1أأعالأولىالمسيحتة

الانباط.مملكةهذهتكونقد.عرابية

وأالأؤلونالأنبياءهناك.نبئة،نبيئرج)ا!(انبباء،

عل.2و1،صم2و1،قض،يشأيالسابقون

ولانهم.اللهكلاميحملونلانهمكذلكسقوا

إشيا،جاد،،)ناثانالأنبياءمنعدذافيكرون

،اشأياللاحقونالألاءوقابلهم.أليشع(،إيل!ا

أسفاربعدجاءتفأسفارهم.عثرالاثنا،حز،إر

وأعثرالائناالأنبياءويذكر.الأولينالأنبياء

لأنالكبارالأنبياءإلى)بالبةالصغارالأنبياء

،عاموس،يوئيل،هوشع:وهم(كبيرةأسفارهم

صفنيا،،حبقوق،حومنا،ميخا،يونان،عوبديا

خي.ملا،زكرلا،حجاي

ار()إلمحانأناء،

ولب!يتكلمإلهالأنبياءإلهإنالأنبياء.إله1(،

5(،ة115)مزتتكلمولاأفواهلهاالتيكالأصنام

إلىبدورهمفنقلوهاالأنبياءإلىكلمتوصلتولقد

الكلمةوهذه."...للشعبوقل"إذ!:الشعب

فيتتجضدوالولاء،المجاعةفيأيضاتتجلىعينها
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ضخامةوفي،الأحداثمنوغيرهاوالدمارالحرب

الليالي.ونظامالصبحوجمالالعاصفةوقؤةالجبال

إنهمللناسبقول؟يتكلمالذيالإلههذايقولوماذا

ويكحف.وجماعةشعئاليؤثفوامدعؤونخطأة

والزوحالأبهومتطفباته:ويعلنهؤلتهعنلهم

المحرقة.والنارالقذوسالإلههووال!ثد.

يير:شعبهمععلاقةبقيمإلههوالأنبياءإله

3:3-8(.)عاإليهمويتحذثالطردقفيمعهم

مسيرته،وقادالشعوببينمنشجهاختارولقد

فلالمجاوزاتهمأقا.غبرهممنبأفضلليمواأنهممع

يتداطلاهوهولانهميفعلهتالهفما.مخططهنغتر

الأب،العهدإلههوالإلهوهذا-15(.911:)عا

الذيوالحئدالمخثة،العطوفوالأم،الرحيم

ي(.ا:اا)هوالحفةالصداقةيعرف

لادينونةشعبهيدينقذوسإلههوالأنبياءإله

يمتازأنإلىتداستهتدفعه2(:ة4)عاعنهارجوع

)هووالانتقامالدمارإلهيك!نفلاالئر،بنيعن

صفةكانت.والخلاصالغفرانإلهبل11:9(،

عبدهالذيالعلي"عليون"بالإلهمرتبطةالقداسة

الارصورةورافقتهاصهوهإلىفاتقلت،اليوسيون

تحص،لانهاأحديمشهالافالنار.والحاصفة

نرهبوالعاصفة،الإنسانخدمةفيولكئها

والمحي.المخصبالمطرتحملولكئها،الناس

يجرؤلارهيبقذوسفهو.اللهقداسةهيهكذا

ماكليدثرلانه3:ه()خرمنهيفتربأنأحد

-15؟اأ6:إش6:6-8؟صم)2طرلقهفييجده

إشحياشفتيويطفريتنازلولكثه4-9(،:43حز

اسمهويعلنرصالة،فيويرسله)6:8-.ا(

تذفرإلىويصتمعلإيلئا،ذاتهويكثف،لموسى

ولكثه.والشعوبالأرضترتعثىأمامهإربا.

وكلوصموثلوهرونموسىدعاءيخيب

-6(.ا99:)مزباسمهيدعونالذين

هوليسإصائبل،شعبإلههوالأنبياءإله

له.ملكالشعببلوقيكه،الثمعببخاصة

فعل،فلئنرقي؟فيجحدإذنالشعبأيتجامر

)إشالملتهبالحشيشكمصيرمصبرهيكون

أنبياء

17:7()إشالأصنامالثمعبفليترك5:24(.

.ا:02()إشقدوسلانهالرلثعلىوليثكل

ولاله،وأمانتهبقدرته:6(12)إشبينهمساكن

إلىوالبهجةالبؤساءإلىالسرورسيعيدالشذةبحد

.(92:91)إشالم!اكبن

فيويصدقتجدالذيالحادلالإلههوالأنبياءإله

إلهجعلتهنصوضاهناكولكن.ووعيدهوعده

فرعونقلبذثىالذيفهومغا.الشزلوالهالخير

02-27(.،01:01)خرالممزلبنببنآياتهليصنع

إسرانيلشبفأحصىداودأغرىالذيوهو

الذيوهوي(.24:اصم21الضردةبهمفحفت

ومن-32(2291:)املأخابيغويمنأرسل

ا-2(.إأيوالشقاءالألمويذيقهأئوبيمتحن

أفعلهولمسوءبالمدينةيحل!أم:عاموصبلانقال

أئارالذي"أنا:حبقوقوبلسان6(؟)3:"الرفيأنا

وبلسان)1:6(."شعبيياعليكمالكلدانئين

كالعث،أفرابملتصاكون"لذلك:هوشع

إشعيا:وبفم)5:12(."كالسوسيهوذاولبيت

لانظرتمومهماتفهمونلاسمعتم"مهما

وأذنيهقاسئاالبهذاقلبأجعل.تبصرون

ويسمعبعييهببصرلثلأ،مغمضتينوعينيهثقبلتبن

)6:9-"فيشفىإلىويرجعبفلبهويفهمبأذنيه

بإرادته،إلأ"يأتيلاالذيهذاإذنإلهفأي(.ا.

منه؟إلأنكبهةتكونولا

اللهإنيقولالذيالكتابإنالقولإلىنسارع

نإأيضآيقرل2(4:ا)خرفرعونقبقشى

عنسؤولأفكان7:13(،)خرتل!قتمىفرعون

أخ1وان.ضعبهوتدمير7:22()خرقلبهتصثب

اللهيجزبلملا،24:صم2قالهمايفشريا21:

2:ايي،:7اأي)رص!الشيطانهوبلداودة

إلىودفعهجرثهالمجزب(دورالشيطانبلبحيث

لاالميكملكالشعبكانالثعب،يحصيأن

بكونبالناستحككوارثهناكإنثئم.اللهئفك

البئر.عندالشزإرادةأوالطبيعةعواملأساسها

العالمإلىوالموتالشزأدخلالذيالثيطادولكن

يصنعلمفالئهنقرأ:ا:13حل!في؟2:24)حك
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صورةفينراه(يسرهلاالاحياءهلاكلأن،الموت

سائرصعكماا(3:)تكالرلثصنعهاالنيالحتة

؟إذنالأنبياءكلامنفهمفكيف.المخلوتات

الحالميقسمالأنبياءحولانتشرالذممطالفكركان

الله،عليهيسيطرالذيالخبرمعحمكر،معسكرين

تعنيشيطان)كلمةاللهيخاصمالذيالشزومعسكر

الستدهواللهولكنوالمخاصم(.الخصمالأصلفي

مزقالكئه.الكونفنييحدثماكلعلىالمطلق

(والحياةالخير)موضعالسصاءتسلقت"إن:913:8

إموضعالامواتعالمالىنزلتوانفيها،فأنت

شذدهذاأجلمن".هناكفأنت!والموتالشز

ولقد.الخاطئضعبهمعاقبةفياقهعدالةعلىالأنبياء

".مستقيمغيرالرب"طريق:القديمفيالئعبقال

غيرأناأطردقي:إدرائيلشعبيا"إسمعوا:الرقي

)حزمستقبمة"غيرهىأننمطرقكمأمصستقيم؟

المشككعلىبولسالقذيسوسيجيب:25(؟18

الإنسانأيهاأنت"من:قائلأورحمتهاللهبعدالة

؟02(9:)رو"اللهعلىنعنرضحتى

الناردخإلههوالأنجاءإله2(4

لأنهم،التاربخفييتأثلواأنالأنبياءيشطب

الله؟المشرقمنالوفيأخهضمن.اللهعملفيهيرون

يجهلونها؟طرلقلبالعميانقادمن.صنعالذيهو

للحملبيعقوبعزضمنصنع.الذيهوالله

)إشىصنعالذيهوالله؟الناهبينالىاسرائلودفع

يعاموسيراهالإلههذا24(.،41:442:16؟

والجفافوالقحطالزاحفالجرادفي:الأحداث

7-9(.)فالأرضتةرالهراتالأسلحةوتجئع

معاصرلهلكذبتفسيرعنهوثعويجث

بأ،يعقوبتصزففيالملذاتعنوبحثهم

عرفانبئينعندنتوففولكئنا:3-!ا(.)12الآباء

.وحزقيالإشعيا:التاربخإلىالثابتةبنظرتهما

وحدةإشحيانظرفيالتارلخيشكل.إشيا:أولأ.

مديانيوم23(،ة)8الماضيبينيحمع،متماسكة

الأفرايميئالأراميالاجتياحيوم،والحاضر،3(:)9

شخصفيالمتجشدوالمشقبل)7:ا-9(،

الذيوخهههذاوكل)7:14-26(.عئانوئبل

158

:6-اعا)رجيتراجعولنقصد.نحططهبحسب

)إشعملهعنوالتارلخ،التاربخسثدفهو9(.

أإشالثرنحططاتمحارضايتجه-91(،5:12

يكنشفخلالهمن(بمسنحاريبعمل.أ:12:

93:23(،)إشوسطهفيحاضرالردتأنالشعب

وناظزاالهزيلةالبثرئةالمخططاتنابذاوراءهفيسير

المسيحافي.الرجاءإلم!

معرفةمكانأنيرىحزتيالإن.حزقالثائما:.

ممارساتأوالهيكليكونلن،السبيبعد،الله

سيعرفالنحوهذاعلى.التاريخسم!يرةبل،العبادة

خلالمنالاريخعبراللهوبهوذاإسائبلبنو

أحزخطاياهمبسصاستحفوهالذيالعقاب

حواصاالجثثيرونعندماوسيكتشفونه5:13(،

الرل!الككوسيعرف،(6:13)حزوالمعابدالمذابح

إحزالبرتةأشجاركلةالتاريخأحداثخلالمن

سكانكل21:4(،)حزالبشركل17:24(،

وأدومومرآبعمرنأبناءكل:6(،92)حزمصر

-26:6أحزومصر5-17(ة25)حزوفلسطين

36:3(.)حزالأمموكل9(،

مبهرفقطذاتهعنيكشفلاالرفيولكن

عبرأيضابلالأ3،يصيبالذيالقصاص

رحمتهوعلىلعهدهأمانتهعلىبدذالذيالحلاص

أنا"أقا:لأورشليمالردثقال.شعبهعلىالحانية

عهذالكوأقيم،صباكأتامفيمعلثعهديفأذكر

"الربأناأفطفتعلمينسلطعهديوأجذد...أبدئا

رعاةعنحزقياليحذئناوعدمايإ.16:06)حز

غنمهاللهفيهيحزريومإلىي!طفعفهوإسرائيلبني

نيرهااكسرحينالربأناأنيفتعلمضيقكلعن

34:27)حزاستعبدوها"الذينأيديمنوأنقذها

ي(.

الرجاءإلههوالأنبياءإله3("

أنظارإليهودوخهونالأنبياءينتظرهماهوالرجاء

الإنسانيجعلالرجاء.رغباتهفيشحذونالشب

ماذا.عليهالحصوليتمثىوخبزاإليهيصبوهدثا

7::ا4مزمعيقولانكانا؟وأليشعالحلثاينتظركان

النعمةيعطينامن؟والسلاموالسعادةالخيريرشامن
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الحصولعلىتساعدناالعدالةإن؟بالعدالةويغمرنا

إلىاللاموتعبهد2(صهم!:ا)تثالسعادةعلى

يعطيفالردثوفير،خيرالرلثونعمةالبلاد،

لى85:13(.)مزثمرهاتحطيوالأرضعطاياه

الردثيكوني:14:01هوفينقرأ،المعنىهذ)

والزلت.والخمرالحنطةلهمفتكونلشعبهكالندى

واشعيا(-1115:)9عاموسعندالشبويترتجى

يعرفونبه،اللهقلببح!سبملكا)11:ا-.ا(

يقضي،الداخلفيوخيزاالحدودعلىسلائا

الأرضلبائسيويحكمبالعدلللبائسين

بالعصا،كماالبلادكلمتهتضرب،بالإنصاف

الحملمعالذئبفيسكنالمنافقئهلكثفتيهوحكئم

.الجديمعالنمرويربض

فيحلالربفيهيتجلىبيوميرتبطالرجاءوهذا

يوم(،:518)عاالربيومإته.شعبهوسطالسلام

انتصارهويوم،شعبهأجلمنالأممعلىانتصاره

"وقالإرميا:يقولهذافيالثر.قوىعلىللأمم

وأرحمهمأعودالأضار...المجرانكلالرلت

تعفموافإن.أرضهوالىميراثهإلىكلأوأعيدهم

وسطفييقيمونفإنهم...شعبيطرقجيدا

ذلك"وفيإسمعيا:ويقولي(.)12:14"شعبي

بلغةتتكممدنخمسمصرأرضفييكوناليوم

الردثئخصنأنهاوتحلفالعبرانحة()أيكنعان

أرضفيللرلثمذبحيكوناليومذلكدب...القدير

مصر"أرضفيالقديرللرلتمصر...وشهادة

فيالردثإلىالمصزيونصرخمافإذااي(.:6)91

،العبرانيونصرخكما14:01(،)خرضيقهم

لينقذهم.ومحامئامخلضالهمأرسل

إته.الأتامكسانريوئالبىهذاالرلثبومولكن

فيهيقول23:"2(.إر2:2؟إإشالأئامآخر

وسحقريب،العظيمالرقييوم"قربصفنيا:

يومالجبار.فيهيصرخمز،،قصيرالردتيومجذا.

ي(.:14)1"وضيقضرر،يوماليومذلكعفاب

الرؤىكتمنغيرهمعي(ا:)12دانيالوينطلق

يتخئله.أنلأحدكانماالعالمفيتديلعنليحذثنا

بقئةإلآيقىولن،بقتةتبقىهذاالغضبيوموبعد

أنبياء

،الر!يقول،اليرمذلكفي.(916:41،:15)إش

شعبيمنوالمشزدىيئأوأالسبيمنالبعيدينأجع

والجياعيمشونالعرجأجعل،منهمالباقينوأرعى

الآنمنصهيونجبلفيالرلثفيملكعظيمةأتة

،9)7:إشعيانظرفيأثا6-7(.:4)ميالأبد!الى

الذينالمؤمنينمنتفةمنتتكؤنفالبقئة-23(811:

إلىالملتجثبنالمساكينمن،اللهكلاميسمعون

المحمحالملكومن28-32(ت14)إشصهيون

صهيونقلبفيكريمحجرهوالذي)عثانوئيل(

شجرةفيوجذعمقذسوزرعي(،28:16)إش

هذهران6:13(.)إشاللهشبهيجديدة

مواعيدستتق!لأنهاإلأعددها،قلوان،البقثة

)إشجدبدمنسننجفعولكئها،ئشئت.الخلاص

النصرفتعرفالواسعةاللهبلادوتدخل(-1:1116

إلى،الأممإلىالخلاصبواسطتهاوبصلوالازدهار

:3-6(.92)إشالأرضأتاصي

أراية.ترجعاترج(ا!علىفلسطين)ترجومأنبياء

فيإلأكرامةبلانبيئ"لاالثعبجاةفي(إارأداء

كلامإن4(.:6أمرببته"وأهلأتربائهوبينوطنه

الشعبتقئلمدىعلضوةايلفيهذاي!وع

بأنالأنجياء)اوأمرتم:عاموسقال.الأنبياءلكلام

للذين"يقولونإشعيا:وقال)2:12(،يتنتأوا"لا

هوبمالناتت!أوالاوللأنبياءةتروا،لارؤىيرون

رؤكمواجعلواالنفاقكلامكثمونابل،الحق

أورشليم:مخاطئاإرمياوقال01(؟)03:خداغا"

س!معوان2(.ا)22:"أسمعلافقلت..."كفمتك

أقوالهيصذقواأنيرفضونفهم،النبيئكلامالناس

علىوبسلطانهالتارلخفياللهبعمليؤمنواوأن

فيوليعخلالربليبادرصهزء:يقولون.الأحداث

هللنرىنحططهليعرض.النتيجةنرىحتىعمله

التيالرؤبةهذهأيضا:وبقولون.إتمامهعلىيقدر

:26-13أحزبعبدةأئامإلىهيالنبيئهذايراها

إلىيستمعونطربصوتالبيئصاروهكذا28(.

وقفوعندما32(.33:)حزبهيعملرنولاكلامه

الرفيإنلهمليقولواوالعظماءالحكماءبوجهالأنبياء

معارضةلديهموجدوا،التاربخستدهووحده



أنبياء

اعذلقد.قاسيةبلهجةفخاطبوهمونهخثا،

عنعجزواولكئهمبمضورتهم،مصرحكماء

ا-13(؟91:ا)إشعليهماللهائتمرمامعرفة

جعلتاهوحكحتهاللهقدرةأنبابلملكواعتبر

وأنثارألهيديىلمولكئه،بالشعوبيبطثى

وحسب(؟-01:1315)إشاللهيدتحزكهقضب

حكمتهمفأضمحنتحكماءانهميهوذاعظماة

:7(؟94)إرتيمانحكمةأين-ه(،ا03:)إش

.وحدهاللهإلآحكيمولا،زالتلقد

الأنجياءنجمأفلإنهذهالحالةوانتعخبفهل

صارواأنبعد،شيئامنهمينتظرونالناسعادوما

عتبةإلىبهاووعلالأئةأصابالذيالفشلرمز

يسعوالمالأنبياءإنآثتم؟إليهمحاجةفأتة؟الموت

كلائهمفجعل،صاغيةأانعنالبحثإلىيوتا

وآذانهمعمىاكثروعيونهمغلليظةالسامعينقلودت

الأنبيا.كلامفإن،ذلكعلىوعلاوة.صمضااكثر

الرببأنالثانيد!اشحياحزتيالوعدلقد.ينحفقلم

بعيذاالواقعفجاء،عجيبةبطرلقةشعبهنجاءسيعيد

حللذلك.تحقيقهتأخرمنهلمحفقوما،الحلمعن

عنيبحثالذيالحكيموبرز،النبيئمحكالكاهن

)عزفبهايتأثل،الئ!رلعةفيجديدةخلاصطريق

للأنبياء.بديلأعرشذا!بهدعلهي(ا:911

فيشديذاالأنبياءانتظارظل،ذلكمعولكن

قائلأ:يتأؤهالمزاميرصاحبفهذا.الإن!انتلب

يعرفمنعندناولا،نبئيبقوأ،علامةنرى"لا

يومرجوعبتمئىالثالثواشعيا9(؟)74:متى"إلى

القذوسروحهالناسبعضقلبفيالربفيهيجمل

الححلوقئينعهدفيالئحبوانتظرا(؟)63:ا

نبئيقومحتى4(ا:ادا9:127دا؟4:6)امك

وينزع،الناستساؤلاتعنجوائايمطيأمين

عندماالأعظمالكاهنعكوفي،الضيقعنهم

)ملاإيليامثالعلىأنبياءإتظروا.الوقثيحين

)تثموصىأو48:01(سي3:23-24،

.(16:41)متالأنبياءسائرأو(-1518ة18

الأنبباء.بررجا!()سيرانجيماء

نأجهةمننلاحظ(العبادةوشعالر)ا!أنبياء
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شعبفيالعبادةشعائريعارضونا،نبياء

استعدادفيقصهي:والأسبابإسائيل،

)عاذبانحهملهيقزبونئثماللهيعصون:المؤمنين

علىالأخلاقتةالوصايارأسبقتة14-3:13(؟

تأدونعندماأعمالكمث!زأزيلرا:العبادةوصايا

التقوتةالممارساتوفسادا:16-17(!)إشإلميئ

محابدفيه:تقامالذيالمكانفمادإلىالعائد

3:14(،)عاالملكبسلطةمرتبطةالوئئةالشمال

ا-ها(،ا:ا)إشممقوتةذبائحأماكنوهي

سكرومحل7:16-25(،)إرشركوموضع

11(.2:)ميوعربدة

ممارصاثوأخذت،بيهوهالإيمانتشؤهفلقد

)إشالكنعانتينممارساتعنالكثيرإصائيلبني

المعابدوهيالمثارفمثلذلكفيولناا:92(.

البدايةفيكالت:المرتفعاترؤوسعلىالقانمة

وشك،النباسموصسعصارتثئمشرعئا،معبذا

أورشليمهيكلإلامنهايقولمألغيتوأخيرأ

الذبائح.فيهئقذموحيدكمكان

شبإلىجاءتالمعابدفكرةأنفيشلثلا

ولا.وسوربةفينيقيةمنالبداوةفيالعائشإسرائيل

أورشليمهبكلبنواالذينهمالفينيفئبنأنننسن

كما7:45(.5:22؟)املآنيتهجميعوصنعوا

وقصورهياكلمنفيهابماالسامرةمدينةبنوا

لملماذانفهميجحلناماوهذاي(.16:24أامل

فىاودلفكرة-ه(ا7:صم)2ناتانالبئيتحمس

التقليدعنغريبأمرفهذا.للرلثهيكلأيبنيأن

يثفقلاالفخموالبناء5:25(،)عااليهوفي

الدينشعانرويجعل66:ا(،)إشاللهوتمجيد

31:له!-34(.)إربالرلثالمباشرةالعلاتةمحكتحك

يولونالأنبياءأنأخرىجهةمننلاحظولكئنا

بنتقدونإئمافهماتقدوهاد!ان.اهتمامهمالعبادة

نإنقولهذاعلىممارستها.طريقةبلجوهرهالا

فيهليعلنواالأنبباءاختارهالذيالمكانهوالهيكل

ئنعواعندماستتاولاي(،6:ا)إشاللهكلام

)إرالعافةالأماكنمنسواهفيالناسمخاطبةمن

نقاليدقاكمارذدواالأنبياءإنونقول-6(،ا7:
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اللهقداسةعن،المزاميرسفرفينجدهاكما،العبادة

إلىتطفعواالأنبياءإنونقول،الاملوسلطانه

)عاالربالتماسإلىالشبفدعواالحفةالعبادة

ونقولا(؟-.ا:4)هوإليهوالتعزف4-6(5:

العبادةحفلاتفياشتركواالأنبياءإنأخ!زا

)حبالحفلاتلهذهشرخاأقرالهمبعضفجاءت

هوالأنبياءيريدهماكلإني(.:2أنا،يا3:

تبذلأنبل،عقيمةالعبادةممارساتتكونلاأن

الله،كلامبحسبحالإلىحالمنالناسحياة

47:ا)حزالهيكلمنالجاريكالينبوعفتصبح

ولمجمي.يشفيالذيي(

ئالثأ.،1،نبئرخكذبةأنياء

اته(وكلام)ال(نجاء

حديثإلىنشمععندمااقه.كروم،1(

تهؤرأوصبيالقكرورآنهإليناثحثلالأنبياء،

مابأنواقتناعبالذقوفيالمانمنناجألهبيد.وقح

ملك،رصيننعاهدفلقد.اللهلدنمنجاءيقولونه

يهوذاملكآحازعلى،اسرائلملك،وفقح،ارام

فماطبئيل.ابنمكانهويقيماالعرشعنليزلاه

ولكن؟الضعيفةيهوذامملكةتفحلهأنتقدرالذي

يحدثلاالأمرهذا!إن:يقول)7:7-28(إضجا

ينكرصنةومحتينخمسوبعد...يكونولا

حصل.مماوهذاشعئا".يبفىفلااسرائيلشب

اطلب)اا(ت7:ا)إشالملكلآحازيقولئثم

أعماقمنإتا.إلهكالرلثعدمنآيةلنفسك

بمجيءويعدهالسماء"؟أعاليمنواتاالهاوية

الصبيئيعرفأن"فقبل7:16(؟)إشعئانوئيل

التيالأرضخهجر،الخيرويخنارالثزيرفضكيف

يهاجمعندماوأخيزا،ملكاها".يرعبك

عليهاويشذد،أورشليم،أشورملك،سنحاربب

فيلكم"ويلحزقيا:للملكإشعيايقول،الحصار

تعخأممومنالبحاركصخب!صيرةشعوب

وفي،الهولتثرالماءفي...الغرلرةالمياهعجبج

الذيننصيبهذاشيء.يكونلاباكزاالصباح

12-:17)إشأرضنا"ينهبونمنوحطي!لبوننا

.كانوهكذا-35(.سم*:5-8؟:92رج،41

أنبياء

وجيكثسنحارلبجيشفيالوباءتفثىفقد

أورشليم.ونجتبلادهإلىفعادعليهمزامرة

كلافاليسكلامهأنمثيفنوهويتكلمالنبئإن

فيبعباراتئظهرهاليقبنوهذا.اللهكلامبلبئزئا

فول،الربيقولهكذاوخاتحتها:أتوالهمطلع

38،02::7؟11)إرهذاالربصوتوان.الرب

إلىبدورهالنبيئفيوصلهالنبيئإلىيصل12(1حج

)إشالبيئفيسمعهيتكلمالردتفمإئه.الشعب

وهل(،3:17حز،23:16إر؟922:14؟:5

منسمعهمايقولفلايسكتأنهذايستطيع

هوالأنبياءيقولهماأنالشعبعرفولقد؟الرب

وطلب-8(.ه:22امل)إليهمفالخأ،اللهكلام

أإرالمدينةأجلمنبصلىأنإرميامنصدقياالملك

لدنمنكلمةمنهل:يسألهمنوأرصل4(،كم!:

انتظروكذلك21:2(؟رج*:17؟)إرالرب

)03:2(ل!اشعيا)23:صها(إرميامنالملوكسائر

لسؤالجوائاأونجوداقولأ03()+:وحزقيال

عليهم.يطرحونه

ووجدانهالنبيئقلبفيالذيما.اللهاخثر2(،

الملكإلىاللهكلامحاملوحدهآنهباليقبنلبعلن

تدخكأنالسهلمنليسألهشلثلا؟والثمعب

أنفسهم،عنبوئايتحذثوالموهمالأنبياء،سز

عنحدبثهممنالثيءبحضنتئفثولكثنا

نببرهيالتيكلصهمصدقوعنرسالتهمحقيقة

15(:ت)7عاموسقال.البئربلساناللهكلامعن

الرفيأخذ.تنئأ""اذهب:ليقال...الربأخذني)ا

وزربابل8(:7صم)2وداود7(:42تك)إبراهيم

وعلى.وأرسلهمأنبياءهأخذكذلك23(،ت2)حج

بريا)فتنتني("خدعتني:للربإرمياقالهذا

عذراء(،فتاةتخدعكما)خدعننيفانخدعت

)02:7(."فغلبتبقوئكوغالبتني

اللهنداءجهجمكيفلناتببنقديمةتعابيروفاك

عن22(لمها:22،)3:يتحذثفحزقيال.النبيئعل

النبيعلىفتقع:46(18مل)1تأتيالتيالرلثيد

وبد14(.3:)حزشديدةعليهونكونا(8؟)حز

الكرملجبلمنيركضإيلئاكذلكجعلتالردث
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منإشعياولمنع18:46(،مل)1يزرعيلإلى

11(.)8؟الشعبيسلكهااليالطردقصلوك

)5؟:17(إرمياأيفماجعلتهذ،الرلثوبد

)1:3،حزقيالحياةوبلبلتمتأ"،منفرذايجلس

(041:بما37:ثم:22؟3:14-22،

عنالنصوصوتتحذث.تفكيرهوضعضعت

وبدخل)11:ه(حزقيالعلىيقعالذياللهروح

ويحمله3()8:ويأخذه(41:)3ويرفعه2(:)2في

أمامهيقفيجحلهأو)27:ا(مامكانفيويرميه

ذإ،عليهاللههجومبثذةحزفبالويحنا(.)2:

يستطيعولافيتحغصوتهوبسمعاللهعرشيرى

الئانية،الرؤيةوبعد-2(؟ا:)2ثدميهعلىالوقوف

التكلمبمكنهلاأثامسبعةمندهشانفمهيجد

.)3:15(

ليتورجياعبروجدانهعلىفبطلعئاإشعياأثا

إرمياوأثاي(.6:ا)إشفيهفأثرتعاشها

لوزقضيب،طممةأمورمنفينطلق(-1:1115)

حياته.فياللهحضورعلامةفيهاليجد،تغليوتدر

الذيالحدثذكرعنعادةيتوزعونوالأنبياء

ولكن،اللهباسمالكلامإلىودفعهمقلوبهمأضرم

يقومواأنوارتضوابحياتهمخاطرواأنهميبقى

رإ7:12-15،)عاقاصيةظروففيبرصالتهم

ونحططه،اللهحضورعلىدثواوهكذاي(،ا:16

ءعاشوهاخبارتيجةهوإثماهذاكلأنوأعلنوا

بتحديدفيكتفون،عنهالإفصاحيمكنهملا،الله

الرفيعلسدخلالنبيئإنمثلأ:،بقولهممعناه

،:2318)إرأصارهفيوولجكلمتهوسمعفرأى

)إرفمىفيكلمانهوضعاللهإن:قولهمأو22("

الستدلاإني(:7ت)3عاموسقالولقد:9(.ا

لعبيدهصهكشفإذاإلأشئايفعللاالرفي

هذاوانيتنثأ".لافمنالربتكلمالأنبياء...

يقيننا"فازداد:الثانيةبطرسرسالةفيصداهبترخع

أحدلاأنثيءكلقبلواعلموا...الأنبياءبكلام

الكتبفينبوءةأثةعندهمنيفحثرأنيقدر

جاءتالإطلاقعلىنبوءةمنمالأنالمقذسة،

بعضدفعالقدسالروحولكن،الإنسانبإرادة

162

91-:)1"اللهعندمنبكلاميتكثمواأنإلىاالنا2ص!

ألتهناداهميهفالأنجياءيخبرنا.اقهنداء34(

الملكإلىأرسلهمثثم،حياتهمودخليوئما

منجاءترؤبةعلىمبنيئنداءهناك.والشعب

إمنوالسارافيم".وعرشه"جهوهإشعيا:رأى.الله

لهذاوقلإذهب:فقالأنا.ها؟"قلت؟!أرسل

"رأيت:يملةبنميخاوقال.(-13ا:)6"الشب

السماءملائكةوجميععرشهعلىجالشاالردث

...أخابيغويمنالرلثفسألهم.لديهوتوف

وفي-23(.2291:امل).!..أغويهأنا:وقال

:الربلمبوقال.العرش...لارأيت:نقرأحزقيال

...إسرائيلبنيإلىمرسلكإئيالبشر،ابنياذ!

ا-3(.)ف..."ويمثنعونيسمعونلعلهم

خصوضانجده،اللهكلامعلمبنيئنداءوهناك

للأمم.نبي!اجعلتلث:ليالرب"قالإرميا:حباةفي

أتكلمأنأعرفلأأنا!الرلثالسيدأجمهاآ:فقلت

أينما.صغيرإنيتقللا:الرلثليفقال.صغيرلافي

يدهمذثم،تقولهبهآمركماوكلتذهبأرسلك

فمك"فيكلاميجعلتأناها:وقالفميولم!ى

1(.ا-ا.04:إش،يا2:حزرخا؟:4-.)1

الأنبياءتكلموحركانهم.الأنياءأعمال44(

04:6(،)إشعالبصوتونادواأقوالأوقالوا

ترنوابل،الكتابةأوبالكلاميكتفوالمولكثهم

وأعمالحركاثكلماتهمفرافقتبالعملالقول!

يجترحإيلثافهذا.فيهمالفاعلةاللهقؤةإلىترمز

الزيث،قارورةئفرغلمبواسطته:المعجزات

)املإليهالصبيروحعادتربصلاته

الزدتكثر:أليثعفعلوكذلك2(.17:14-ا

وألغى،الشونميةابنوأقام،عليهادئالتدفعلامرأة

مئةالثعيرمنخبزةبحثرينوأطعم،السمفعل

،أرامملكجيشرئيسنعمانوشفىرجل،

4-6(.مل)2الماءعلىيعومالحدبدوجعل

)املالمطرالربأعطىالأنبياءوبواسطة

والزدت42-44(:4مل)2والخبز:45(18

2:01،هورخ4:ا-7،مل17:142؟)أمل
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-4:8مل2؟42-71:71ملا)ةوالحيا(42

وأليشعإيلياسيرةكتبواالذينأنونلاحظ!!(.

الفاعلة.اللهكلمةمناجزةالعجيبهةأعمالهمافيرأوا

بهاقامحركاتبعضعلىهنانتوففأنونود

نشيه:عا)هذانجوءةوبتنثأواتعليئاليعلنواالأنبياء

اث!قاقعلىليدكرداءهأختاشقنيوثة(:يخعلة

صدتباوصنع11:3-طها(،)املسلبمانمملكة

إصرائيلملكنمرعلىليدكحديدمنقروئالنفسه

هوشعوأحثا(،22:ا)املالأرامثبنعلى

لثحعبهاللهمحبةإلىلبرمزخائنةزانيةامرأة)3:ا(

يدكاسفاالأؤلابنه71:3(إشعباوأعطى،الخائن

علىيدكآخراسماالثانيوابنه،ترجعبقثةأنعلى

3-ة8)إشوالسامرةدمشقستسبأشورأن

الرسالةعلىتدكحقيقةفهوعتانوئيلمولدأثا4(،

إشعياتنئأويوم(؟14)7:الولداسمعنهابعبزالي

بنوعليهمائكلالذينالممرئينعلىي()02:ا

التيالحالةعلليدكحافئا"،عارئا"مشىجهوذا،

عليهم.الأشوهـئينانتصاربحدإليهاسيصيرون

-ا:)13الفراتعندالحزامتدفنإرمياوهذا

عنقليلأتبعدالتيالفارةوادي)أو:11(

الناسوشاركةالزواجويرفضعناتوت(،

ي(،)91:االجزةوبكسري(،)16:اأفراحهم

حقلأويشتريي(،271:اعنقهعلىالنيروبضع

البلادفيطبيعتهاإلىستعودالحباةأنعلىليدك

فينفسهعلىأغلقفقدحزقيالأقاي(.)32:ا

حصارورسم،24-27()3:أبكموبقيبيتهداخل

وظك)4:أ-3(،الطينمنترميدةعلىالمدينة

الأيمنجنبهعلىثئمالأيسرجنبهعلىمضطجغا

الشمالمملكةستعشهاالتيالذكحالةعلىليدك

رأسهصعروحلق)4:4-17(،الجنو!ومملكة

أبنماءجلاءليعلنبقجتهوحمل-3(،أ)5:ولحيته

فصؤرالشقاءخبزواكل-16(،ا:)12أورشليم

121:17-المنفىفيأورشليمسكانحياةبذلك

)مملكةجهوذايمثلانعودينيديهفيوجعل"2(،

نأعلىلبدكالثممال()مملكةويوسفابخوب(

هذهإن)ك!:15-28(.ستتوخدانالمملكتين

فيةبومورنتروا

أفضل.فهماالتعجفهمعلىتساعدالفعلات

كفهوبالجسموبالبدبالفمعنهانعبزذاتهاالكلمةهي

ذاتها.فيالفاعلةقوتهاتحمل،اللهعندمنآتيةوهي

والعاداتوالنظمالمعتقداتدراسةنتروبولوجيا

مادراصةالبثرثة.المجتمعاتلمخلتفوالتفاليد

)انتروبوس(.بالإنانيتعفق

البئزلةالصفاتخلع،نجسيم،نشثهنتروبومورفبة

يرلدفحين:نقولكأن.بالإنسانوتشبيههاللهعلى

يستعمل،وصفاتهاللهطبيعةيصؤرأنالكتاب

هذهمثلالبشر.منهومااللهإلىت!بعبارات

الانسانمجاولبهاصورثةلغةإلىتنتميالتثبيهات

نمثزهاونحناستعاراتهي.الروحعالميتمئلأن

عننتحذثلكين!تعملهالذيالقياسنهجعن

كلفيالانتروبومورفتاتنجدالالهئ.الكيان

الفكربطبيعةنرتبطالأنتروبومورفئةلأن،الديانات

عالمإلىالاسئنادعلىلمجبرالذيالبثرفي

كمااللهيعرفأنيستطيعلالأنه،المحموصات

طريقةبلضلالأ،تحمللاالتئبيهاتهذههو.

نفبه.فيوتعاجلشبثانقولبشرتة

منعدداالقديمالعهدفينجد

حقبةفيتفلبلأتلىانالانتروبومورفيات،

أتثفمه23(له!:)خراللهوجهئذكر.متأخرة

15:)اصمعيناهه(.11:)أيشفتاه3(8:

)إشاليمنىذراعه21(،8:)اصماذناه91(،

أيضاوننسبت+(.:2)اعاليمنىيده،(5201:

عندهبثرئةأعضاءوجودتفترضأعمالأاللهإلى

عنالكتاببتحذثكما(.نزل..)صعد،

63(:28)تثوفرحوبغضحثمناللهعواطف

لأ..(15:17)خروغضب6(:6)تكوحزن

والكاتب،بالتهتليقلأالصفاتهذهانقيشلث

تعطيلأنها91(،:15اصم)رجبذلكعالمالملهم

منهذا.عنهتتحذثالذيالالهعنناقصةفكرة

التئبيهاتمذهتكث!ف،ثانيةجهةومن.جهة

عملعنللكلاموقوثةعميقةعاطفةالكتابعند

:6تث؟3214:)خرالخلقيئوموقفهالخلقفيالله

نأتحاولمحاولاتهذهكل9(.:11امل،15



انتقال

نحئهأننستطغقرب،ك!ئخصاللهتصؤر

والتفسبرالسبعينبةولكن.عواطفهونعرف

؟15:3؟4:16)خرهاتحاضاالاسكندرالط

استعارفي.معنىفيفتشير15(24:

.الصما.بلىوجصذانفشاالإناناختطافهوانقال

وايليا،أخنوخعناليهوديالتقليدقالهماهذا

الأسفارأماالعذراء.مريمعنالمسيحيوالتقليد

انتقال:اثنانفهي"انتقال"شفيتالتيالمنحولة

موسى.انتقال،مرلم

شلثبلايضتمالذياليونانيالأصلإنمر3انتقال

إليهأشاروقد،الراجالقرنإلىيعود،قديمةعناصر

نسخاتفيأيضأنجدهونحن.جلاسيوسقرار

)عبوراللاتينتةفي:الأصلعنالشيءبعضتختلف

هرما.الأرمنئة،الحربئة،القبطئة،الس!لانتة،(مريم

صنتينبعديسوعظهر؟الكتابمضمون

القرلب.بانتقالهاوبئ!رها،مريمعلى،لصعوده

قربعديدةمعجزاتوحدثتمرلبم.وماتت

إلىفخطفت،الحياةإليهاواعيدتجثماخها.

التقرىعلىأثرالذيالكتابهذا.الفردوس

أجلمنالكاثوليكئةالكنيسةإليهتستندلم،المربمثة

السماء.إلىسلمانتقالطعقيدةإعلان

"انتقالعنوانهالذيالمنحولطإنموسىانتقال

فيفقطخفظقد"موسى"وصتةأو"موسى

نحطوطوفيالكنيسةآباءعندنقرأهاإيرادات

عادت.السادسالقرنإلىيعودناقصلاتبني

فيؤن4الذياليونالنالنمنإلىاللاتينتةالترجمة

على،المسيحبعدالأولالقرنمنالأولالنصف

قد،ساميةلغةفيفلسطينفيالفسابقأساس

هو"موسى"انتقالإن.الأرامتةأوالعبرئةتكون

موسىنقل31-34.تثعلىمؤيئس!منحول

حفظها،منبذلاكتئا،يشوعإلىموتهقبل

إلىفوصل،بموتهبدأ.المقبلةالأحداثوأعلن

،الختانالسلطاتستمنعحيثالرومافيالعهد

حينئذ.للأوئانالأضاحيذبحعلىاليهودوئكره

معالموتففضل،لاويسلالةمنتاكسوظهر

وينتهي.اللهوصاياينعذىأنعلىالسبعةأبنانه
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أن!أعلنالذييشوعبتزلةأيدينابينالذيالنص

النبحبث،خليقتهكلفيسيظهراللهملكوت

الرؤياسفريقول)كماوجودمنلإبليسيعود

الكتابنهابةتكونوقد21:3(.البحر،عن

النهايةهذهولكن.وانتقالهموسىصؤرت

قدموسىحول،موتالأخبارإن.ضاعت

فيومسيحئةيهودئةساستةكتاباتإلىعبرت

كلمنضود!وبحسب.والأرم!يةالجثمئةاللغتين

)المبادئ(،وأوريجانسيهوذا()رسالةالاسكندراني

وابليسميخائيلبينالحلافحول9يهوإيرادإن

".موسى!انتقالإلىيرجع،موسىجسدحول

فيوجدتالتيالاخيرةموعىخ!ومقاطع

وثبقةمعوالتقارب،قمرانفيالثانيةالمنارة

تمرانومدانح(دمشقونيقة)أو:صادوق

بينللتقاربتشهدهودايوت(،،الأولى)المغارة

عدذايتضفنفالمؤلف.والاسيانئينموسىانتفال

)الرؤيوممط(.الجليانيبالطاجتنطبعالتيالتعاليممن

ب،3:18غل)رجالمتثفعذلكيبدوفموصى

تاكح!وستوخبر2(.12:ا9:15؟8:6؟

الأبرلاء.جاةفيالألمدوربصؤروأبنانه

تأطينيتوخى،القديمالعالملطفاعلرادع)ال(،6منقام

فيلا،الانتقامتأمينواجبووجد.الحياةاحترام

العائلةعلىفرضساعة،وحسبالفتلحالات

)تكفتاةعرضيباحصاعةوأيضابل،الدمانتقام

يكونوساعة13(،صم252-27؟-5.ا34:

وفي:28-.3(.16)قضالجسمفيخطيرتشويه

رلاتنتقمالا:9118لاشريعةإن،أخرىظروف

تحبمثلماقرلتكأححثبل.شعبكأبناءعلىلمحقد

منالتخفيفإلىهدفتاللجوء،وأماكن(نفسك

حسبرسميئ.بثكلونكرلسهالانتقام

.الانتقاموحدهلته9:2-ه()وثصالأسيالئين

يسلمالذي91(:12)روالجديدالعهديقولهماهذا

؟ا.6:)رؤالاسكاتولوجتةالدينونةإلىاللهانتفام

المثل.دثربحةرج:2(.91

الذيالعرتة(فيلا)جالولمأبهيقومعملالدم6لقام

الذيبقتلفتل،قربلدميثأرأنعليهئرض
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حصرتذلكبعد.أقاربهأحدأوالدمسفك

24:16؟)تثوحدهبالقاتلالدمانتقامالشرلعة

لمدنالقدييئوالطابم.4(:25أخ2؟14:6مل2

الولمنعنبمنأىتعئدبغيرالقاتليجعلكانالملجأ

الذيالفردتةالعدالةمنالشكلهذا.يلاحقهالذي

صنمثل...لك)أعملالجئللثرلعةتطبيفاكان

علىللمحافظةالناجعالوحيدالسيلكانبصن(،

الولنملاحفةمنالخوفمستلهضابالحياةالحق

فينتقم،كوفياللهيبدو،المراتبعضوفي.للقاتل

؟9701:مز:9،7مل32:43،2)تثالدماتقام

2(.:691؟:16؟01ة6رؤر!

انتيبانر

رومةإلىالمكالىيوناتانأرصله.ياسونابن1(،

عقدهالذيالصداقةعهدليجذدنومايوسمع

نأالرسولانحاولولقد.المكابيبهوذاأيامفيمعها

12:ا-23؟)امكأيضأاسبرطةيص!ادقا

الكبير-هيرودسوالد2("

بين(السفلى)المنطقةشفالهفيمدينةأتجباترير

حيثالكبيرهيرودسبناهاوتيصرلة.أورصمليم

باسموسئاها:18(12)يشالقديمةأفيقكانت

أورشليبممننقلحينبولسفيهامزاتاتر.أيه

أنتيباثريسيانحطت23130:ا)أعقي!رلةإلمط

أبو"نهرفياسمهاوبقيب.م،الراجالقرن

يافا.يثرقيئشماليالواقعالحاليفوتروس،

أنيبانر.،رجانتيبالير

أنتبباس

لهيرودسالثافيالابن.أنتبباسهبرودسا("

،..مق22السنةحواليولد.السامريةوملتقهالكبير

ا!بذكرهالذيالمميحيئالمعلممناينمعوتزبى

ولكن،لهخلفاالئانيةوصئتهفيوالدهعئة.ا:13

لفمعوبيريهالجليلق.م.4سنةفيلهبقي

كانكماالملكمرقصعماه.ا3؟الوتترارخس

وعلىالأناجيلفيشمى(.آنذاكالشمعبيفعل

وبينبينهالناسخلطولذلك،هبرودس،العملة

العريىاسثابنةتزؤجالكبير.هبرودسوالده

أنتيباس

منأرضهحمايةهدفهسياعيئ)ز،اجالحارث

رومة،إلىسفربمناشةولكن(.العربهجمات

،هيرودسأبيهمنأخيهزوجةهيرودبةمعارتط

الحارثابنةعادثهذابعدوز(.:617)مرفيلبس

هيرودسكان.هيروديةمعأنتياسوعادأيهاإلى

من)بتأثيروطموخا:32(13الومحالأئعلئا

عينهالوقتفبكانولكنه.للبزخومحتاهيرودية(

الوالفصحعبدفيأورشليمإلىبحبئمحافظأيههودئا

)احتراقاالعملةعلىصورةيجعللمهو23:7(.

ضذاليهودحساصياتعنودافعلليهود(.

23:12(.الوبينهماالحداوةخلقئما،بيلاطس

)حصنصفوربةمدنحقحنأوبنى،حكمهخلال

بحديماصغي.الجليلعنالمدافعةإلىيهدف

كرائاليفيةالمدينة)سقيتوليفبةقيصرلة(ديدكلي

بيتأسمهاكان.أوغسطوسالامبراطورلامرأة

بناها.:27اسيشفيالمذكورةهارامبيتأورقا

انتيباساتصل.وطبرية(العربضذبيرلهعنليدافع

لهوقطعالأولسجن.وبيسوعالمعمدانبيوحنا

الوالفردسيونظنوز(.6!17-92)مررأسه

حسبهالذييسرعيسجنأنيريدأنه31-!ه!(:13

6:14-16)مرالموتمنالقائمالمعمدانيوحنا

إليهأرسلهحين،قربعنبحوعإلىتعزفوز(.

الوحكمهتحتيقعولاجليليآنهعلىبيلاطس

،يسوعبشخصأولاأنبباساهتثم23:8-12(0

كانمنه.يسخرفأخذجوائا،منهيلقلمولكنه

حاكمفرافق،أبيهشأنضأنهلرومة،وفئاحليفا

أقسمثم+.سنةأورشليمإلى،فيناليوس،سوربة

خلفالذيكاليغولاللامبراطورأميتايكونبأن

الفراتعلىالمقامةالأعيادومؤل.طيبارلوس

والفراتيبنغبتاليوسبينالسلاممحادثاتبمناسبة

انحسد(1.-18:3015العاديات،)يوسيفوس

اللقلبنالالذكطالأولاغرلاسأخيهابنمن

فاتهم:لنفسهالناجيطلبرومةرالىفمفى،الملكي

يبزىءأناستطاعوماالفراتيين،معبالتحالف

الحالبة()فرنساغاليةخيوبإلىنفيحينئذ.ساحته

بأمرهبرودية()ورافقتهمقتولأماتحيث



نتيكرستأ

-81:472تيادالعا،يوسيفوس)طورالامبرا

:183(.االيهوديةالحرب252-255؟،248

2:13(.)رؤبرغامسفياسنشهدمسيحيئ2(،

برغاسى.أسقفكانإنلهيفولتفليدهناك

الدخال.المسيحرج.للمسيحالمناوئأنتيكرست

0243.024-.لخ!ملكميناانتي

إنجل

)حيثه"رث"بلفظةإن.السبعينثةفي1(،

القديمالعهدفيتدكالثاء(كلتحلالحربتةالشين

على18:22(،.ا؟4:صيم)2بالنصربشارةعلى

صم)2الأعداءعلىالتغبخبرمثلط!بخبر

السبعينثة،في7:9(.مل272؟18،25:"2،

المعنىذاتاونجليون()أو:"اونغليون"لفظةتحمل

4:01،صم2فيالماسوري.النصفيلهاالذي

18:02-27صم2في.الجمعصيغةفيوردت

)إنجل(الفعلأما.المؤثثصيغةقيهي7:9،و

رجواضخا.دينئامعنىالنصوصبعضفيفيئخذ

مز2:ا،نارج61:ا؟52:7،06:6،إش

الخلاصبمجيءثر:يعنيهو69:2.

الاسكانولوجئ.

اليونالطالأدبفي.الدنيوممطاالأدبفي"2(

الذيالدنيوفيالمدلولذاتنجدوالهلنسني،

فيهوميروسعند)مثلأ،السبعينئةيوجدناه

نأغيرطثب(.لخبرجزاء::49152الأوذيسة

جديذادينيامدلولأالهلنشتةالحقبةفيائخذالاسم

فيلونالفعكاستعملوتد.الإمبراطوربعبادةيرتبط

والفعكالاستم،وبوسيفوسالاسكندرافي،

ارتفاععنفنحذثا4:618()العاديات

،انجيل"أنهعلىالإمبراطورتةإلىوسباصيانس

الملكتكرمهلنستثةمدؤناتعذةونجد(.)بشارة

الدبنيئالمضمونأنعلىفتدكالإمبراطور،أو

الجديد.العهدزمنفياتشرق!د،للفظةوالخلاصيئ

كاسم"انجيل"لفظةظهرثالجديد.العهد3(،

لوقاوتميرالبول!تة.الكتاباتفيخاصبثكل

وهاانجيله،فيمرات15يحمله.للفحلتجه

منجزةاصارتفاللفظة.الرسلاعمالفيمزة
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لدىالهلينتةالرسولئةالكرازةفيالأساسئةالمفردات

إضعياخطفييسيرواسنحمالها.الأولينالمسيخين

افيالهلنستيالعالمخطوفي61:ا...()52:7؟

أولهوبول!أنويبدوالإمبراطور.عبادةإطار

وسطتقنثةمفردة)انجيل(الاسمجعلمن

فيدئهالانتصاريالمجيءبول!أعلن.المسيحئين

سيادةيعلنفالإنجيل.يسوعشخصفيالتاربخ

ويتضثنهالخلاصبملءيجدوهو.ويرافقهااللهابن

النبوءاتفينفسهيسوععرفضهائيئ.بشكل

يبثئرون،)المماكينا:61إشولاستماالاشعيالئة

فعلفاستعمل4:18-22(،لوأ:ه؟امت

أتوالهقراءةالمسيحئةالأوساطوأعادت."انجللا

النصوصهذهبينفقابلت،حياتهوكلوأعحاله

،يسوعوحدثالاسكاتولوجيالخلاصتحلنالتي

ت!بع.أفسسإلىالرسالةوفيلوتاإنجيلفيولاسئما

مزاتثمانيفاستعاد،الرسولبولسمرقسإنجيل

حدثهوخلاصيحدثعلىليدك"انجيل"لفظة

الكلمةواحتفظت.يسوعشخصفياللهمحيء

المسيحأنبمعنى".والغلبة"النصربمضمونعنده

؟1،13،15:ا)مروالموتالثزقؤاتعلىانتصر

تعنيلااللفظةأنإلىهنانثير14:9(.13:.ا؟

القرننخلالأدلا.ئاولاالنصوصمننضا

بدايةفي"انجيل!لفظةالآباءوجدأنوبعد،الاني

(،الحقيقةانجيل:ولظينسمقال)رجمرقس

انجبلكلأمامالحناوبناستعملواأنوبعد

تدكالكلمةصارتمرق!(،بحسب)الإنجيل

ماهذا.يسوعحولالأربعةالنصوصأحدعلى

الهرطقاتوكتاب،الاوليوستينسدفاعفينجده

والموضئات،6(:1402)الهراطقةلإيريناوس

1(.:)13611الاسكندرافي!لمنضوس

سلامبنأسقفابيفانيوسكانالايونيينفجبل

الايونيينانجيلعلىالرنييالثاهد)قبرص(

شرئيفيمتهؤدةمسيحئةبدعةيشكلونالذين

تتيحكتابهممنأخذهاالنيوالإيرادات.الأردن

القرنصتصففيتدوفيتارلخنحذدأنلنا

انجيلمنقرلئاببدوالانجل"1هذاإنالثافي.
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المقاطعكلارتبطت.الناصرين!انجيلالعبرانيين

أنناغير.الإزاثيةبالاناجيلابيفانيوسأوردهاالتي

للذبائح،عداءمنالأيوفياللاهوتفيهانجد

لولادةرفضمن.اللحملاكل،العبادةلشعائر

بالكرستولوجياأخذمن.التوليةفييسوع

العماد،فييسوعتبتىالآبأنبمعنىالتبنوئة،

هذاأنمثلأنرى.اللهابنحفاهويكنولم

المقاطعبعضونفح،الطفولةإنجبلأغفلالكتاب

ياكللامثلأ،.الابيونثينوبدعةتتوافقلكي

الخبزمننوعابل(،اللحمياكلالاالجراديوحنا

إنجيلفيفرأىأبيفانيوسأما.الكعكأو

متى.لإنجيلمح!مرةنمخةالأبيونيين

تضيره)فيأوريجانسحذثناباسبليدسإنجل

الذيباصيليدسعندىالرونيموسلوقا(لإنجيل

الثاني،القرنبدايةفي،بدعتهأجلمنإنجيلأأثف

أوسابيوس)رجكتاتا24منتالفإنجيلأ

وكما4/7:6-7(.الكن!يالتاريخ،القضري

صياغةأمامنحنمرقيون،إنجيلفيالحالهو

بقيما.بسيطتفسيرمعالإزاع!ليةللأناجيلجديدة

موشياتفيغنوصبانإيرادانالإنجيلهذامنلنا

أرخيلاوسوأعمالالاسبهدرانيكلمنضوس

1(.7-ا)5165،

مقدمتهفيايرونيموسعنهتحذثبوتلماوسإنجيل

ذد.جلاسيوسقرارذكرهكما،مئىإنجيلإلى

هذهبرتلماوس"."سؤالاتأمامشلثبلانكون

واللاتيةاليونانئةقيلناخفظتالسؤالات

وأالثالثالقرنفبدؤنت.القديمةوالسلافتة

وهي.قديمةموادإلىاستندتتكونوقد،الراج

سؤالاتعلىوالثطانوالحذراءيسوعردتورد

الموت،1الأخيرةالعواقبحولبرتلماوس

والخطايا.،الملائكةوسقوطالدينونة(،

بطرسانجيلمنكبيرقسبموجدبطرسإنجل

ممر.صعيدفيأخمبميمدفنفيمهـأ6سنة

بمبولهاشنهرالذيبطرسإنجيلمنقريئافبدا

أنهيبدو002.سنهةسابيونقالكماالظاهرلة

متهؤدةمسيحتةأوساطفيتفريئا013سنةكتب

إنجيل

هذامنلنابقيالذيالفمأماسوربة.في

وتيامته،،يسوععلىالحكتمفيصؤر،الكتاب

منموادهالإنجيلهذاأخذ.للرسلوظهوره

معابمنظررفيصياعهاوأعاد،الازا،لئةالأناجيل

علىحكمالذيهوهيرودس)مثلأ،لليهود

منالظاهرلةالبدعةونرى(.بيلاطسلابسوع

نأيمكنلايسوعبأنالقائلالحديثخلال

حلقاتتأفيهيتعذلمالكتابهذاأ.يتأ

خاضااضوةئلقيولبههالمتهؤدين،المسيحئين

المميح.يسوععنتعلبمهمعلى

وهوتو!ا،إنجيل،قبطيإنجيلهناكنومماإنجيل

المكتبةفيوجد.تومابيدالطفولةإنجيلعنيتمئز

ماعلىأثار،واليه.حمادينجعفيالغنرصثة

)1(،لوقاحولعظاتهفيأوريجانسيبدو،

)3/25:116،الكن!يتاريخهفيوأوسابيوس

اسئعمل)1:2(0لوقاتفسيرفيوامبروسيوس

)أو:النحشيين،الغنوصيينلدىالكتاب

جميععلىرذهفيهيبوليتسررقالكماالحنثحيين!

سنةحواليسوريةفيالفأنهويبدو....الهرطفات

بعضهايبدوقولأ،114توماانجبليضئم014.

كما،الأقوالهذهليست.بهلنسةلأقوالموازئا

في!نتالتيالمجموعاتإحدى،بعضهمزعم

ذلك.عكسبل.الإزاللةالأناجبلتدوينأساس

الأناجيلفيلماغوصيئجؤفيجديدةصياغةفهي

ومعالجن!.لحالمخاعىشجبمعالازائمة،

لاالتييسوعأتوالبعضخفظتفقدذلك،

الأربعة.الأناجيلفينجدها

الهراطقةعنكتابهفيإيريناوسقالالحىإنجيل

)جصاعةالرلنطئينالغنوصثينإن)3\11:9(

علىهوالذيالحقإنجليصتعملونولنطينس(

كان.حمادينجعفيوجدكتابيبدوما

علاقاثالإنجيللهذاأنلاحظقدإيرشاوس

غنوصيئمقالفهو.القانونتةالأناجيلمعكامضة

مستوى)علىسطرةحولالولنطينيئالنوعمن

بالمعرفة.والخلاصالمختصالمبتولوجا(

دياتسارون4رجالرباعي)ال(إنجيل



الطفولةإنجيل

الطفولة.أناجيلرجالطفولةإنجيل

فيويتومئعكاتبهيتوشعالأرشتةفيالطفولةإنجيل

الذيتوممابيدالطفولةإنجيلوفي،بعقوبانجيل

السريافيالاصلاما.الارمنثةإلىالردانئةعننثل.

الأرمسئة.النسخةإلأتبقولمضاعفقد

يعقوبإنجيهلمنمزيجهوالعريئةفيالطفولةإنجل

الأصيلة.الحناصربمضمعتومابيدالطفولةوانجيل

التياللاتينتهالترجمةإلآمنهيبقولمالأصلضاع

يوعمولدالكتابهذايروي.7916سنةنئرت

المعجزاتتقديمفيمراجتهوبزاحم،وطفولته

يومالطينمنعصافيرصغ،تنبؤات)أصفية،

لياتة.كلعنالبعدحتى.(..السبت

بعضفيتوماينيتومابيدالطفولةإنجبل

هذاوجد.الاسرائيليالفيلسوت:المخطوطات

ذكرأتدمها.أقصرهانسختبن،فيالكناب

ءبسوعتعلمحدثالثانيالقرنفيإيرشاوس

الطفولةإنجيلفيأيضأنجدهحدثوهو،للكتابة

فيؤجدالكتابأنيعنيلاهذاولكنتوما،بيد

القرنإلىبعودالحاليشكلهفيفهو.الوقتذلك

والجيورجثةواللاتينثةالسريانثةإلىنقلوقد،الراج

الإنجيلهذابفضل.القدبمةوالسلافيةوالحبثمثة

والثانيالخاسىعامهبينيسوعاجترحهاعجاث

لبمزعجشخصموتطبن،من)طيورعشر

ولدايوعفيهايبدوصبيانئةأنجارأنجاره!ظة(.

منهاستقى.حولهالعذاببزرعيفرحوسادئامتقلئا

ء،العربئةفيالطفولةإنجيل،،المزعوممنىانجبهل،

ايارمنثة.فيالطفولةانجيل

القيصريأوسابيوس!ذثالعرانيينإنجل

العبرانيينانجيلعنالامكندرانيوكلمنضوس

يحملأراميمؤلفووجد.ا!ىنانثةفيدؤنالذي

ايرونيموسأيامفيقيصرئةمكتبةفيعينهالاسم

نكونلاقدولكن.عديدةمقاطعنهيوردالذي

العرانيينإنجيلطيعةأما.عينهالكتابأمام

اليالجهزدينالمخينأناجيلبائروعلاتته

الفرضياتأرغمالقولإلىتاقد!ا،ايقلبدحفظها

في،الئافيالفرنفيمصر،فيذؤنبأنهالعدبدة(
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وصلتالتيالمقاطعأصا.اقهؤدينالمسيحئينأوساط

منواضحتأثيرعلىتدكفهي،الإنجيلهذامنإلينا

،يعقوبشخصثةإبراز.المنهؤدينالمسيحتينقبل

عنللتحذثالمؤثثصيغةاستحمال.الربأخي

والسريانثة.العبرثةفيكماالقدسالروح

سلاميسأسقفأبيفانيرسأوردفيلبسإنجيل

إنجيلمنعقطغا،الهراطقةضدكابهفي)قبرص(

علىنعثرلمأنناغيرمصر.غنوصئوامتعملهفيلبس

نجعفيؤجدالذيفيلبسإنجبلفيالمقطعهذا

المرتكز،القبطيالغنوصيالمقالهذاففي.حمادي

ئعطلمالئافي،القرنإلىيعوديونافنأصلعلى

يعتبرونالنقادجعلماوهذا.الأولالدورلميثس

أوردهالذيالمقطعإنئانوثا.الكنابعنوان

)غنوي!بالمعرفةالخلاصإلىينطزقأيفانيوس

وهنان،الانجابرفضلمالىغنوصيص(،أو

الذيفيلبىإنجيلأماالغنو!يهة.يمئزانأمران

القوصئةمنمقالفهوحمادينجعفيؤجد

الأسرار.علىخاصتثديدمعالولنطينئة

المخطوطاتفيالكتالثمذايقذمالمزعوممتىإنجيل

مؤلفعنإيرونيموسبهاقاملاتينئةترجمةآنهعلى

إنجيل*علىتأشسخيالم!خبرهوالواح!في.يونافط

عناصرمعتومابيدالطفولةإنجيلو،يعقوب

وقد،الثامنالقرنأوالساجالقرنفيدؤن.أصيلة

الىأقدمهايعودلاتينثةمخطوطاتعذةفيإليناوصل

بحثمعالكتابهذايرويعثر.الحاديالقرن

الثور)ببنالمشحولادة،المحجزاتعالمعنكبير

طفولةمصر،فيالمقذسةالعائلةإقامةوالحمار(،

واليتورجياوالأدبالفنفياشتحملوتد.يوع

الطفولة.انجيلبإيجازلناتذ!ط"يكثل"لكي

الكنسيالتارلغفيأوسابيوسيذكرهمت!إيخل

لوتا.انجيلحولعظاتهفيوأوريجانس)3\25:6(

جميععلىالرزفيالرومانيهيبوليتسإنثئم

الاسكندرافيوكلمضوس(،اة2)7\0الهرطقات

تقالبدعنيتحذثان)7*ا:18(،موئمياتهفي

بسيليدس.جماعةعندمئىإلىئسبتتعففبة

المقانل"توما"كتابمعمتياانجيلماهىمنهناك
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اتجاهاتعلىودك،حمادينجعفيؤجدالذي

هنانشير.متىبيددؤنأنهعلىنفصهوقذم،تعففية

ويكتبانالعبريةفيواحداسمهماومتيامئىأنإلى

اليونانئة.فيبطرلقتين

أجلمنمرقيوندؤنالثانيالقرنفيمرقيرنإنجل

لوقالإنجيلصاغةأشسها،التيالغنرصتةالبدعة

العهدإلىإثارةكلمعا-2فمنهاوانتزع

الإلهعملمنهيالتوراتثةالأمورفهذه.القديم

خلالمنإلأهذامرقيونإنجيلنعرفلا.الزير

وحاربوها.الهرطقاتدرسواالذينأولثكأوردهما

برلينكودكسفيمقالأولهوالمجدلةمريمإنجل

يوناني.أصلمنصحعيدئةترجمةوهو2085.

وفي-6()1الدايةفيعديدةصفحاتمنهضاعت

فتمثلايونائةالمقاطعأماا-14(.)1الوسط

وقد،18:ه-91:ه17:ه-12،عناختلافة

مكتبةفيالموجودةبهلن!ةبردياتفيوجدت

معاليونانتةالنسخةهذهتتماهىلارايندس.

علىالمجدلتةمريمرديتضقنفالقطيالقطتية.

)18:ا-5(،إليهاوصللوحيبطرسرفض

القديبم.""الكتابلهذانسختينأمامنكونوهكذا

نايعنيهذا.الثالثالقرنإلىاليونالثةالبردثةنعود

ما.الثافيالقرننهايةفيدؤنالمجدئة!مريم"انجيل

منفصلينوحييننهابةهو"الإنجيل"هذامنبقي

،الأولالوحيفيالماء.إلىيسوعصعودبعد

وتلايذه.الموتمنالقائميسوعبينحوارهاك

إلم!وصلخاصوحيعننقرأالثافيالوحيوفي

هذانجد.الوحيلهذاتفسيرمعالمجدلتةمريم

مثلالغنوصئةالكتاباتمنعددفيالموضوع

يسوعو"حكمةيوحنا")منحول("أبوكريفون

الغنوصيئبالسزتلاميذهيسوعئعلمويخها"،المسيح

يسوعبينالمفتوحوالحوار.العالمفييبئ!رواأنقبل

تعيمفيللخلاصالكونثةالأسسيريهموتلافيه

الخلاصوهذا.وجذورهالخلاصطبيعةحول

الغنوصيأما.والموتوالمرضوالئرللأممبخضع

إلىينضئملاأنمنهوئطلبآخر،جذزافيمتلك

ينطلقوحينا(..-8:ا71:المادبةالطبيعةرغبات

حمادينجمفيالمصزيينإنجيل

.الملكوتبإنجيليحظوابأنالتلاميذيكثف،الرلث

الجديدالعهدمنعديدةمقاطعإلىتلميخانجدهنا

:27؟14يو؟28:01متر!؟4:)8:7-9

لو،244:متبم24:36لو21؟-02:91

وبدلآ23(.23:7،7:4؟24:متبم173:ا

التيالآلامعنيئوا،المهتةالنلاميذجمغأنمن

وحمايته،الرببنعمةمريمفذكرتهم.تنتظرهم

حبنئذ.الغنوصثةالحمفةإلىعودتهمإلىوثح!

نالتهالذيالوحيترويأنمرلممنبطرسطلب

منبقيماالتلاميذ.لدىعهولأوظلالرفيمن

يتوشطالذيالعقلعنبتعليميبدأالقسمهذا

).ا:؟ا-ممكنةالرؤيةويجمل،والروحالنفس

النف!.صعوديرويخبرمحويتواصل23(.

وهو،وبطرساندراوعنالتعيمهذاعلىوبعترض

النعلبمعلالأرثوذكشةالكبةاعنراض

اعتراضهماواعترلاويفأسكتهماالغنوصي.

جديرةمريمجعللقد.المخقصلاختيارمعارضا

أطاعالنهايةوفي2-16(.ة)18الوحيبهذا

بالبثحارةيكرزونوذهبواالرلثأمرالتلاميذ

.)18:17-91:2(

الهرطقاتدارسييرالمصريينبحسبالإنجيل

اليونان!ةفيذؤنالذيالمصريينإنجيلإلىعرازا

لاالذينالسبالبويينلدىالثانيالقرنمنذوانتشر

الثلاثةالأقانيمبينالكفايةفيهبمايمئزون

ولدى62:4(.الهرطقاثضذ،)ابيفانيوس

الهراطقةجميععلىوالرذ)هيبوليشىالنحشانيين

الاسكندرافياكلمنضوسأوردوقد5*:9(.

-29:اثم3؟3:63،66\9؟3:54\6)الموشيات

ليحارب"الإنجيلأهذامنمقاطعأربعة39(

إنجيلفيفنجدهالأخيرالإيراداما.التعقفيالتفسير

نأإلاهنانشير.حمادىنجعفيؤجدالذيتوما

تحذثالذ!المصريينإنجيلبينإطلائاتقاربلا

نجعمكتبةفيوجدالذيوذاك،كلمنضومىعنه

حمادي

بهذاإطلائاارتباطلاحمادكينجعفيالمصرث!إنجيل

المطبوع"المصريين"إنجيلمعالغنوصيالكتاب



للأناجبمطالم،إنجيل

فيإيراداتبضعةمنهبقيولمذىالتعففيبالطابم

حمادىنجعكتابأما.الاسكندرافيكلنضوس

القبطئةإلىاليرنانثةمنستقلتانترجمتانفهو

منمقاطعإلانتلكولا.حمادينجعفيوجدتا

الإنجيل؟هذاعنوانجاءأينمن.النسختينهاتين

هناكأنغير.الكتابخاتمةأو،الكولوفونمن

العطيمللروحالمقدساالكتاب:تواففااكثرعنواثا

كان.المقالبدايةإلىالعنوانهذاويرجع".الخفي

نا!مخهوكان.اليونالبالنمنقموجوذاالكولوفون

لفظةالكتاب")امحلفجعلالاسم"مسحن"تد

فييتوشعباطنيئمقالهوالإنجيلهذا"الإنجبل".

.أقسامأردعةويقسم.الغنوصتةفيممثزةمراضيع

-ا:05/=164:-04:1255)3/الأولالقممم

فىتالسماوقي.العالمأصلعنيتحذث67؟ا(

،الأب:القوىمنمثفثينبثقالخفئالعظبمالروح

القوىهذهمنبكلويرتبط.الابنبربالو،الأم

الدهرالكتابيصؤرهذابعد.ثمانيةمنعموعة

الثانيوالقم...الساوفيالعرمىغرفةالمجيد،

بصؤر(01:-278:/8467-:3155:61-66/

بحبب.وخلاصهعليهوالمحافظةثيتنسلأصل

وأرسلالسماءإلىشبتصعدالثرلر،عداوة

فيكبيردوروللمعمودتة.نسلهيخئصلكييسوع

)3/66:8-الثالثالقمالغنوصيين.خلاص

ينجهمديحهو15(1ا-67:26-4/78.08:

-)8"8:15ا-96:17=4/)3/68:رابمقسم

فيوأخفاهالكنابشيتدؤنكيفيقول(النهاية

.الأخيرةالغنوصئةالأيامزمنإلىكركسيوجبل

وأالرابمالقرنبدايةإلىالكتابهذابحودفد

هذهمنبعضاايريناوسعرفوقدمصفه.

ولاكاتبهنعرفلاأنناإلأالغنوصثة.العناصر

الكتابهذاعنالقولنستطيعوما.تدوينهموضع

العالمفيتأضستالنيالشيتئةالغنوصتةيمثلإنه

مسلات*شأنضأنها،بالمسيحئةوتأثرتاليهودي

.آدمرؤياو*الثلاثشت

"،انتيمرقيىنتةمطالى5رجللأناجهلهطالى،نجل

مونارخيانثة.مطالى
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هذاايرونيموسإلىالتقليدنسبمريممولدإنجيل

فيخفظالابم.القرنإلىيعودالذيالإنجيل

إنه.بعقوبإنجيلمعطياتعلىونأشساللاتينئة

خطوشها،الهيكلفينربيتهاسلم،مولديروي

خطفيهذايقذموهو.المسيحمولد،بيوسف

خاضة.أصالةدونمراجعه

سلامي!أسقف،ايفالوستحذثالناصريينإنجل

الذينبالناصريينخاصانجيلوجودعن()قبرص

علاقةهيط.سوريةيتهؤدونمسيحيونهم

المتهؤدفي؟المسيحئينأناجيلبسائرالإنجيلهذا

التيالمقاطعققةبسببنعرفهأننشطيعلاماهذا

وما.البدعهذهعاربلدىوردتوالتي،نمتلك

مئى.إنجيلفيمماإلىيستندنجده

اللاتيئ*ال!قليدفيأعطياسميخقوديمسإنجل

بيلاطس.لأعمال

مريم"مولدحوليعقوب"خرءإنبعقوبإنجيل

أقدمهو.يعقرب""إنجيل،الأول"الإنجيليسفي

القرنمنتصففيآلف.الطفولةأناجيلمنإنجيل

فيإليناوصلوقديبدو.ماعلممرفي،الثاني

والجيررثثةوالحبشئةوالأرمنثةوال!رلانئةاليونانثة

تألبفمنأنهعلىنفطويقذم.القديمةوالحملافئة

فيإليهأشاريوستينوسأنيبدو.الربأخييعقرب

إلهيعودوأوريجانص)78:ه(،ترلفونمعحواره

يعقوبانجيلروى.لمثىتفيرهفيواضحبشكل

إلأ،السنفيكبراويوكيمحنةأنفمع.مريمحياة

النيسلمشخصفينسلأتقواهمامنحاللهأن

الثانيةالسنةحتىهناكوظفصالهيكلإلىفذت

كانالذيليوسفخطبتثتمعمرها.منعشرة

عبارةلتفسير)محاولةعديدينأولادوأباأرملأ

يأتيذلكبعدالقانولتة(.الأناجيلفي"يسوعاخوة)ا

التييوسف)شكوكروايةدثكلالبشارةخبر

لىالمذكورة"الغيرة"تقدمةطقصئفذحينهدأت

لحمبيتفييسوعميلادخبرئئم3(.ا-اا5:عد

بعدحتىمريمبتوليةسالومةالقابلةلاحظت)حيث

بوحناأبزكرياومقنلمصرإلىوالهرب(.الولادة

.هيرودسبيد،المعمدان
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شذدأنهإلأ،مثؤقبشكلالإنجبلهذاكت

الولادةقبلمريمبتولتةعلىصبيالنبشكل

بحثهأجلمنالجغرافيبالواقعوضخىوبعدها،

دؤنهاالتيوالتقاليد.والعجائبتةالمذهلةالأمورعن

رإنجيلاللاتينيالعالمفيوخلفاؤه"الإنجيل"هذا

المسيخيما،الموىعلىأثرتتد(،المزعوممثى

إلىالعذراءتقدمةعن،ويوكيمحنةعنفتحذثت

اللينورجئة.الروزنامةفيدخلماوهذا...الهيكل

مجتمغاتصتزالجديد.العهدفينادرةلفظة:إنجيلى

إلآالكلمةهذهتردلا.للإنجيلفيهالسلطةجث

)فيلبس،21:8أعالجديد:العهدفيمزاتثلاث

)فياات4أف4(،350،،12ث-845:ر!

الرعاةوقبلوالأنبياءالرسلبعد،الخدملائحة

لتيموثاوس:يقالحيث4:هتم2(؟والمعلمين

4:2:)رج!الإنجيلي)عملالمبشر"عمل"إعحل

2:22(.فل3:2؟اتمأ،اللهبكلام"تشر

البثرىينقلالذيذاكوظيفةعليدكالإنجيلي

لعملامتداداعملهفيكون(،أنجل)الإنجيل،

علىتطئقيكونقد.الكنيسةمؤشحيوأولالرسل

كور4،3:2فل)رجالرسلمعاونيمنكببرعدد

-4:01تم4:12،2ابفراس:17؟اكو؟818:

الثانيالقرننهايةمنذ3:13(.تي11،02،

"الانجيلي!عنلخذئونترتليان!(،،)هيبولش

نفول.الأربعةالأناجيلأصحابمنكلعنأي

ومثلالمبثتر...أوالإنجيلييوحنااليومحتى

-5:احزفيكماالأربعةالأحياءبرمزالإنجيلثون

ايريناوس.زمنإلىيعودوهذا:6-4.8رؤ؟14

الثور،،الأسد،)الإنسانصورةكلتطبيقأنغير

هي.هيتكنلمانجيليكلعلىالنر(

فجعل،انجيليكلبدايةعلىارتكزفإيرونيموس

الثور،وللوقاالأسد،ولمرض،الإنسانلمتى

انتقلثثمالغربفيتعفمماهذاالنسر.وليوحنا

كلتربطأخرىصورةهناكوكانت.الشرقإلى

إشجا(:كتفهعلى)يحملهالأنياءمننجبيئإنجيلي

لوفاحملإرمبامرف!.ودانبالمنى،حمل

يوحنا.وحزقيال

ومتياساندراوس

كاهنشيشونقيأنخكان)نعلمات(ثي!ثونقيأنخ

شاهدأهتمتعليماتهوجاءت.هليولوليسفيرع

-ا!ه!(.ا)060المتأخرةالحقبةفيالممردةللحكمة

بشكلمفدمةوشفهاالديموتيةاللغةفيدؤنت

فيشاركلأنهصجنكيفالكاتبيرويخبر.

يطلقلنأنهعرفواذ.الفرعونكلمؤامرة

لافي.ثعليماتهعليهاليدؤنبرديةطلب،سراحه

يكفأنخأخذ،برديةلهتعطىأنالملكرفضواذ

إلىمجملهاالسخانوكانتعليحاتهالجرارقطععلى

تتوجهلاهي.عمليةحكمةأمامهانحن.فرعون

الملأكإلىبلالقصر،فيالموظفإلىأوالكاتبإلى

والشارعالبيتفهوالكتابةاطارأما.البلدةوشيخ

العائلةيثعذىلاعلاقانهونطاق،والساتيةوالحقل

.والجيرانوالأصدقاء

سمعانأخو:44(.ا)يوصيدايتمناندراوس

وكانت:92(ا)مركفرناحومفييكن(.)بطرس

تلاميذأولمنأخيهمعكان.السمكصيدمهنته

أع،وز01:2رج؟وز2"-4:18)تيوع

اندراوسأننعرف4":ايوإلىعدناإذا:13(.ا

اندراوساصميبرز.المعمدانيوحناتلاميذمنكان

معيطرح13:3:مر:الانجيلفيمزاتئلاث

التيالعلاعاتحولسؤالأويوحناولعقوببطرس

الخبز.نكثيربمناسبة6:8:يو.الأزمنةنهايةتسبق

هذابعد.ويوعالوثنيينبينيتوسط22::12يو

الكنسئونالكتابأثاالجديد.العهديذكرهلن

البلفانوبلادروسياجنوتيئرإنهيخقولونالقدماء

.اليونانفيبتراسفيشهيذاومات

الثافيالقرنإلىيعوديونال!نصن)أعمال(أندراوس

بتراسفيإقامته،الرسولرحلاتيرويوهو

الصيب.علىاستثهاده.وأخائية

الارثوذكسثةالكناش،رحالقيمريأندراوس

المقذس.والكتاب

فيدؤنيكونقدنمنأأعمال(وبرتلماوسأندراوس

هرطقةأوضحبهةيحملماكليزيلأنوحاولمصر

كتب.متىنعرفلا.ومتياأندراوسأعحالفي

اليونانئةفيمحفوظنصن)أعمال(وماساندراوس
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نعرفلا.والحبشئةوالقطئةوالرلانثةواللاتيئة

كتب.أبنولاكتبمتى

ائفالراجالقرننهايةفيعجالب()كتاباندراوس

كتابفرنسا(،)فينورأسقف،غريغوربوس

واستمملاندراوسالرم!ولالطولاويعجائب

أعمال*وهي:إليهالمنموبةالمنحولةالأسفار

.وبرتلماوصاندراوسأعمال*،ومتياساندراوس

اندرونيكوسرجأندرونيكس

الرابمأنطيوخسضابط03-38.:4مك12(،

وملاس.طريوسعلىحملتهخلالأبيفانيوس

الكهنةرئيسظلمافقتلمنلاوسعليهأثار

أمرلهذا.دفنةإلىالمتجيءالثالثأونيااليهودي

حقمحاوزلأنهأيدرونيكوسبقتلأنطيوخص

الضيافة.

مثلكانالأؤل.غيرهو5:23مك242(

عندشكيمفيالملكممئل5:22(عك)2فيلبس

ج!زلم.جبلسفح

جهودقيأصلمنكان.رومةمنمصيحيئ،3(

)روالقيودفيورفيقهلالرصلبولسقريئاوكان

بينالمثهورينمنوسثاهبولسعليههسم:7(.16

الرسل.

عبرئةألفاظأرجالقديمالعهديستعمل)ا!(،إنسان

،شونأ،شي1،مآ:الإنسانعنيتكلملكي

وفير.ابج،شانا:الأرامتةوفير.وبج

أشيرعام(،بشكل)الإنصانانتروبوساليونانتة:

(مالمرأةتجاه)الرجل

الله.خلي!ةالإنسان:اولآ..القديمالعهد1(،

خالقفقطاقهليس،القديمالعهدحسب

خالقأيضا،فردكلخالقبل،الأولالإنسان

ه،الأولل!نسانالعلمفالاس!.ونوعجنىكل

كما،إنان"كلعلفيدكجمعاسمهو،آدم

نكولنإن،ملموسوبشكلالبشزلة.عليدك

،ا؟ه)إراللهعكلأبضايعنبرأقهحشافيالجنين

وئفابل.(18،:8-0112أي،:91313مز

الذىالخزاف()أو:الفخارفي،بعملاللهعمل

شأ2:7؟)تكالأرضبترابالإنانيصنع
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-01:8أي؟81:6إر؟46:7؟92:61،54:9

ينسجالذيالحائكعملأو02-21(9:رو9؟

أيا13-193،16:)مزأفهحشافيالإنان

اللبن"يرؤب!الذيالفلآحعملأوا(،.ا:ا

01(.ة01)أي

حينالتقليدفيالخطفيالمكابثبنأمظقتولقد

جسمحثاهافيكؤنتالتيهيليستأنهاأعنت

نفسوأعطيت7:22-23(.مك)2أبنائها

افيهنفخاللهلأنهكذا،تكؤنالذيل!نسان

والتنفسالتقسفيتظهرنفس()*حياةنسمة

01:12؟أي041:92-03؟مز2:7؟)تك

12:7(.2؟3:اجا34:14-15،+:4؟

جسد*منكمركببهلمجللمالحيئفالإنسان

وهو.دموهلحمءمنككائنبل،نفسوه

حمينلاستقا،النسمةاللهيستعيدحينيموت

:23(.12)تثالجاةمبدأهوالذيالدميسفك

نإ.مائتوهو،اللهصورةهوالإنحمانئانئا:.

نتيجتهاجاءت،اللهإلىالانتروبومورفتةالنظرة

اللهصورةعلىخلقالإنسانبأنالاعتقادالطبيحئة

رخا؟.ة3كوبم:117كورا؟ا5:ا:27،)تك

الانتربومورفثةالنظرةكانتالواخفي24(.:4أف

ساميةكرامةالإنسانإلىننسب،الفديمالعالمفي

خدمةأجلمنؤجدإتماؤجدماككأنبدابحيث

91-،28:216-03"ا)تكوسعادتهالإنان

العالمتلبهو.الأرضهذهعلىملكهوأ(.02

لهوخضعأجلهمنخعلشيءكل.المخلوق

حك17:2-4،حمط8:6-91)مزولأهدافه

،النباتنماأجلهمن3:7(.يم2؟:301-2؟:9

تدورله.عطاباهاالطيةوضاعفت،الحيوانوولد

)يثسوالنورالحرارةتعطيوالشمص،السماوات

وسكرضكهوإننعجبفلا01:12-13(.

فليلأالإلهمنأتكجحلنهالنيالقدرةهذهبسبب

ابخير"يعرفاقهمثلصارآنهفاقتنع8:6(،)مز

)تكشاملةمعرفةيمتلكأي22(،3:)تكوالصز"

الخليقةهذهألنغير5:9-14(.املرج2:91،

علىقصيرةحياةفترةبعد،خضعتقدالممتزة
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الموتضرورةمنها،مهربلالضرورة،الأرض

جا؟15-41ة34أي،3401:92؟:09)مز

لاالذياعتدادهكذبتالقصيرةفجاته:7(.12

-18:9صي؟ا.9-:09مز:3؟6)تكلهحدود

أيامهعددفيجعلبرحملاالذيوالناموسا(..

يأ09:6،)مزاللهبفضبارتبطقدمحصوزا،

الحبلمنذبالإنمانالمتعثقةبالخطيئةا-17(،:14

الأولالإنسانبخطيئة51:7(،)مزأثهحشافيبه

911.ت3)تك

الجن!يجدأينا!لوت.بعدالإنسانثافأ:.

تئقلالتىالضرورةمنينجوتجعلهوسائلالبث!رفي

الأنتروبومورفتةالنظرةجاءتعيه؟بكاهلها

نأإلىفدفقه،اللهمنجذاقرلثاالإنسانفجعلت

علخسرها،عدنعلىالأ!ضئةالسعادةيسقط

وضحوحين.اللهمعإتامةعلى،مقبلةأبدثةسعادة

وأن،للثريعةأماته!بسببفنلواأبرياءأبراؤاأن

حولسؤالطرح،بالسعادةوقحبنينعمونأشرازا

العالمفيالدييئالوجدانعلىالموتبعدالحياة

ونجودالثمهداءفضائلفرضتفقداليهودفي.

فتعؤضالموتبعدعدالةتأتيأن،المكابئةالمقاومة

الخارقين،الأشخاصلهؤلاءوتتيحموتهمعن

المشتركةالقاعدةمنيفلتواأنالأبرار،ولجميع

.515:-9؟ا3:)حكأبدئتهيخااللهوبشاركوا

هذهتضيعفكيف.اللهصورةهوالإنسانلأن

متنامرجاءإلىالاعتقادهذاوانضثم(.الصورة

)داالموتىبقيامةالإيمانإلىفقاد،الموتبحدبحياة

؟-312:4345-7،36:صك2-32،:12

ماتحفقوهكذا86-ا.9(.4:ا3:66،بسبب

-ا*:حزفعندوتشبيفا.استعارةالأصلفيبدا

لشعبمفبلةولادةإلىترمزصورةأمامكتا4،

تتحفقالصورةأخذت،26:91إشوفي.اصرائيل

ادننتظرأنيجبولكنرجاء.إلم!فتحؤلت

لنجدالمكابئين(الشهداءزمنفي)أي12؟3-2

القيامة.عنصرئحاتاكيذا

قيامةبشكلتصزرلاالقيامةأنالواضحمن

في"يامون"أو"برقدون"الذبنإن:بلجسد.

إنسان

بينمناييفظون"أولميفومون!الأرضنراب

المظورفيالموتبعدالنفسلحياةمكانفلا.الموتى

نعدمفحين.القديمالعهدفيالانتروبولوجي

قيامتهتتتم،إذن.ودمهلحمهفينثؤههالانان

حيني:2(12)دا"الأرضتراب"فيالرقادبعد

هذاأنفيشلثلا.العدممنقرلبةحالةإلىيصل

فيتمئزلاالتيالسامثةالروحمعتكئفالمدلول

الحالهوكمامانئا،وجسذاخالدةنفشاالإنسان

اليونالط.العالمفي

خطفيالجديدالعهدظكالجديد.العهد،2(

عملهبدأالذياليونافطالعالمأثروان،التوراق!الفكر

-2ا2:)حكالهلنتئةاليهودثةالكتببعضفي

مك024؟8:،-51516:-7،أ:3،84؟

23(،:18؟-217:1218-3،:15؟13:15

الجسدعنالمنفصلةالنفسخلودعنفتحذث

ضارج02:4؟6:9،رؤ.أ:28،إمت

الذينالموتىأنيبقىولكن:12(.4عببم5:23

)مت"الراقدونلماهمالمسيحبموتساعةيقومون

الفكرةونجد4(.3:بط2رج52-53،:27

نأنعلنالتيالمحيحثةالمدافنبعضعلىواضحة

ومع.الديونةبانتظارالقبرفيبسلاميرتدالميص

والكلامالنفسخلودحولالكلامانيبدوذلك

إلىمحتلفتيننظرتينيعكساناللذينالقيامةحول

)أعومتزاحمينمتعارضينويبدوانالإنان

فيامتزجاقد-13(،15:12كورا:32؟17

قدالأبرارنفوسجث-91،02:46-ا6:رؤ

)رؤالمامةباننظارالساوفيالمذبحتحتخمعت

4-5(.02:)رؤأولم!تيامةفيتشاركأو6:9(،

فيزيائي.شكلقيتبدوبل،أرواحمحضلبست

لافالنفسنافة،وحدةيعتبرالإنسانأنبما

.وملموسجسدفيشكلفيإلآتظهرأنتح!تطيع

إلىفقطتشيرالنصوصهذهأننلاحظشاغير

تصؤركيفولكنالممتز.بوضعهمالشهداء

فييرىنظامفيالموتبعدالإنسانحياةالم!يخيرن

1)الجسد،النفس،الروح:عناصرثلاثةالإنان

:45-15كور1رج4:12،عب5:23،ض



النيقاويأنستاسيوس

خلفاسيكونفالفداء،واحدالإنسانأنبما46(؟

بط2رج،615:غل؟5:17كور)2جديدا

الذممطالجديدالإنسانمركزها(21:رؤ3:13،

)اكورالثافي،"آدم2:15()أفالمسيحفيخلق

الارثوذكسئةالكنائس،رجالنبقاويأنمناشبوسى

المقذس.والكتاب

شوشن.مثلعيلامعاصمةأنشان

أنطاكبة

تقع.بسبدبةمنالقرلبةأوبسيديةأنطاكبة1(،

شاطئعلى،وفريجيةبسيديةبينالفاصلالحذعلى

الصغرىآسيةفيمغنيزيةأشستها.مياندرشخهر

ومستوطنة.،مق091سنةحرةمدينةوصارت

أياممنذبهالمعمولالإيطاليالحقيسودهارومانثة

الشمالإلىيلواصاليومهيتجصر.أوغسطوس

يهودئةجماعةفبهاكانأكردير.بحيرةمنالشرقي

الرسوليةالرحلةخلالوبرنابابولساستقبلتهامة

طيئاايتقبالأالرسرلينفاستقبلوااليهودبلأ.الأولى

إلىالهربعلىأجبرهمااضطهاذاعليهماأثارواثم

المدينةف!ظفتولكنا-52(.13:4)اعأيقونية

مهتدين،وئنيينمنمؤلفةمسيحتةجماعة

ي(.14:21)اعبعدلحيماالرسولانوسيزورها

العاصيضهرضفنيعلىنقع.سوريةأنطثية2(،

سنةأشسها.وأمانوسكاسيوسبينيقعسهلفي

أنطيرخس.لأببهبهرائاالأولسلوقس..مق003

الهلينيةالمدنتةومركزغتهةتجارةمدينةكانت

صارت..مق13سنةبعدالسلوفببن.وعاصمة

الحاكمومركزالرومانئةسوربةمقاطعةعاصمة

ومنسوريةأهلمنشعبهاتألفالرومالن.

نشرواوقدأغنياءاليهودكانواليهود.اليونانيين

الدخيلنيفولاوسمنهموكانبغيرةفيهادياننهم

مدينةإلىالانتماءحقكانه(.6:)اعالأنطاكيئ

مل!)2المدينةليهودأعطيوتدمهضاامتازاأنطاكية

وقبرصفلسطينمنسيحيونالف4:9(0

ومنمهتدينيهودمنمكؤنةجماعةوقبربني

مسيحيينالجماعةهذهأعضاءدعيوقد.وثنيين
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ي(:112)أعبرناباأولأأنطاكيةزار:26(.11)أع

انطا،قنقطةوستكون11:25(.)أعبول!ثم

ا-3؟:13)أعوالثانيةالأولىالرحلتينووصول

طريقةوان18:22(.؟ي14:26-28:1504،

محمععقدفرضتأنطاكبةمسيحثيوتفكبرحياة

وبولس.بطرص!بينالمراعوأبرزتأورشليم

العاصي،لنهراليسرىالضفةعلىأنطاكيةبتيت

فيفوتعتالبحر،شاطئعنكلم22وابتعدت

الم!ينةهذهربط.أمانوسجبلمنيمتذغنيئسهل

وطريقالعاصيفهربياربة،سلوتيةمرفأها،إلى

آسيةتربطالتيالرئيئةالطرلقوعلىنحاذيه.

الآتيةالقوافلنهايةوفي،وفينيقيةبسوربةالصغرى

.الطرقملتقىأنطاكيةكانت،الرافدينبلادمن

مستوطنآلافعشرةأجلمنالأصلفيتأشست

آخر.حئفيأقامواأناشاإليهافجذبت،مكدوفن

نيابولبس،سضاهثالثاحثاالثالثأنطيوخسوكؤن

وهكذاابيفانيا.سفاهرابغاحثاالرابموأنطيوخس

الإمبراطورتةفيالثالثةالمدينةأنط!يةصارت

حاولوالاسكندرتة.رومةبعدالرومانتة

ولكن،مكتبةفيهايؤشسأنالئالثأنطيوخس

مكتبةأوبرغاسىمكتبةأبذاتضاهلمالمكتبةهذه

الاسكندرتة.

السرلانثةالكنائسرج")ا!(المدرسة،أنطاكية

والبيبليا.

(55:؟4:12،27مك2:)اكروبوليسقلعةأنطونجا

للمرةالمذكورةوهيالهبكلشماليتقع.اورئليم

أيامعلىكلئاخددت2:9.7:2؟نعفيالأولى

هيرودسأيامعلىكبيراتحؤلأوتحؤلتالحشمونيين

.أنطونيوسلحاميهكرائاأنطونيادعاهاالذيالكجبر

أنطونيافيتقيمكانت،الرومانيينالولاةأيامفي

22،2:!ا3-36؟21:ا)أعرومانيةحامية

رواقعلىالمحافظةمهصتها16(24:01،

إلىالقلعةمنينزلاندرجانوكان،الهيكل

الثائررناحتلاليهودثةالحربخلال.الرواق

مستمبئا.دفاغاعنهاودافموا.(.مب)66أنطونيا

)07تيطسبقيادةاستعادوهاالرومانيينولكن
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الثانيالقرنإلىيعودتقليدهاك.ودئروها.(.مب

القلعة.كانتحيثبيلاطستصريجعلع!ثر

أنتيباس،رجأنطيباس

أننيباتربىءرجأنطيبتريس

أنطوخس

11المكابييوناتانرسولنومانيوسوالد14(

الرومانيين.إلى22(:14؟12:16مك

)281-سولرالملقبالأولأنطيوخس24(

إليهيشيرولكنالمقذسالكتابيذكرهلا261(.

ملكاكان.الأولسلوقسابنهوي(.ا:11)دا

يتسلمأنقبلالعلياالمرزباتعلىوحاكما،أبيهمع

حرثاالثافي،بطليموسحارب281سنةالسلطة

والسلوقيين.البطالسةحروببينالأولىكانت

ابن)261-246(0تيوسأنطوخس34(

خيزافكاناليهودعلىاعتمد.الأؤلأنطيوخس

11:6-9.دايتحدثعنه.إليهمبالنسبة

)223-187(.الكبيرالثالثأنطبوخى44(

الملكهذا01ا:مكايذكر.الثانيسلوقسابن

اديلقحالرومانيبن.أمامفثلهإلىويثبر

النهاية،فيوهزدمتهأعمالهإلى11:.ا-91

المرزباتحاكمأولأكان.اسمهيذكرلاولكنه

بدايةانثغلت.أبيهمقتلبعدملكاوصارالعلبا.

قام921،سنة.الثوراتمنعددبقمعحكمه

صنة)رفح(رافيافيوهزم،الرابعةسوريةبحرب

فصعد،كبيرةبحملةقام212،سنة217.

مرزباتعلىسلطتهيستعبدالجبال)أناباز(

النجاحبهذافاشعادسرلغا،نجح،فارس

فيلبسمعصئةانفاقئةعقدة302سنة.نفوذه

الملكانيقاسمبحيثالمكدوني،الخامس

عندئذالخارجئة،)البطالممة(اللاجيينممتلكات

مصرضذالحربإلىفعادبنفسهانطيوخسوثق

سنةفانيونفيانتصر(.الخامسةسوربة)حرب

تبولعلىفأجبرسوربةمملكنهإلىوضتم002،

وفلسطين،)ههـا(فريجيةفيأخائيةمعاهدةبنود

اب!هيزؤجهأنعلىالخاسىبطليمسوأجبر

رومة،معاختلفا-91(110:ا)داكليهوبترة

نطيوخسأ

آصية،اليديةسيبولةمغنبزيةفينكراءهزلمةفهزم

يتخلىأنعليهفرضتالتي،918سنة(الصغرى

فيلهيتركأن،الصغرىآسيةفيممتلكاتهعن

يدفعوأن،ابنهبينهارهائنيلموأنواسطوله،

ذلكمنذوزنة(.)00015ثقيلةحربثةغرامة

الملكمات.السلوقثةالسلالةانحطاطبدأ،الوقت

نأأرادحين،الثالثةالسنةفي،مهينبمثكل

رج11:91،)داالمايسبلادفيهبكليسلب

ا:13-16(.مك62:ا-4؟امك

.(164-)175اليفانيوسالرابمأنطوخس5(،

الرابمسلوقسسلفهوشقيقالثاكأنطيوخسابن

بيدسلوقسقتلحين)187-175(.فيلوياتور

العرشعلىيدهأنطيوخسوضع،هيلردورس

)داسلوقمىابنديمتريوسنصيبمنكانالذي

ومتقلئامستبذاملكاأنطيوخسكان2(.11:ا

وصاحبمبذزاوكان،نقيضإلىنقيضمنينتقل

شأثر،رومةيدفيرهينةعاشسمافلة.أخلاق

الذيالهيلينيبالعالموأعجبالرومالئة،بالعقلية

انطلافاعليههاليهودحكئمنحذد.المؤلهللملكيتعثد

)اجرثومةالشر"،"أهلوسفوهالدينئةسياستهمن

خيزا.يعملأنيقدرلاأنهاعتروالأنهمالشر"،

الذيالهلينيالتياربمساندةاليهودتةسياستهبدأت

زارحينلذلك.سلفهأيامعلىأورشليمفيكان

واليهودالكهةرئي!استقبله،175سةأورشليم

أمامالحضوععلىأجر5ولكنه.حافلأاستفبالأ

أمله،خيبةعنعئرمصر،فيالرومانئةالجيوش

وأمر،المعارضةوسحق،الهيكلكنوزفسب

علىالهلينيةالروحبفرضالمنخفضةسوريةفيضثاطه

المقذسةثالكتبعلىوتعذوا،الهيكلدتسوا.اليهود

علىوافققدالهينيالحزبكان...الختانومنعوا

حينتعثمتأنالمعارضةعئمتماولكن،مبادراته

)بعلالاولمبيزوشجادةالهيكلإلىيدخلأنأراد

رج.الخرابرجاسة:شوهمشقوص=شميم

ديانةعلىالهجومهذافئ!ل62(.ا:57،امك

أنطيوخصومات.المكابيينثورةبفضلالآباء

الفارسثةطابةمدينةفيالفراتيينعلىحملةخلال



نطيوخيس

الخامسأنطبوخصالقاصرابئهخلفه.م.(.ق)164

ا:13-16؟مكا-6:16؟2ا:ا)امكأوباتور

)7:8-دانيالرؤىعنهتنحدث92(.:4،7-9

الراجللحيوانعشرالحاديالقرن24-26،،11

26-:9،الصفيرالتيسقرن:89-14،23-25:

تسثيه.أندون21-25(:11،الأسابغنبوءة:27

.621(641-)اولاتورالحامىأنطبوض6(،

عليهسيطر.الرابملأنطيوخسقاصزاأبئاكان

ولكنه.العرشعلىالوصبئليسباسكليةسيطرة

)الأؤلديمنريوسعمهابنبامرلبياسمعئتل

زكريا،بيتصركةبحد.الراجصلوقسابنصوتر(

وأئنالمكابجمهوذامعصلخاعفدقدليسياسكان

؟6:174-7:)امكديغممارسةحرلةلليهود

:2(.9:9-14مك2

الابنديونبسوس،السادسانطيرخس،7(

)145-142(ملك.بالاسلاسكندرالقاصر

الذيشلفونديودوتبسالجيشقائدوصابةتحت

)142-138(العرشواعتلىالقاصرالملكقتل

حارب،ذلكبحد:32(.93:13؟11)امك

.وقهرهنرلفونسيداتيسالساجأنطبوخص

)138-سيداتبسالسابمأنطيوخس،8(

وابنخلفسوثر،الأؤلديمتريوسابن912(0

912-و)145-138نيكاتورالثانيديمترلوس

وصعفاليهودقوقي.كليوبترةوزوج125(

إليهيستميلأنأنطيوخسفحاول،السلوقيون

حق،الممنوحةالامتيازات)تثبيتالمكابىسمعان

أنبعدولك!نه.شلفونضذحرلهفي(العملةضرب

أورشليم،وحاصراليهودعادىخصمهغلب

فيومثاركة،جزيةيدفعأنهرقانوسيوحنافأجبر

)يوسيفوس،رهائنوتقديموزنة()005الحرب

الخبريتوئفهنا13:236-248(.العاديات

)امك.م.ق135عنةإلىيصلالذيالتوراتي

أتا.هرقانوسايايمفيالصلامحل15-16(.

)912الفراتيينضدحملةفيفماتأفطيوخس

)912-125(الثانيدبهتريوسوخلفهق.م.(

)145-138(.قبلهملكتدكانالذي
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اطوخساطكشلةأنطيوخيدا.أوأنطيوخيس

03(.:4مك)2أبيفانيوسالراج

تقع.العمارنةتلرسائلفيالمذكورةأنميهيأنفه

نحصنكانت(.البنانطرابلىمنالجنوبإلى

إلىاصرحدونضضهاالتيالكبرىصيدونمملكة

*6-676.سنةملكه

وانليل(.آن)معالسومرىالمثتثفيالثاكالإلهإنكي

إليهتسننداالذيالبحرأعماقإلىالأرضسيدانه

ببناءأوصىالذيوهوالحقلإلهإنه.الأرض

ارلدوفيائكيئعبد.الطوفانقبل)الفلك(السفينة

فيإلهأهمهو.والبابلببنالأشوربينلدىأيافيسمى

.الأرضسئد:اسمهمعنى.السومريينالآلهةمحمع

الماء.بيت=إبا:الأكادىالالهوضعأيفاهوذاك

القديم،الأزمنةمنذسومربلادفيإنكيعبد

منذالرافدينبلادفيإياعرفأفسو.معفارتبط

الاله)=الا(إنكيبكونوهكذا.أغاديحقبة

أميروهوملك.هو.الواسعالحقليحتلكالذي

إلههو)مي(.والأرضبالسماواتويتصرف

أحتاءهوبخرجالمعفدةالمساثلبحلوالحيلةالحكمة

والممحر.الكتابةسئماولا،الحرجةالحالاتمن

منذحل.النسمةالرب:يعنيصومرياسملنيل

الإلههو.السومرلةالآلهةرأسعلىأبيهمحلالقدم

الجوصتدهو(.إنليل،)آنالسومريالمثفثفيالافي

والب!ثر.الحلياالقوىبينالعلاقاتعلىويسود

الذيهو.ويعاقبالآلهةقراراتتنفيذعليسهر

نيفور.فيبهورهيكلفيئعبد.الطوفانسصكان

حكم.كيشسلالةمنسومر.ملكميبراجميإق

نيفور.فيانلبلل!لهمعبذابنى0.027سنةحوالم!

"شرعة"مطلعأعلنالاكادئة(.فيأالسماءأنومأوأنو

إلىسئماوانليلأنأن،البدايةفي،رابيحمر

ملكالهوقذماالبثر،جميععلىسلطائامردوك

نأإلآ،يعبدهزالماحموراي!كانوانمؤئذا.

وعند.البابليينلدىالثانيةالدرجةفيصارإنليل

)هكذاأنيرج.أشورللالهمكانتهترك،الأشورين

آلهةبينالأؤلالإلههوالومريين(.عنديسمى

إنليلمعدوئائذكر.المؤلهةوالسماء.الرافدينبلاد
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مركز.العاصفةإلهوالدهو.القراراتاثخاذعند

.أوروكفيانانةهيكلهوالرئي!يعبادته

الموتى،لفائفلهمن:صفاتأربميحملإلهأنوبيس

شفيعوصارأوزبرلىحنطحيثالإلهيالقصرقثم

الجرفي(،)نكروبوليصالموتىمدينةسيد،المحنطين

إلىالموتىئدخلالأسوذالإلههذاكان.جبلهعلى

كلبفيتجمئدولهذا.المدافىنعلىويسهرالآخرالعالم

قبلاعتبر.المقابروسطيرودوكان،ثعبأوبري

أجلمنصلواتولجهتواليه،الموتىإلهأوقلرشى

أ!اولكن.عديدةالخاصةمعابدهكانتالبقاء.

معبدوهناك.الكلابمدينةأوكينولوليسفيتام

.البحاريديرفيلانرليسجميل

إتكشيتابنالبداياتتاربخفيهو.إنسان:أنوش

(5:61-ا)تكالكهنوتيةالسلسلةوفيي(4:25

معهأنإلى؟426تكيضير.قينانووالدشيتابن

أشصواأي)يهوه(،الرلثباسميدعونالاسبدأ

اسمموانوشإنيقواطمنهناك.نطمةعبادة

قايين."،آدمءرج.القينيينتقلبدفيالأؤلالإنسان

الأوليينالكلشينأمامنحن.العلاءفي"اليشإنوما

الفالذيالعظبمالخلقلنشيدالتقلبدى()والعنوان

ببدو.بابلإله،لمردوككراثا..مق12القرنفي

كان.للكونومنظضاالحرقوىعلىمنتصزامردوك

السنةرأسأعيادخلالالنصنهذاينشدونالكهنة

فيالخلقخبربعيدحدإلىيثبهوهو،الربيعوبداية

.4:-2ا:اتك

تدلوأنونا.الر)فدينبلاددياناتفيضانحنأنونا

ولاعددهمنعرفلاالآلهةمنمجموعةعلى

وفي.ني.كي.نا.نون.أ:السومرتةفي.وظائفهم

النصوصفياللفظةنقرأأنوناكو.الاكادثة:

وهي.الاستحلافاتفي،الصلواتفيالأدبئة،

)فيالسفلثينالآلهةحتىالآلهةجمغعلتدك

التيالكوكبالآلهةأي"إيجيغو"ونجد(.الجحيم

القديمة.البابلثةالحقبةفيالاميالعالممنجاءت

الآلهةهي"ايجيغو،،الحديثةالنصوصوحسب

السفلثة.والآلهةالسماوئة

زرعهيالتيالآلهةويحنيالسومريفيإأنوناأنوناكو

أهوليبة

الآلهة.منعددعلىيدلاني(.الإلهزرعأوالأمير

أنونا.رج

إلبهيشارالسماء.سيدسومر.فيالأولالإلهأفي

ولجش.أوروكفيويمعبدبنجمة

يعود.الملكلدىكاتئاأنبئيكان)حكمة(انئي

059-)والعشردنالثانيةالمصرئةالسلالةإلىالنص

السنةحواليالكتابدؤنيكونقدولكن085(.

الوظيفةعنالحكمةهذهتتحدث."001413-.

عنأن!ييداخ!.البيتفيالحياةوعنالادارلة

خونسوحوتبابنهإلىويكتبالتقليديةالحكمة

.المتحررةالتربيةيفضلالذي

نمأنرككوسارا.فيأقامحثيأميربتخاناانيتابس

المدنبعضضدأبيهوكفاحكفاحهإلىيشير

.المجاورة

أونسيموس.*رجأنيسيمس

.91ت7أخ1رج.منسىقبيلةمن.شيمداعابنأنبمام

لقب.5،36،44!23:4حز.خبمتها:أهولة

يأأهليبةهيالكبرىأخنهاللسامرة.رمزي

ممرمعزنتا.يههوهعروساهماالأختان.أورشليم

الزنىأتاعارهما.نتيجةفستلقيان،وبابلوأشور

الله.خيانةعلىفيدك

قببلةمناحيساماكابن.الأبهيخيمتي:أهولآتي

المعبد،بناءفيبصلائيلاليهوذاويشاركفثان.دان

34؟35:؟316:)خرالعبادةأدواتنحتلفوصنغ

38:23(.؟-2ا36:

.المشرقهيخيصني:أهلودبامة

حفيدة36:25(.أتكعنةابنةأهيبامة،1(

سعير.

يصبعون)ابن(بنتعانةابنةأهليبامة24(

36:2()تكعيسوامرأةسعيرحفيدابنة.الحوي

)تكقورح،يعلام،يعوش:أدومرؤساءوأم

،36:514،.)18

إتكأدومفي(العشائر)أوالرؤساءأحد3(،

:52(.9أخ41-ا36:

22،36،،23:4،11)حزفيهاخيمتى:أهوليبة

أهلة.،رج.الرمزبةأورشلبمنسمية.44(



إهود

والرقار.المجدهودةأحيأوهودأبمحتصرإهود:

الصغار.الفضاةأحدهو.بنيامبنمنرجل1(،

موآبملكعجلوننيرمنايرائيلبنيخفص

4:1(.3:15-هـ3؟)قض

فيعشيرةاصمهوإهود7:01أ!افي24(

بنيامين.

المزدوية.فيالساميالإلهموالعاقلالرهمث:مؤداأهورا

.واحدةكلمةفياسمهتجعلالأخعينئةالمدؤناثإن

ابنتهومنهنزوجاتسبعولهالشمسشكلشكله

البيضاءونفسه،بنجومرداءيرتديهو.ارمايتي

عينه.الشمس.المفذسالتعببرهيوالمغةاللماعة

النورمنطقةفييقيمإتهالفهللإئةالنصوصوتقرل

ال!اميوالنظامالصالحالفكر.رداؤهوالسماء

الورعي!ارهوعن.يميةعنالمرغويةوالسلطة

والخلود.الصخة،والعبادة

اليهودعزرافيهماجمعبابلونيةفيوخهرموضعأ!ا

23(.،815،21:)عزأورشبمإلىبهمليعود

مك)1المكابطيهوذاشفيقاليعازر،لفأواوان

43(.ت2:56،

ضورتي.ابن)653-584(0المادايينملكأواكشزا

أعاد،البلادعلىمسيطرلنالاسكوتيونكانحين

علىق.م.!62سنةوثارالجبشتنظيم

معتحالفثمفأخضعهم.والفرسالاسكوتيين

)سقطتالأشوريةالمملكةفدئرالجددالبابليين

وامتدت612(.سنةونينوى614سنةأشور

585.سنة"هالبس!نهرعلىالمملكتينبينالحدود

اليوناية:)فيفيغواشوابنهالحكمفيخلفه

.مادايون،رجسياكسار(.

،اا-ا.:21)عدالحروجمراحلمنمرحلةأوبوت

المبت.البحرجنويىتفعلمهم!:44-43(.

الملكجمالعنمسؤول.الاسماعيليأوببلأوبيل

.03(:27أ!)اداود

يرسل42:اتم2في.درومةمنمسبحيئأوبرلس

نيموتاوس.إلىأوبول!ىسلاماتبولى

رومةأهلإلىالمكابييهوذابهبعثرسولأوبولمس

1(.ا:4طر8:17،2)امك
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يكونوقد.بوستينوسذكرهيهودئكاتبأوبولمس

لناحفظ.اا:4مك8:17،2مك1فيالمذكورهو

)9103"الإنجيلية"التهيثةفيالقيمريأوسابيوس

الذىأوبوليمسكتبمنأجزاءا-34:14(

واختراعالبهودشراخأولىموسىإلىينسب

إلىموسىمنالأحداثتسلسلويطم،الأبجدئة

ووفرشى،سليمانبينرسائلتبادلوينسخ،داود

وصعطيصور.ملكوسيرونمصر،ملك

الذهبنروسعنالتفاصيلبعضأوبوليمص

اكمل)يبدوالملكهذاسيرةمنوثيئاسليمانلدى

الاسكندرانيمملنضوسموشياتفي

الكتابهذابذكروأخيزا،5(.4،،14ا2111:

الانجيلئةالتهيئةفييردالذيالأخيرالجزءفي

ساعةإرمياودوريولاقيمالملكخبر(،2-ه)9193:

أورشل!م.دمار

ضمثى.!رج،السوسلينلدىالشمسالإلهأوكو

)النهضةالخاصةالوركاءأعرةمؤيتسىاوتوحبجال

في.تيرقانملكهممعالغوطيينهزمالسومرلة(.

الوركاءوأصبحتجديدمننيفورخهضتأيامه

أورنوموولكن.المومريةالمدندويلاترأسعلى

ملكانفسهوأعلن،السيادةمنهواننزع،عليهئار

سومر.دولةعلى

بولسعظةخلالنام.ترواسمنشاب.أوتيكوس

الثالث.الطابقفينافذةمنميئاويمقطالطوللة

والبثع2(17:ا)املإيليامثلبولىفتصرف

إليهوأعادالميتالشابعلىارتمى34(ة4:مل)2

.(9-02:12)أعالحياة

أوغاريت.*رخأوجارث

أوغارلت.،رخأوجارلت

الحربفيبكيدي!ركشا.عربيةقبيلةرئيسأو!وميرا

66(.:9مكاأالمكابييونانانهزمه.اليهودعلى

يخامدينة(.كسديمأورالعبزلة)فيكلدايفيأور

عنكلم9تبعدمقيز.:الومهي.بابلونبةجنوب

إلىعدناإذا.عديدةتلالعلىوتمتد.الفرات

منكانتابراهيمعائلةإننقولالبيبلى،التقليد

بعدمعروفاصارالمدينةهذهتاريخانأور.
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تعود.بعدوما1853سنةمنذتمتالتيالحفريات

الألفإلىللتاربخالبادئةأوللناريخالسايقةالحقبة

العدتلزمنإلىوتق!صم..مقوالخاصالراج

التلفهذا.أورمنالشمالإلىكلم4يبعدنل)اسم

كرونولوجيةمعاييرتعطبنانصروجمدتوأوروك

الذي(الرافدينبلادفيالاركيولوجياأجلمن

)معأوروكزمنإلى(الثاني)المومريتدريجئاتحؤل

لوحات)معنصرجمدتوزمن(الكتابةآثارأؤل

الزمنفيصورتية(.مسماريةكتابةفيعديدة

ثلاثأورسبطرت)0031-.022(السومري

سيطرهذابعدالرافدبن.بلادجنوبعلىمرات

المدينةأورتكنولم952.سضةحتىالخارجعليها

لارساصلالةأيامفيالاالبابليةالمملكةفيالئانية

خاصةغرفتالفترةهذهخلالنبونيد.وعهد

سينالقمريالإلهفيهابعبدونكانوا.دينيئكمركز

الشهبر.غال-كسنو-أيهيكلفينانةباسم

فيزقوراتمنلنابقيماأفضلهيأورزقورةإن

أورصارت،الفرسوصلوحين.الرافدينبلاد

أهميتها.كلفخسرتثانويةمدينة

وهناكأور،نيصلالةأولبدأت0025سنة

تحودالوقتذلكإلىالملكتة.المداقنكئشفت

المقيز،تلعلىاليومنجدهاالتيالمشهورةالزقررة

أورسلالةمؤشسىأورناموزمنإلىتعودالتي

نأبعدسومرئةنهضةبدأتمعهوالذي،الثالثة

الغوطيون.وصيطرالسامئوناكادملوكهيمن

منمحموعةأقدملناتركالذىهووأورنامو

ونحن،الآنحتىإلياوصلتالثرقثةالئراخ

واتذ.حمورابيكودكصفيوسماتهابنيتهانجد

)1802-7191شولجيمعأورناموخلفاءسلطان

)0791-6291(،أمارسينالثلاثةوأبنانه.(.مق

)5291-سينإيبي)6191-5391(،شوسبن

غربإلىبل،الرافدينبلادعلى9291(،

أقفهأورسلطةهذيعبدأقزوهكذا.الفرات

تنطتيهفنعرفونحن.أمارسينزمنفي

الوثائقآلافعشراتبواسطةالنالةأورمملكة

هذهمنإليناوصلتالتيوالاقتصادثةالإدارثة

روأ

هزيمةكانتالبيروقراطتة.الدولة

ضابطهوالذيإزاإشبيعسكزية،وانفصال

إمارته،مركزإيسينمنجعلأموريأصلمن

الأموريبنمنمنلاحفةوضربات،اقتصادئةوأزمة

حذاوضعهذاكلوالشوشئين،والعيلامئين

المدبنةأورأما..مق9291سنةحوالىأورلمملكة

)جزةفصارت،سين-نانهالقمرللإلهالمقذسة

0185،سنةلارسامملكةنئمايسين،مملكةمن

)1718-بابلفيحمورابحكمتحتوأخيزا

ظفتبل-دولةعاصمةأورعادتوما1676(.

سين.الإلهمعبدبسببكبيرةجهالةتنعم

منقصيرةوفتراتالساجالقرننهايةوفني

السلالةسلطةإلىأورانتقلت،النسبيئالاسنقلال!

كماالكلدائيين"،"أوروصارتبابلفيالكلداع!لية

9:7(.نح:7؟3115؟؟:1128)تكالتوراةفي

تعودفهيأورفيابراهيمبإقامةالمتعفقةالتقاليدأما

منفثينلدىؤلدتوتد،..مقالسادسالقرنإلى

فالمدبنةالجنرلئة.بابلونيةفيأقاموايهوداوئين

والتيأرامئةلهجةلهجتهاكانتالتيالكلد)-لية

بدت،حارانفييعبدالذيالإلهنعبدكانت

فمسيرة.الأؤلإبراهيمموطنأنهاعلىللمنفئين

ربطبعدفيمالهمأتاحتحارانإلىأورمنإبراهيم

31(:11)تكالغابرةالأزمنةتقليدالجديدالتقليد

أورلاحارانهوابراهبممرطنأنتعتبركانتالتي

ةرلإشافا.(42:2يش؟42:4؟21:1،5أتك

الكلدائثين،أورفيابراهيمأخي،هارانموتإلى

مقام6-5القرنفيهناككانأنهنفترضيجعلنا

11:28(.)تكابراهيمأخيذكرفبهبكزمرن

المقامهذاكان،يوسيفوسفلافيوسوح!سب

يبدولا015(.:!)العادياتأيامهفيبعاموجوذا

لاالمدينةلأن،المنفىقبلبأورعرفتاليهودئةأن

رغم01:اي()تلثالثعوبلائحةفيتظهر

اكادذكرثصاعة،الدينئوطابعهاالمجيدماضيها

أوربيناليبلىالنصيمزجلا،النهابةفي.وأوروك

النصوصعنهالمحذثتاليا،ناتولثةالمدينة،وأورا

الحثئة.



لة(سلاأورأ

لة(سلا)ورأ

اممادسلالة

4+2-9227)صجون(كينضاروم

22780227-رلموش

-92262255مانيشتوصو

2254-2218صيننرام

2217-3921شارىضاركلبل

2168-2154طورولشو

5902-2112مورناأو

02-490247لجيضو

02-460238رصينأما

9202-02+شوعبن

2802-.402سيناببي

4002سنةأوروسقطت

الحثة.النصوصتذكرهاالأناضولفيمدبنةأورا

الكلدانتين.أور،غيروهي

أورارتو

منطقةالأشوربونسمىهكذا.عامةنظرة1(،

علىأشوربةشماليتقع.ببانياسأهلها:سماها

حولجاتتذكر.الحاليةتركيافيفانبحيرةضفاف

علىحملةسيزعهدهبدايةفيأنهالأولشلمنصر

وفرض.(..مق12)صهلاكلهاوأخضمهاأورارتو

حلفاثهأحدجاءالزمنمنقلنينوبحد.الجزلةعليها

وعذدأورارتو.اجتاحبانهوافتخركالابالأشور

الثالينيراريهددوحاولاحتلها.التيالمدن

أعاالبلاد.هذهعلىسلطتهيقويأن98()909-ا

فياياقوياءبجيرانهالثحرشمنفحذربانيبالأشور

أورارتو.شمالي

طرروكلأواررطالعبربةفيشفيالاسم2("

لفظنجد37:38(.إش،الأولىقمران)خربة

رإ:*،91مل2؟84:أتكالسبعينيةقيأراداث

وترلون(84:)تكترأونأما.2(ا:اطو؟27ت51

فشجما:(15:27ر!،37:38ش!،!لا91:2مل2)

ندكالترجماتهذهكل.الحاليكردستانأوكردو

بئكلمعروفاليسأورارنرموقعتحديدأنعلى

ؤلدتالتيالمملكةهذهزوالبعدشةألف،دتيق
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الحوريبن،منفرببةفبائلفدمحت،..مق9الفرنفي

تركيا.ثرتيتقعجبليةمنطقةنيوأقامت

سضى..مق13القرنمنذ:التاريخ"3(

وأأاورواتريباسماورارنوقبائلالأشوربون

بلإولةاصطدموا9،القرنفي،ولكنهمنائيري.

معفيهاغرفملكأولأراميكانتو،،أورارتية

تجاوز،منوعة،إيشفرلي.الأولصدوريخلفائه

إيرانقي،أورميالبحيرةالرقيابخوبالاوراتيون

دجلة،منهاجمنالغربإلىواقتربوا،الحالية

أراراطبجبلوأحاطواالسوفيا-ليةارمينياإلىودخلوا

سصنةتوثفتحيثمتزا(،5165واجي()أجري

صارت8القرنفيالتقليد.بفولكما،نوح

وفرضتالخلفتةآسياعلىفسيطرت،دولةأورارنو

الفلسطينية.السوريةوالمناطقأشوريةتاربختفسبر

أشوريةعلىالأولأرغيشتيمارسهالذيفالضغط

تختتالدولةهذهلماذايفشر،متواصلشبهبشكل

التوسعثةطموحاتهاعنالزمنمنقرننصفمذة

إيلو،شضيصؤروقد.وفلسطينسوريةفي

بهذهاورارتوملك،المعروفالاشورقيالحاكم

نخافالذيالاورارتوفي"اركشمتي:الكلمات

،قؤةامتلأالذي،هوحاءعاصفةنخافكمااسمه

الشعوبحزكالذيقبل،منلملكيذامذوما

كلوتقذم،القتالهثأ،غوطبهبلادعلىوجئدها

تتبذلولم"....الجبالوسطفيللمعركةجيشه

سنةحاصرالذي،الثالثفلا!رنغلثمعإلأالحالة

قوةفحغ،الثانيسودوريعاصمةتوشفا5*،

ذلكومع.فشيئاشيئاتضعفراحتالنيأورانرو

سروخ)معبدسنحاريبقتةاورارتوإلىسيضي

مل)6812سنةمناكويلجأونسوكين(،بت

ذلكفي2(.ا:اطر37:38،إش؟91:37

الملكعهدفيأخرىمرةاورارنوتفدمت،الوقت

عاصمةلنفسهبنىالذيالثافيروصاالحازم

-تولراكهضبةعلىروسايخنيلي،،جديدة

ملوكإقامةموضعالمدينةظئت.الحاليةكالي

الماديوندنرهاوقد.الزمنمنقرنسحابةاورارتو

مملكةعلىفأجهزوا095.سنةقبلوالاسكرنيون
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القيمريينمروربعدضعفتقدكانتالياورارتو

رإفينقرأهاورارتوشهرةمدىإنأجومر(.

المانيينمعاورارتوتذكرحيث27،ة51

الذينالاعداءبين،مادايوملوكوالاسكوتيين

التي)هيمق615-612شةأشوربةاحناطوا

51:27-إرفيالنبوفيالقولالاصلفيإليهاأثار

لائحةفيتذكرلنإورارتوسأنغيرعم(.

.7القرننهايةإلىتعودالتي01()تكالشعوب

تركواالذينوإلاسكتيونالقيمرلونيذكرولكن

تركهالذيالفراغإنمزوا.حيثوراءهمالدمار

منذأتامواالذينالارمناجتذباورارتوسقوط

اورارتو،يسمىكانمافيالسادسالفرنمنتصف

مدؤنةفي"ارمينيا".الوقتذلكمنذوشتي

الأولداريوسزمنإلىنعردالتيجمهستون،

القدبمةالتسميةبعذنجد)521-486(الفاريي

الترجمةفيكماالاكادئةالنسخةفيلاورارتو

أماالفنتبن.منبرديةفينقرأهااليالأرائة

العبلامبة،والنصوصالقدبمةالفارسئةنصوص

هيرودوتسيتحذثسوفارمينيا.محلهافأحثت

الذينالاورارتييننسلعن97(49؟3:)التارلخ

اسمونسموا.الارمنيأركسنهرتربعاشو

اراراد.،اراراطتحربفهوالذى"الارورلوي"

إلىقسمتالدولةأنيبدو.الحضارة44(

فيتدورالخاضعةالمحالك.وكانتمقاطعات

وتربيةالزراعةعلىنارتكزالبلادغنىأمافلكها.

وقد51:27(.إر)رجالجيادستماولا،المواشي

تركزتحصوئاالملوكفشئد،بالضخامةالبناءتمتز

ارابونيفقلعة.ضخمةحجارةمعالصخورعلى

علىحيئمثالهي(يرفانبقربباردعين)اليوم

الجدرانعلىبرسومالقصوروتزئنتذلك.

وعلىالبرونز،منبتروسمقونةبقدور،بتمائيل

الاله،خلدييضممئلثكانالآلهةمحمعرأس

الالهشيفيني،،العاصفةإلهتيث!ابا،،الوطني

فيكماالمسمارثةفيكتاباتهمجاءت.الشمسبئ

كانت.الحئينعنأخذوهاالتياليروغليفيةشبه

الاوراراتتةاللغةفيالصخورعلىعديدةكتابات

ورشلهأ

الاشورئة.إلىئرجمةمع،الحوربةمنالقريبة

حين.الرسالةفيبولسشاركسيحيئأوربانس

علىسفمواقال:رومةأهلإلىبول!كتب

:9(.16)روالمسيحفيمعاوتاأوربانس

شمالفيالباردخهرمصبعندأرنولسيأرضاورتوسيا

وهوالقديمالبرونزمنذمأهولأكانتلهناك.لبنان

المصرية،اللعناتنصوصفيأولأسةمدينةيقابل

ثحوتمسإحتلها.مبننرامزمنفياوليسومومدينة

فيوتجازيا.حربئامرفألتكون15القرنفيالثاك

إلىأولاسةمنالمصرلونهربالعمارنةتلزمن

عشرتاعبديأبناءالمدينةحاصرأنبعدجبيل

فياورتوعياالأولصيتيذكرأرواد.وأمطول

ذكرأيكاب0912.سنةحواليالأولىحملنه

المدينةأنيعنيوهذا،الفينيقيةالحفبةفيللمدينة

توصارالسلوقيينأيامفيجديدمنولدت.،ثرت

اسقفيا.مركزا

اراراط.رجأوررطو

المملكةعلىوخليفتهواتاليسموابنتشوبهيأور

غلبهالذيحاتوسيليسعمهمعتصارعالحثية.

نوهاس.البحيدةالسومرلةالمقاطعةإلىونفاه

أورشلب!

)أوالقدس:اليومتسفى.الاسمأؤلا:.

فينجدهلهاذكرأقدم52:أ(.إش:المقدسة

اشو1)ا:12اللالةلعناتفي.المصردةالنصوص

فينجدهكما"أوروشليم"للكنعافينقلوهيم"م

النصكتب.العمارنةتلرسائلفي14القرن

هذا.يروشلاييم:تلفظأنوطلبيروشمالماسوري

الجديد.العهدفيمعروفوغيرجديدأمرهواللفظ

هوالاسم7()القرنسنحاريبتوضورعلى

وفي107(.المدينةحصارعن)كلامأروساليو

نجدوالرؤيا)البعينية(الأولىالقانرنيةالأسفار

أسفاروسانرالثانيةالقانرنيةالأسفاروفي،بروسليم

وأ)أورومدينة:المعنى.ياروسوليمانجدالعهد

أوغارت(.فينقرأهإله)اسمساليم(أساس:يرو

تأصيسأوالسلاممدينةهيأورشليم،إذن

داود،مدية،يبوسأيضاوشميت.شليم



شل!ورأ

هنايهوه،7:23(حز24؟32:أإرالمدينة،صهيون

الرومانهجمةبعدأنهإلىونثير48:35(.)حز

)135الرومانيهدريان!صيىالكوكبابنعلى

إلىن!بةكابيتوليا.أياليا:المدينة(ب.م.

رومة.رؤوسأحد،الكابيتول

تلةعلىأورشيمتقعوالاضداد.الموثعثافئا:"

المتوسطوالبحرصطحعنم076ترتفعكل!تة

التلةهذهترتبطلا.الميتال!بحرسطحعنم1145

ثلاثمنبهاوتحيط،الشمالمنإلأبالجل

قدرونوادي:الثرقفي.عميقةودبانجهات

هنوموادي:والجنوبالفربوفيالنار(.)وادي

ئرقربالنارواديإلم!(بنضتمالذي(الربابة)وادي

واديويصثروجل(.:القديمالعهد)فيأيوب

قمنينالنلةتقسم.الميتالبحرفيبدورهالنار

الواديبينهمايفصلوبنيتهما.ارتفاعهمايختلف

الجئانةوادي:يسوعأيامفيالئعبسثاهالذي

والذيتيروفيون(:يوسيفوسفلافيوس)عند

المدينةفيالواديهذايمز.بالخرانبالبومامنلأ

بئرإلىالئرقيالجنوبنحودمشقبابمنمنطلفا

بحيثعذيدةمرتفعاتإلىالقمتانوتنقسم.أيوب

النلةمنالثماليفالقسمرعر.شكلفيالمدبنةتبدو

ابخويىوالقسمالشريأ.الحرئمبتزخاالثرقية

هذا3امنداونسئى.حقرلأكانالضهورةالمسمى

للقمةالشصاليالقسموفي.عوفل:التوراةفيالقسم

الجنويىالقسموفيالقيامه،كيسةنجدالغرببة

والطة.المسبحيةصهبون

اينقببات:ئاثا.

عوفل،سور:بعدو!ا-18671868سنة)أ(

جيحوننبعتيروفيون،وحائطالضهوره

ناعلىيدكهذاكل.والقنواتوالقنداق

الداوديةوأورشليملداودالسابقةأورشليم

واقعةوكانتهكم4علىامتدتإصهيون(

واديفيالتلةهذهسفحففد.الضهورةعلى

للمدينةوالضروريالوحيدالنغيوجد،قدرون

هذامن(.القديمالعهدفيجيحون.الدرج)أم

إلىيصعدهوالصخر.فيحفرنفقينطلقالنبع
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الأسراو.داخلالناسإلبهيصلبحيثالمدينة

اقلةمنانطلافاالمدينةامتدت.صليمانايامفي)ب(

الملكشئدإذ،الثحمالنحوالثرقيةالجنولية

القمةعلىالهيكلوكان.الملكيةوالقصورالهيكل

بيدركانحيثالئممالنحرالموجهةالثرتية

الشريف.الحرمالبوميوجدوحيثارولا

مذبعحعلىبدلالصخرةقئةفيوالصخر

.سليمانهيكلفيالأقداستدسأوالمحرقات

كلها.المدينةحولسورابنىسليمان!ان

)الحربيوسيفوسفلافيوسإلىعدناإذا)ج(

حمىالسورهذاأننعرف5:142-145(

التلةأيوخلفائهما،وسليمانداودعمل

الغربية.الجنوييةوالتلةالسثرقيةالجنولية

اليبوسيين.قلعةموضعحولالآراءواختلفت

إلىئضئملمالغربيةالجنوبيةالتفةأنبظنرنالذين)د(

)فيجديدحئبوجوديقولونالمنفىقبلالمدينة

في.الثانيالقح!م)أي"شنه"اممه9(القرن

هوالحيهذا22(.:14مل)2(المثنى:العربية

الجنوبيةوالتلةاليدرضم)بحدجديدامتداد

الملكايامفيسورهلهكان.لأورشليم(الغربية

لمالورهذاولكن32:2-ه(.أخ)2حزقا

يقولكماالقبامة(كنيسة)حيثالجلجثةتصثم

:13.12ب02؟:91يو

هيرودسوضعب.م.41-44شةبعد)هـ(

لمجبارحائطببناءفابتدأالمدينةالأولأغرلباس

الثالث.ال!وريوسيفوسيسميهماهذائنهه.

أورشليم.شاليواقعةأراضييضثمكان

وبموادبرعةالكوكبابنبنى،132م!نةفي)و(

الرومانيين.هجماتيقيهحائطأمختلفة

المدينةتادلخوابغاة.

وآثارالضهورةمقابرفيفخارياتكشفت)1(

إلىالتلةتعبروقناة.الضهورةقضةبجانبحائط

الصخر.فيعفورةوهي،جيحونمنالث!ماله

يعنيوهذا.الأولالبرونزبدايةفيكانهذاكل

كان0003.سنةحوادمأهولأكانالمكانان

والقناة،جهاتثلاثمنالمدينةيحميالوادي
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الخطر.يأتيحيثمنالثمالجهةمن

كنعانإلىالأموربوندخل،0002سنةحوالي()ب

انتمت.البلادهذهعلىسبادتهامصروخسرت

الفرعونخاتالتيالمدنهذهإلىأورشليم

)نصوصعنهتتخلىأنمن02()السلالة

هندوعناصرالأموريينبعدوجاءتاللعخات(.

أجلمنالخيلاستعملتوحوريةأوروبية

مركباتهمأجلومنالأئقال.وجزالركوب

بهاتحيطمستطيلةغيماتأقامواالحربية

تلةوفوتهاالقاسبةالأرضمنمرتفعات

0016و0018سنةبين.منحوتةكيرحجارة

رؤجد.أورشليمفيالنوعهذامنقلعةنجوا

ويربطهبعوفليحيطكان.م03طولهحائط

التيالبئرتعودعينهالزمنوالى.القديمةبالمدينة

منيشقواأنللناسفأتاحاتالصخرفيخفرت

الحصار.خلالجيحوننبعمياه

كانأنه14القرنفيالعمارنةتلرسائلثعلمنا)ج(

عبدكطحوزبا:اسفايحململكلأورثلبم

مدية.أورشليمكانتالوقتذلكفي.حافه

منهم:نعرفآخرونكنعانيونملوكوهناك

إيثىأدويصادق:18(14)تكصلكيصادق

-7(.ه:اقض:3؟01

داودحنىالكنعانببنيدفيأورضمليمظقت)د(

إليهانقل.عاصمتهوجعلهاالمدينةاحتكالذي

مملكتهفيالدبنبئالمركزفصارتالعهد،تابوت

)ملو،المدينةسليمانووشع5-6(.صم)2

الضهورةقبورإليهتنحص(.القصر،الهيكل

التفةفيخطأالتقليدجعلهالذيداود)قبر

نبعيغذيهاوقنراتمياهوبركة(الغربيةالجنوية

ي(.2:ه)جاجيحون

بعدكثيراأورشليمتوضمعت،الانشقاقرغم)وو(

ملك،يواشدثر0،08سنةبعد.سليمانموت

مل)2.م002طولعلىالسور،اصائيل

وحضنه،عزيا،فىئمه25:23(.أ!23:2؟14

أخ)2للمنجنيهقأمكنةمعأبراخاعليهوزاد

عمل27:3(أخ)2يوثاموتابم15(.28:9،
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فأقام،الأشوربينلهجومحزقياواستحد.سلفه

)كانتجيحونأقيةنظاموبذلجديذا،سوزا

(خطرةكانتإذا،مغطاةتكنولمالورخارج

داخلإلىالنغمنالماءويقودالضهورةيعبربنفق

مل)2التيروفيونفيواقحةبركةفيالمدينة

48:7؟سي32:3،03-4،أص!02:022؟

المياهمزونةتعدلمالطريقةبهذه18:7(.إثى

خلفنتى،وخن.للمحاصرينخاضعة

سنةلمهم!:14(.أخ)2الشرقيالسورحزقبا،

ليعاقبالمدينةأمامنبوخذنصروصل895،

يوممبمولكن.عليهنمزدالذيالملكيوكبم

فجاء.صدقباخلفهونمزد.الوتتذلكفيمات

.،.مق)875والمدينةالهيهلودقرنبوخذنصر

36:17-21(.أخ22؟ا-ا25:مل2

المنفىأيامخلالأورشليمظفتهذارغم)و(

-04إش؟+ا)مزالسبيلأهلالدينيالمركز

إلىمججونوكانوا.فلسطينفيظفواوللذين55(

أعاد،المنفىبعدي(.14:4إإرالهيكلخراث

رغموالهيكلالمدبنةبناءتدريجئاونحمياعزرا

نحمياجاء445،سنةفي.السامريينمعارضة

يوثا52فيالسورورفعالضروريةبالسلطات

)نحالبناءهذاتقريرويتضقن6:15(.)نح

الطوبوغرافيةالمعلوماتمنعدذا32(-2:12:3

الخارطة:علىنتتتعهاأندوقانستطيعلاالتي

يسميهو.المدينة6ساععنفكرةتعطيولكنها

الدقة:بعضمعموقعهانعرفأبوابعثرة

الماء،باب،العينباب،الرتلباب،الواديباب

)بابالعتيقالاب،السمكباب،الخيلباب

الثرق.باب،القمبابمضنه(،بابأوإفرايم

برج:أخرىطولوغرافيةتفاصيلالمريرويذكر

الافرانبرجانطونيا(،تقوم)حيثحننئيل

جنويىعوفل،)علىالزاوية(،الحديثة)القلمة

)تيروفيون(،الملكبركةعين(،الشريفالحرم

داود.مقابر(،)الضهورةداودمدينةدرج

إلىأورشجضئتالكبهيرالاسكندرحملةإن)ز(

حتىاللاجوناحتلها،موتهبعد.الهلينيةالمملكة



روأ

أبوابهاالمديةفتحتحينق.م.891سنة

الملكهذاائبعالثاك،أنطيوخسللسلوقي

اعترافافاعترفواللاجين،الفرسسياسة

علىوصاثقاليهودثة،بالتيوقراطيةرسمئا

حاولت،عهدهبدايةفيولكنامتازاتها.

الجديدالملكمعالهلينيالعالممحئيمنجماعة

الأنالهلينيبالطابمأورشليممدينةتطبعأن

هوجذزيانوحيذاالمملكةتوجدأناعتبرالملك

هوملعئاوشئدواهؤلاء،نجح(.الأولىمهمته

،916مشةفي.هلينيةمديةكلضرورباتمن

كزصه167سنةوفي،الهيكلأنطبوخىصلب

يراقبواأنالحلوقتونأرادواذ.الأولمبيلزوش

وتوصلأورضليم(.)اكراقلعةبنوا،السكان

عبادةإلىالهبكلإعادةإلى164سنةالمكابىيهوذا

فيظفتكراولكن4:26-95(.مك)1يهوه

استسلمتحين141سنةحنىالسلوقتونيد

12:36؟إامكالمكابيلسمعانالحامية

أيامفي14:!م(.94-2،52-13،22:ا

اسكنلارةأوا-.*(،)30اصكندرجنايوس

بعدالحشمونيينمركزاكراصارت)86-87(،

برجلطالمكابيسمعانمنذاسلافهماأقامأن

بارش!(.:اليونانيون)سضاهحننئيل

الئافيهرقانوسببنالأهليةالحربخلال)ح(

الرومالمثالقائدوصلالئاني،وأرسطولولس

أخذق.م.63سنةأورشليمإلىبومبيوس

رئاسةوصلمارسطو!ولس،اتباعمنالهيكل

سنةفي)63-.4(.هرتانوسإلىالكهنوت

فلسطينعلىاننارخاقيصريوليوسعثنه47،

الأدومي.انتيباترشخصفيمساعذالهوجعل

هيرودسانتيباتر،ابنعين04،صنةفي

وبساعدة.رومةتجلمنملكاالكبير،

أورشليمأخذلإلى!ةتوضل،الرومان

سنةفي.الثاقارسطويرلسابنأنطيغونيىمن

بناءبإعادةهبرودسبدأق.م.91أو02

63سنةالاالضخمالعملهذاينت!ولم.الهيكل

لأبنيةالنربيةالثماليةالزاويةففيب.م.
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قلحةبنى)حننئيل(،بارشىبرجحرلالهيكل

أحدلأنطونيوساكرائاأنطونياسناهاقوية

ابخوبيةالتلةوعلى)تريومفير(.الثلاثةالحكام

يافاباب)قلعةأبراجثلاثةمعقصزاضئد،الغربية

القديمالحشمونيينقصرثرقيإلىالعتدة(.

بهاتحط)أغورا(كبيرةصاحةبنىأممرا(،

الاحةهذهعن.كصيستوسوسضاهاالعواميد

في.الهيكلصاحةإلىتيروفيونفودقجسرامتد

كانتالتيالمدينةتيطسأخذ..مب07سنة

مفاطعةفلسطينوصارت.الهبهلوأحرقثانرة

قيصرئةفييقيمواليويحكمهابالامبراطورتتعلق

اندلعت132سنة.الجيضمنفيلقبأمرهويأتمر

هدرلانسالأمبراطورأمرأثرعلىجديدةئورة

وبعدرومانتة.مستوطنةإلىأورشليمبتحولل

الأمبراطورونقذالمدينةأخذت،قاسيةمعركة

كابيتولونيا.أيياأورشليمصارت:تصميمه

لجويئيرهيكلارتفعالمدقرالهيكلموقعوعلى

اورشليمإلىالمجيءمناليهودوفغ.الكابيتوليني

.الموتطانلةنحت

زاتا،بيت"،أنطونيا،رج.الطوبوغرافيارابئا.

،،جلجثة"،جتسيماني*،جباتا!،العلية"

(،)بريتوربونالحاكمقصر،،الغنمباب،،عوفل

)شيلوحا!سلوام!،سنهدرين،،المقذسالقبر،

الهيكل.ء،صهيون،

الحلاص.تاريخفيأورشج:خامثا.

أورشليم،مدينةداوداحتكحين:(1)الاجار)1(

بملكالربوعدهاالتيسلاتهعاصمةجعلها

يتصؤرونكانواهكذا(.8-16ت7صم)2أبدي

2:6-9؟)مزالآقيالخلاصزمنفيالمدينة

الذيالملكعاصمةهيأورشليمي(.أ:101

لطالمجتححةالشحوبكلل!خضعالربمجميه

بحضور)2(ى(.132:17)مزثاملةمملكة

اصائيلمركزأورشليمصارتالعهدتابوت

24؟7-مز،-16ءاأخا6؟صم)2الديني

17(.،:1513)خريهوهمسكن132(،01

نخبةوصارتالأمر.هذاالىلم:12تثيشير
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الذيالامتيازهذالأهميةوعيااكثرالثب

شيلواللهرذلأنبعدأورشليمعليهحصلت

وفي78:06-96(.)مزافرايمخيانةبسب

جعليهوهيكونأنبذلا،الاشنراعياللاهوت

9:3،امل؟21،14:24،ه:12)تثاسمه

الطابميعنيفهذا.أورشليمفي36...(ة11

مل2ت2-2114:أتثالمعابدلسائراللاشرقي

نأالقبائلكلفعلى2(.87:مزرجي؟23:7

)مزاللهمدينة:4(ة122)مزأورشليمالىتحبئ

)مزخيمتهاللهنصتحيث87:3(،

.)76:3،84

أهلاتكنلمأورشلبمول!ت.وقصاصخيانةب(

كلمعتقذاكانعاموسأنومع.الاختيارلهذا

)عايهوهمسكنهيأورضليمأنالاعتفاد

بالدمارالمدينةتهديدفييترذدلمأنهإلأ:2(،أ

كانالذيإضعباوانه(.:2)عاخيانتهابسبب

المدينةيطفراللهأنأعلن،أورشليملظلمشاهذا

3:ا-15؟)إشيدينها2-25(ةا:ا)إش

3:.ا-12(،ا:9-12؟ممط22-28:14؟

1(.:3:25-4)إشلالحربويدئرهاةيبعثرها

ويطردهن،المتكبراتبالناءالخزيسيلحق

ولكن-24(.316:)إضالمسرحلابساتوهن

أنعدؤيقدرفلا،اللهمدينةهيأورشليمأنبما

32-34؟ة-12أأ:01)إشالحباةجمعدمها

المطفر،الالمهذافبعد31:4-ه(.92:8؟

التياوريئليمبقئة،بسحابكما،اللهسيغطي

28:16،أإشجديدةزاويةحجرعلىسئبنى

منشخلواالذينسكانهاكلحينئذ4:ه(.رج

)إشقديسينيكونون313:3()مزالحياةأجل

ش)1الأمينةوالقلحةالبرمدينةفئدعى3(.ت4

)ميالأولبهائهافيالملكيةبناءوئعاد:26(.ا

لكلروحيةعاصمةأورشلبموتصير4:8(،

87(.مز-3؟ا:4مي--2:15)إنت!البشرية

تماأفضلأورشليمفيالحالةتكنلم،ارميااأياوفي

حب2:28ار)رحأشعياايامفيع!كات

22:13-،-37:1791؟-اا5:؟السبعينية

ورشل!أ

)إرتهديداتتوالتولهذا.22(!811:حز،91

:13؟اي:36،ا3-:4؟اي:2؟اي5:ا

12،ا:4،صف23:اي؟حز27-02؟

فيالبناءبإعادةوعدمعهاوجاء3:ا-ه(.

أالربالجدبدالاسموحاملةمنفاةأورشلبم

بداودجديزايكونملأعليهاويملك.صدقنا(

العهدتابوتيعودلنحيننذي(.عه:15)إر

سئسئىنفسهاأورشليملأن،جدوىذات

كلويجتمع-17(،314:)صف"يهوهإعرش

3:17؟14:21(.ر)1اسمهاحولالشعوب

أورشليمعن04-48حزيعطهااليوالصورة

ستكون،المنفىتنقةبعدالربسيمكهنهاالتي

تحتالمديةستكون.التاريخيبالواقعارتباطبلا

البلاديعطينغيجريمنهالذيالهيكلحكم

حزقياليرلدلاا-2(.47:إحزعجيتاخصئا

)حزالهيكلقربمدافنأوقصرهناكيكونأن

ملكية.مدينةتعودلنفأورشليم:7-12(،47

الحكتمالنبيئأعلن،المؤلمةالماضياختباراتفبعد

45:746:2-12!3!ة44حزفي.المليهةعلى

فأورشليم)نايي(.أميرعنحزقياليتكلم

معناإلهناأوهناكالرب،جهوه:تسمىالجديدة

:35(.48)حز

الرجاء.زمن)ج(

إشياكان،المنفىبعد.الأولىالفرحه1(،

:2،9؟04)إشجديدةبأزمنةالمناديهوالثافي

)البثرى(الحلبرةالأنجارورسول51:17(،

بناءبإعادةالرصتأمر52:7(.41:27،)إش

كزر!9،:44:26،28،52)إشأورشليم

)إشينساهاأنيقدرلالأنها:17-16(،

)إشجديدةعدئامنهاسيجعل-16(.94:14

51:18-)إشمهملةكان!أنبعد51:3(.

48018-)إشبالسكانضبئالآنوهي2(..

أنوعليها:8-9(.2زكرخ؟-17ا4،:23؟

94:18،)إشالعيدبلباسكعروستتزئن

-اا54)إشثمينةبحجارةمبنئةهي\(.52:

البرعلىومؤشسة16-17(ثإ13طررخ12؟
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الائسشبهحخايويحزضا(.54:اأإش

)حجتتكاثرالبناءصعولاتلأن،الثباتعلى

أورشج.الىالث!حوبستأقيقربا2:6-9(:

ستكونالذيالوقت822:-7"2:4زكوجمىى

جميغا.البشرعاصمةأورشليمفيه

اسمى.بمصيرا،ن2!،

لحزقالظهرتحين،مثاليةأررشليمكانت)أ(

)حزعالجبلعلىجديد(لموسى!صا

25:04؟26:03؟27:8(.صررج04:2،

خابالوقتذلكفيالدينيةالنخبةولكن

فتأئلت،للمدينةبهالموعودالبهاءلتأخرأملها

التيتلكبل،انسانبيدمبنئةغيرأورشلبمفي

.62:هرج01؟ة65)إشاللهخليقةتكون

147:2(.مز62:7،؟بنوكلابانيكأقرأ:

الجليانيةالابوكرلفاتفيموسعةالفكرةهذه

السماءفيوالحاضرةالعتيدةأورشليمحيث

الأرضعلىستنزلالجديد،العالمبدايةفي

والموضوع.()اخنوخالمختارينامسكنلتكون

.م.ب07صنةالمديةدماربعدبتراتريرد

26،:4غلرخ!،الراجعزرا،سرياني)باروك

معونقابل21:2-22(.رؤ12:22؟عب

،الأرضعالممناتمحزرةالصورةهذه

الربيهئئحينإشرؤفينجدهاصورة

شإ،كونيةبكارثةاالعابعاقبأن)بعد

وليمة،المحميةأورثليمفي2-23(24:ا

ضبقكليزولحينثذ.الأممكلاليهاتدعى

رج،ا.:6-25)إشالأبدالىالموتوئطرد

5(.:14لو،811:ت

رجاء،هذهالأملخيبةأزمةمنؤلد)ب(

غبربطريقةسيتدخلاللهأنيعلنجديد

بناءليعيدي(6266:6:ابم)إشمنتظرة

الكونمركزفنصيرمأهولةويجعلهاأورشليم

الشمسوتصبح62(.06؟)إشالدينى

ضباءيكونصهوهلأنفاثدة،بلاوالقمر

ؤر06:91-02؟أإشالأبديأورشليم

5(.ت22
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؟2،024:ويوء38-93،حزاقتنعواذ)ج(

لمبابلبدعلىأورشليمدمارأنا!ا:12زك

نهايةفيجحلوا،الجديدةالأزنةعلامةيكن

)إرالثحالأممعلىالمحلنالهجوع!الأزمنة

حزرجاي؟4،3:6:ه-اا:15؟

يصلوقتوفي2:.2(.بوء38:17؟

الذينوكل.صهوهيتدخل،القمةالىالضيق

)يوءينجونأورشليمفيالربباسمذعوا

)بوءأورشليممنحيةماءوتجري3:ه(.

فوقالربويسكن14:8(،زك4:18؟

الالهيهوهويكون4:02(،أيؤصهيون

9(.:14)زكالواحد

لأورئليمالقديمالمثالطأنممب9:9زكوببين)د(

اثحتظرالملكولكن.بعديمتلمالملكيةالمدينة

لاوالذي(حصان)علىالمنكبزالمحتلليس

مملكتهمنينزعالذيالسلامأميرإنه.يقاوم

وان.حربعنفوكلسلاحكلالشاملة

هذامثالأنرأيا:1215وبوى214:مت

يسوعشخصفيتحفققدالمخئصالملك

المسيح.

أورشليمحولالخاصالنظرياتوتوثع)وو(

التمييزالىالجليانتينالكتاب2د،أوجفيكما

التىوأورشليمالحمماويةأورشليمبينبوضوح

فيانالرجاءاندمج،النهايةوفي.الأرضعل

حكمبعد:الرؤياسفرسيستجدهواحدنظام

الذي-6(أ:02رؤد؟،)بصنةالفيدوم

ومماجوك!جو!يهجم،الكنيسةإقامةزمنهو

حيحئذ02:7-.ا(.رؤ)رجأورشليمضد

علىالسماويةأررشليموتزل،الكونبتجذد

.-2(ا:21رؤ،)أالأرض

كئابتيفنشيء(.كل)بتمالتمامزمان)و(

الوأورضليم""خلاصأنالجدبدالعهد

الذيوالزمنفداء(:52:9إشرج2:38؟

رج44؟:91الوأورئيمالنعمةتفتقدفيه

.الناصريبسوعمعظهرقدا:68(،

كوكببهأنجأتدهذا،الارلخونعطص
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2:ا-)متيسوعالىالمجرسبعضوخه

البثريةفداءعملسيتتم،أورشليمفي12(.

:+،313،ا9:لو،202:17؟ا:16)ت

عرفتمحذدوقتفيأنهوح3(.18:ا

طوللاانتظرتهالذيملكهايسوعفيالمدينة

عليهتمزدتأنهاإلأ(،وزا-أتا21)مت

:13،34لو23:*؟؟ا-2214:)مت

يسحأنبأرذلته.الهابةوفي4-42(91:ا

،13:2مر23:38؟:22،7)تبالعقاب

ولن!21:16؟:43-359144؟:13لر

طريقعليصوعكانواذ.العقابهذايتأخر

علىيبكبنأنعلىأورشيمبناتحث،الآمه

23:92-31(.الوأولادهنوعلىنفوسهن

التيالجميلةالمواعيدتوافقشحكلةتأتيوهنا

المرعب.والواقعأورشليمالربصاوعد

الأجولة.بعضالجديدالحهدوسيقدم

أجلمنانطلاقنقطةأورشليمكانت1(4

:8(.اأع؟24:47الوبالمميحيةالعالمتبشمير

حسبالحنمرةيومالكنيسةتأشسحتففيها

2:اي(.ا:4؟)اعالقديمالعهدمواعبد

أميناظكاللهولكن،المسيحأورشليمرذلت

وينتظرت:92(.11)رووسيبقىلمواعده

أنهبيسوعأورشليمفيهتعترفزمنا23:93

دخولالنصيعني:1335لو)فياللهمرسل

تبديلبسببوذلك،المفرحالشعانين

بعدأنهإلى02-2124:لوويلفح(.السياق

هووهذا.أورشليمبناءس!عادالوثنيينزمن

ؤرويجعلنا:25-11.32روفيبولس)عتقاد

الذيسنةالالفحكمخلالأنهنفكر8ة11

أورضلبمستكون،الخلاصملءيسبق

الضاملة.المسيحيسوعمملكةقبالأرضية

ؤرفيقاسيةكلماتهناكأنفيشلثلا

يبدوماعلى،رومةالىتئيمولكنها:11،8

فيمازبدتالصلبعنالحاشيةأن)يقال

بعد(.

02(3:فل)رخ4:26غلرأتواذ24(

صر!أو

نستعيدفهيمضى،ندبيررمزأورشيمفي

بولسرآهاالتيالسماويةأورشليمفكرة

واذ.المسيحفيالمؤشسةالجماعةفينتحفق

صارتتبالزوالالأرضيةأورشليمعلىخكم

ومسكنالوعدحاملةالسماويةأورشليم

خاصةبصورةهوهذا.الأبديالابرار

العبرانيينالىالرسالةفيالأكبرالموضوع

بنيةعلىال!ماويةأورشليمبيةننطبقحيث

:1612،22؟،01:)11الأرضيةأورشليم

الاسكندرافيفيلونولقدم13:14(.

العالمفيمماثلةأفكاؤا2:.25()الاحلام

الصورةهذهبولسيستعملواذ.اليهودي

حاضرالاسكاتولوجيالخلاصأنعلىلدل

21:2-رؤبهايحتفظ،المسيحفيالآنمنذ

والنهائي.العتيداللهملكوتلمجد22

انجيلهمنالأكبرالقسميوحنايكزس3(،

الهيكل،نظرهفي.أورشليمفييسوعلرسالة

واضاء:7(،9)يوسلواموبركة،(2:91)بو

المسيح.عنرموزهي8:12(،)يوالهيكلة

أورشليمالمسيحيصوعفييرىفهوهذاومع

-22(.2:91)يوقيامتهمعنبدأالنيالجديدة

يسوعبينيوحنايماثلي7:37وفي

منيخرجالتيالاسكاتولوجثةوأورشليم

ا؟47:ا-ا)حزحيةمياهيايعجوفها

اللهأبناءسيجتمعفيهاوالتي4،18(يوء

9(.06:4،إشرج:25؟11)يوالمشئتون

انعقدتالتيللحلقةتقليدياسم)مممع(أورشليم

الرسولينبين2:ا-.ا()كل.هأو94سنة

المسيحيةالجماعةوعمدجهةمنوبرنابابولس

منيوحنا(كيفا،،)يعقوبأورشليمفيالأولى

معوالشيوخالرسلأولا15أعيقذم.ثايةجهة

الحدثفيرويوبرنابا،بولسثم،الجماعةكل

تحديدغلحسبكانتأورشليمونتائج.عينه

(ي2:7)غلالفريقينمنلكلالرسالةناطق

اليهودوسطالرسالةبرؤساءالمتبادلوالاعتراف

حريةعلىوالموافقة)2:8-"ا(.الأممووسط



سوفاروأ

يخمنفيماسئماولاموسىشريعةثحاهالوئنيين

الأخيرةالنقطةإلايذكرفلا15أعأما.الختان

أرجويزيد15:7-11(،أع:بطرس)خطبة

)ذبائحلهايخضعواأنالمهتد+يئعلىيجبعزمات

(.الدم،المخنوفالحيوان،الزنى،النجسةالاصنام

2(.15:13-ا)اعيعقوبخطبةقالتهماهذا

)يهوذارجلينمعكنابفيالمقرراتهذهووضعت

جماعةإلىفحملاهاوسيلا(برسابا،لهيقالالذي

المسيحية.انطاكية

وموسيقيئشاعر.اليونانفيتراقيةمنأميرأورفاوس

الحيواناتيسحركانيغئيكانحين.ومغن

وهناك،السفلىاالعاأو"الجحبم"إلىنزل.البزدة

أوربديكيامرأتهيستعيدأنفاستطاعالحزاسسحر

عليهوجبولكنالأحياء.مالمإلىالموتىعالممن

ولكثه.مبتغاهإلىيصللكيالوراءإلىينظرلاأن

الأبد.إلىوخسرهاامرأتهفخسرمنهطلبماني

.نوريالملكأوالملكنور.ملكأور

الجزلةدفع.جبيلملك.الأولملكأور1(4

751.يعنةلسنحارب

حواليعاش.جبيلملك.الثانيملكأور2(،

يحوملك.الملكجذكان005.صت

أخأاصهوذافييرحمئيلابناءأحدألغار..أورن

.)2:25

سنةحواليالجنوييةبابلونيةفيأورملكأورنامو

صلالةهيملوكخمسةمنسلالةأشس0213.

بلادوحكموا،أورفيالملوكهؤلاءأقام.الالثةأور

ثمالراق(،جنوب)أيوا!اديينال!وسلين

ناموأوركان)أشورية(.الشمالإلى!طانهممدوا

حيجال،أوتوللملكالخاضعةأورعلىحاكما

خئصلأنهقويابطلااعتبرالذي،أوروكملك

لمأورناموولكن"الغوطثينإ.ضيقمنالبلاد

المدنعلىس!يطربل،بالاستقلالبكتف

من)قنواتابخاءبأعمالقامثم...المجاورة

رممكما،وأوروكنيفورمعابدورمتم(،الريأجل

عاصمته.أورفيالزقورة

5491،سنةالثراخهذهئثرت)ث!رأخ(أورنامو

لم!9

مؤمحس2(21-1490)1أورناموالملكالىوئسبت

هذهمقدمةناسمهيردالذيالثالثةأورسلالة

اهذهصاحبليسانهبعدفيماتبينولكن.الشراخ

نأيمكنالذيالحفيقيصاحبهاجذبل،الثراخ

وخلفه.ابنههوالذيشولجييكون

الفانصؤره0252-0924.لجشملكنثياور

اللازمةالبناءموادبهالينقلرأسهعلىقفةيحكل

عائلتهمعبحتفلالاننهاء،وبعدالمحبد.لتثييد

العمل.بانجاز

الهلنستية.الحفبةفيكركميش*مدينةهيأوروبوس

بوصيدونابنهوالذي،البمأوأجينوربنتأورولما

ملكهووالذياليونانئة،الميتولوجافيوليبيا

فتحؤلاورويىزوشأحمث.قدموسوأبوفييقية

منولد.كرتإلىونقلهاواخطفهاأبيضثورإلى

وسارفيدون(كنوسوس)ملكمينوسالزواجهذا

اشتهر.كرلت)منورادامنشكرب(من)بطل

معالحفليالعالمقضاةأحدفكان،بحكمته

فبنى،عنهايبحثتدمرسأخوهاضى(.مينوس

)اليونان(.بيوئيةفيثيبة

معتآمر..(.مق)55-*الفراتئينملكاوروديس

فراهاتيى.لأبيهمافسئماالثالثمترلداتيصأخيه

النبلاءزاحهالذيمترلداتيسبعدأوروديىحكم

الفراتئة،المملكةفيذروةعهدهفكان.الحرشعن

سنةحزانفيالرومانعلىانتصرأنبعدولاسئما

ابنهلهوضعأنبعدأيضأالملكهذامات53.

السئم.

فيالمذكورةأركمدينةهي.أرك:العبربةفيأوروك

يومهيملكها.نمرودكانوالي01:01تك

.9184سنةالحقلكتئ!ف.وركاء:خرائبحقل

أدواتؤجدتكما،ونقوشوأسوارأبنيةؤجدت

يمثلهالذيأوروكزمنالىالتاربخقبلماالىتعود

مهثم:آخركنثمافوهنالك.6،5،4المستويات

الىوتعودالم!ماريةبالحررفمكثولةأرايةر!الة

أنوللالهالأصلفيأوروككزست.الثاكالألف

)انانة(عشتارمدينةبعدفيمافصارتالسماء()اله

الث!هير.(السماوي)البيتايانةهيهلفيالمعبودة
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.(،.مق0021)حواليأورناموبناهالهيكلهذ!

الاني.ونبوخذنضرالثانيصجونبعدفيماورئمه

الهليني.الزمنفيالازدهارالىعادتانوعبادةإن

الجنوبالىكلم03نبعدسومربةمدينةأمامنحن

الرابعةالطبقتانتمثل.الحراقيةمدينةمنالشرقي

آنبةفيهاظهرتوقدالوركاء،عصروالخامسة

.لماعمدلوكأحمرالأول:أنراعثلاثةعلفخارية

في."ارك"والأرامئةالعبرتةفي.سميكبدائيالثالث

هياليوم.أورخوي:اليونانئةفي.أوروك:الأكادئة

الماضيفيكانلمااليمنىالضفةعلىالوركاءتلال

شطاليومصاروالذيالفراتلنهرالرئي!يئالمجرى

أور.منالفريىالشمالإلىكلم65يبعدالذيالكار،

الالفمنالأولالنصفإلىأوروكأصولتعود

قدالتيالفخارياتؤجدت.كلمه!،.سنةمنذ.الراج

0092؟سنةوحوالي.السومرئينمجيءعلىندك

بما.قصويريةعكتابةالطينتةاللريحاتأولىظهرت

سرسئة،كانتالمستوىهذاعندالحضارةأن

سومرتة.كتابةأمامأننانستنتجأننستطيع

هكتازا08علىتمنذواسعةمدينةأوروككانت

03)25-شخضا00002و00015ببنوتضئم

وهكذاالبناء(.عنمربممتر0001فيشخضا

فثغتالرافديبة،للحضارةمركزأعظمكانت

كانتالهباكلأنوبما.المجاورةالمناطقعلى

كانتالمدينةأناستنثجوا،رسمتةمبالمبوحدها

السماء.إلهأنو،رنبصهاإلهئ،حقذاتمملكة

عثشارسنصبحالتىالخصبالاهة"إنانة"وبقربه

أحاطت0025،سنة.الاكاديينالسامئبنلدى

المدنسائرشأنشأنهابأسوار،نفسهاأوروك

معكلم5،9علىتمتذأسوارهاكانت.السومرنة

ن!بوقد.مرجكلم5مساحةفتضثمبرخا009

منعددبطلكانالذيغلغاشىإلىبناءهاالتقليد

في،يدوماعلى،عاشوالذي،الملحمئةالأخبار

نحذدالومرتة"الملكتة"اللائحةإن.الحقبةتلك

ئلاثتقهاالي،الأولىأوروكسلالةفيمرقعه

منتصففياللائحةهذهتكؤنتفد.صلالات

ملك،أوتوحجلأأيافيوالعشرلنالحاديالقرن

يورأ

بلادفيالغوطئينلتسفطاحاوضعالذي،أوروك

أورسلالةمؤشمىأورنامو،زاحهولكن.الرافدين

أوربملوكأوروكارتبطتذلكبعد.الثالثة

منفتراتعرفتكما،وبابلولارسالىايسين

أمورئون.ملوكحكمهاأنبعدالسياصيئالاستفلال

وقام.مقذسةمدينةجمهالةدوئااحنفظتوهكذا

وهكذابناء.بأعصال(بابل)منالكاسيونالملوك

تجارتها.ازدهرت

أهممنأوروككال!،..مقالأولالألففي

نأنحجبلالهذا.الجنولثةبابلونيةفيالمدينتةالمرأكز

نكفيالشعوبلائحةفيالمدينةهذهتذكر

القرنفيفلسطينفيأوروكعرفتوقد.ا.:أ.

الذينالسامرةسكانإليهاأجليأنبعد،الابم

عزإنالبابلئة.بانيبالطأشررسياسةعلىتمزدوا

الابانيبالأشورإلىالجلاءهذاينسب4:9-.ا

وهوالمسارتة(.الوثائقفيالجلاءلهذاذكزانجد

سيذهب،ذلكبحد.الأشورثةالعاداتفيمعروف

في.أوروكمنقرببةمناطقإلىالمنفئينمنعدد

ثتشيءلاولكن.كروب!إثير،ء،عذان

المدبنةظفت.نفحمهاأوروكفييهوذاوثةجاليةوجود

عنايةكورشفاعتنى،الفارسئةالحقبةفنيمزدهرة

"إنانة"،مبدسئماولا،أوروكبمعابدخاضة

إنانة-هيكلالحظيم،المجكلالماء"،"بيت

آخرأما.الفراتثبنأيامفيكذلكالأمروظل.عشتار

.(.مب)241-272الأولضهبورإلىفتعودطبقة

الحاسانثة.السلالةمنفارسثاعلكاكانالذي

باصلاحاتهعرفلجض.حاكماوروكطجينا

البثمر،تاريخفيمشترعأولئعذ.الاجتماعية

لوجالهاجمه.قانرنهحمورابىأخذتمثريعاتهوعن

عاصمته.لجثىودثرأدماحاكمزاجبزي

.نوري:أورممط

02(ت2:أخ)احورابنجهوذا.منرجل\("

المعبدبناءفيأهيآبشاركالذيبصلائيلووالد

1(.31:2-ا)خر

سليمانأيامفي12المقاطحةوكيلجابروالد2(،

91(.:4أامل



ياروأ

)عزفطققهاغرلبةامرأةتزؤجتدكانبؤاب32("

.نوريالربأورلا1:

أحدكانداود.جشىفيحئيرجل"\(

بتثاجداودأحثوز(.ع!2:93صم21الثلاثين

ربة.مدينةحصارفييثارككانالذيأورياامرأة

أبؤةأوربايحتلأنوحاول،تشابممعداودزنى

يستطع،لمواذ.فعلتهشرمنليفلتالزنىابن

11(.صم)2ربةأمامبالمكيدةئقتلأورلاجعل

ل!لالةفيسلبمانأمبنثمبعكزوجأوربابدخل

6(.1مت)يوع

جعله.إشعياأيامفيأورشليمفيالكهنةرئيس2(،

ال!لبالى)بادر82:فيكتبماعلىشاهداالنبي

أورشليمفيفبنى،أحازالملكأمره.(النىالم!أسرع

عليهيقدموأخذ،دمشقمذبحشاكلةعلىمذبحا

.(-11،1516-16:01مل2)الذباثح

قالنبيئ.يعاربمقرلةمنشمعياابنأوريا،3(

يوياقيمالملكفلاحقه،ويهوذاأورشليمضدأقوالآ

فأعدم،أورشليمالىأعيدلجأ.جثمصرالى

02-23(.26:)ارالعامةالمقبرةفيجثتهوجعلت

منابنهعاد.قوصوابنمريموثوالد4(،

:12.13)نحزربابلمعالسبي

حينعزرابمينعنوقف:شريفيههودي40(

8.14:)نحاحتفاليةقراءةالتوراةقراءة

.نوريالله:أورلئل

أجدادمنقهات.عشيرةمنلاوكما،1(

6:9.أخ1حصبصموثي!

ثنيشارك.قهاتعشيرةمنلاويضابط2(،

11(.:15،5أخ)اداودأيامفيالعهدتابوثنقل

2(.:13أ!)2يهوذاملكابياأمميخاياوالد3("

أخ)2ابشالومابةمعكة-نفسهاهيميكايا

.)11:21

اللبانية.صوفرهيالعصفور.مدينةاورنيئويوليس

.صفوريبيترج

وخصوضايوئانيةترجمات،رجاوريجمانس

.المقدسوالكتابالقبطيةالبهيحمة،رج.الهكسبلة

091

رلادةمعمفردايكونتد.عبرياسموتميمأورلم

شيءاسم.العربيةفيالتنرلنمثالعلىالهايةفيالميم

عظيمأوصهم!:8()تثاسرائيلفيالكاهنيحلنبه

27.21:عد8:8،لا28،03:)خرالكهنة

هوالأعظمالكاهنالصكندينافيةالمدرسةحسب

نجهلنحن.الربقوك(الكاهنالملكالاصلفي

(.الغرض)أوالئي.شكلنجهلكعااللفظةمعنى

يدل،الماعوريينحسب.عرض!اشتقاقمنوليس

والتسام.الكمالعلىونريمالنور،علىأور3

أدواثوجدت8:8،ولا03ة28خروحسب

عظيميحملها)الصدرة(صزةفيالالهيالقول

كانواأنهمالأصلفييبدوولكنالافود.فيالكهنة

:18(14اصمأصدوقفي،الخزنةفيبهايحتفظون

يشبهالصندوقوهذاإ،الله"تابوتالناسخاعتبره

وأصغيرةحجارةهي.(14،3:18أصم)الافود

بعلاماتمطبوعةأومحملمةألوانمنصغيرةقضبان

الحرفان،التاءحوتوميمالألفمع)أوريممتنؤعة

.(...وال!سلانيةالعبريةالابجديةفيوالاخرالأول

منيكنمهما.كلايقرلوآخر.نعميقولواحد

نعمالجوابيكونبحيثئطرحالسؤالكان،أمر

)اصمجوائا""القوليعطيلاأنيحصلوقد.ولا

معابخرجانالحجرينلأن:6(،28؟36-!م،14

اصمهوالفرضيةهذهسيبتما.الخزنةمن

والتوميمالاورلمأنعلىدكالذي41-42،:14

يدكقولأكانإذا.القرعةإلقاءطرلقةعلىبدلآن

على،الرباصائيلبنويسألبواسطته،القرعةعلى

21:26(،)حزالبابليونيفعلكانمامثال

قولأآلهنهامنتنالانتحاولأخرىوشعوب

.(أسهمأوصغبرة)قضبانالقرعةإلىفيلجأون.إلهئا

الاوريمعنتيهلمالقديمالعهداسفارتعدلم

قد759:ونح2:63عزدهانداود.بعدوالميم

عليهيحصلونقولمنيغدلمأنهعلىانمفىبعددلأ

النهايةفيترتبطصارتالتيالتقنئةهؤابواسطة

والعرافة.بال!حر

:0127)تكانجا13وكانوايقطانأبناءأحدأوؤال

ضحالف،ألموداد،هم:2(.ا:اأخا=
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دقلة،،لوزاا،مراوهد،رحيا،حضرموت

.يوباب،حوللة،وفيرأ،شبا،يلبيماا،لعولا

)حزالعربيةالجزلرةجنوييفيمنطقةأوقبيلة)سم

(.مأوزال:27:91

)نحأورشليمأسواربناءفيالمتطؤعفالال!والدأوزاي

:3.)25

يأ،العرشعلىهوالذييري:أوسأوز!شى

بشكلئرسم)نسان.بشكلمصريإله.الملك

بالأولىيمسك.صدرهعلىويداهمومياء

الفراعنةلحيةلحيةالسرط.وبالثانيةالصولجان

العليا(مصر)ناجداآتف"ناجرأسهعلى.والآلهة

ريضمنريئ!تاننعلوهتاجمنلتاففالذي

ثمالزراعيةالقوىكإلهأولأاوزيرس!غبد.النعامة

الحتةصورةهو.عبادتهبانتشارشخصيتهاغتنت

وصورة،يفيضالذيالنيلوصورةتولد،الني

التيالشمسوصورة،جديدمنيثعالذىالقمر

الموتىإلهوبالتالي.البداياتإلهانه.الليلبعدتظهر

ونموذج،السفليالعالمفيالبث!ريالخلودوكافل

بعدجديدةروحيةولادةس!ولدالذيالانسان

الميتالملككان،الخامسةالسلالةنهايةفي.المرت

الموئىكلكانالوسيطةالمملكةوعخحثة.اوفدرش

المثفثالشعبهيةالميتولويجاوكؤنتأوزبرشى.

الالهحولوبنث.حورس،ايزشى،أوزبرص

أخاهسيتحسد:محلفةوجهاتتجمعاسطورة

،الأرضكلتحثهالذيالصالحالكائنأوزبرسى

خشبيصندوقفيجسدهحبس.يقتلهأنفقزر

زوجهاعنتبحثايزيسوراحت.النيلفيورماه

الىبهوعادت()بيبلوسجبيلفيجصدهفرجدت

فيهوضعتالذيالمخبأسيتكتشفممر.

تامأوفلرشىولكن.وبعثرهفمزله،الجسدايزيس

الذينالموتىعلىفملك،وايزصانوليسبعناية

منايزيسوحبلت.الأبديةالحياةيبلغواأنبقدرون

سثأرالذيحورسهوبولدأوزبرلىزوجها

عالموالىالأرضإلىافيأو!لرس!حكل.لأبيه

بدأت.كبرىبحرارةئعبدالذيالالهفصار،الموتى

مصرحدودفاجتازت،أبيدوسفيعبادته

وستراكةا

الرومانية.والمملكةاليونانالىووصلت

مومياء،بشكلاوزيرسضؤرالتقليدحب

يجلس.والقيامةالخصبإلىيرمزلأنهأخفر،لحمه

اختاهمرازاونرافقه،جنائزمم!سريرعلىيتمذدأو

غرقه.الكبيرةبأجنحتهمافتحميانهونقي!ايزش!

ئغطيفكمازراعئا.طابغامنحاهوقيامتهالبلفي

رمزا،الفيضانبعد،الأرضالجديدالنبات

جدبدة.حباةإلىالميتالإلهيقومهكذا،للحصاد

صغيرةتماثيلخلالمنمحسوشائصبحالتحزلهذا

عليهاوتزرع،النيلطينمنئصنعلأوزيريس

بعضئمضيولا.المياهتتراجععاعةصغيرةحتات

بنباتالنابتاوزلريسخيالويتغطىإلاالوقت

الخصب.وقوىالالهلدىالرجولةقوةإلىيرمز

يونانية-ترجمات،رجالميعريأويعايوس

كتبهرج.الاسكندريةمدرسة":وأيضاالسبعينثة

التهيثة*،الكن!يالتاريخ،،الإنجيلإئبات،

كرونيكة."،الإنجيلئة

السرلانئةالكنائس5رجالانطاكي.اوستاتيوس

والبيبليا.

تدل.اوستركونهييونانيةكلمةجمعاوستراكط

على.خزفكسرةأوفخارمناناءأوكأسعلى

تقاريربالحبريكتبونكانواالاوستراكاتهذه

عديدةأوستركاتكئشفتوقد.ونجارتةسياسئة

أهمها:اليك.فلسطينفي

مجموعةأهم.السامرةأوسنراكات1(،

فيبعضهاكتب.قطعة63.الآنحتىكتشفت

مخزنفيكانت(.القديمالعبري)أوالفينيقيالحرف

)قالأخآبزمنالىتعودوهيالسامرةفيمل!حما

البلاطبتموينتتعققإنها(.الثانييربعام:بعضهم

قيالملكوكلاءيدعلىوالخمربالزيتالملكي

الس!نةفيمثلا:.عغصرةنصووهي.المقاطعة

الخمرةمنجرة،لأيخنوعمياستمن.التاسعة

لغةعلىالضوءتلفيالأوستراكاتهذه.العتيقة

لغةعنالثيءبعضاختلفتالتيالشمال

المواقعبعضتحديدعلىتساعدناكما.أورشلبم

.الأردنغرثيمنشىقبيلةفي



سركونوأ

شةممتشضتشمس.بيتأوستراكة،2(

..مق15القرنإلىأقلهتعودالكتابة03910

الخطلطقطمة16حيش.أوستراكات،3(

نجدالأؤل.الأبجديالخطفيوائنتانالفبمي

يدعلىسقوطهاقبلالحاميةرئشبهابعثرسائل

587.سنةنبوخذنصر

9291.سنةكتشفتجازر.أوسزاكة"4(

أجلمنمهمةفهيلهذا.الكن!ابةبدايةالم!تعود

الأبجدية.تارلخ

مثلتعودأورشج.فيعوفلأوستراكة5(،

..مق13القرنالىلخيشأوستركات

الىتعوداناسائيليأصلمنأوصتركتان،6(

..مق9الفرن

0691سنةاكتشفتعراد.اوستراكات"7(

6القرنإلى01القرنمنتتوزعوهيبعد،وما

تدميرإلىيعودالذيالياشميباأرلثيأهمها..مق

الادوميين.يدعلى795شةالفلعة

الثانيةاللالتينصنفراعنةثلاثةاسماوسركون

(.ليبيأصل)منوالعئردنوالئالئةوالعثردن

الثانيأوسركون929-398.الأولأوسركون

757-748.أالحبر(الثاكأوصركون.087874-

البرئة.صورتكونقدبصور.ارتطتمحثةأوسو

/16)سترابونبالاتيوروس")الونانسفاها

نصوص..م!تى91القرنمنذذكرتها.24(:2

تلنصوص14القرنوفيالممزلة،اللعنات

،!/01518؟03914،94؟ة1/11)48العمارنة

للملكالأماكنئةاللوانحفيعشرالثالثالقرنوفي

برديةقكما،الثانيورعميسالأولصيتي

الوثائقهذهتئفق*4(.)نشرا1/21:انستاسي

تتزؤدفيهالذيالموضعكانتأوسوإنالقولعلى

فيئنقلالذي(والطين)والقشنبالماءصورجقلرة

زمنفيأوسوكانت،ذلكإلىبالإضافة.المفن

،الأولالألففي.صورصدافنموضعالعمارنةتل

شلمنصريكونقدأشوريلمللثأوسواسنسلمت

العادياتيوسيفوسرج)726-722؟الخاسى

نبلتذكرهاالأشورئةالنصوصأنغير285(.9:
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علىحملتهخلالعليهااستولىالذيسنحارب

لن،ذلكبعدب(.287)نشووصيدونصور

فيسلبهاالذكلطبانيبالأشوربازمنفيإلأتذكرتعود

قدب(.503)لوالعربعندمنعودتهطريق

يجعلهاالي)صلجأ(حوصه"5ءهيأوسوتكون

اوسووس""!أو.أشيرقبيلةأرضفي91:92بش

/االتهيثة،)اوسابيوسالجبيليفيلونيذكرهاالتي

تكونأما:نتساءلوقد.بصورويربطها(01:01

فيهاوالتيالتلمودئةالنصوصتذكرهاالتي،أوشا"

الثافيالقرنمنتمحففياليهودحكماءعمعانعقد

أوسونقع.الأرائهاللغةفيأوسواسمهي،..مب

الغزبرة،العينرأسينابغقرب،الرشيدئةنلفي

والتنقيبات.سهلهاونرويبالماءصورنغذيالتي

فخازلاتكشفتقدالرشيدتة،تلمدافنفي

وهناك.رأيذاك..مق8القرنإلىتعودفينيقثة

اقدالتيالحوشخربةتربأوسويجعلآخررأي

91:92(.)يش"حوعه"البيبليبالاسمتحتفظ

صور.جنوثييقعالذي!المعشوق"تلورئماا

التهيئةث)اوساببوسالجبيلييخلونحسباوسووس

)أيهبسورانيوسأخوهو1(1-ا:1/01

الفينيقئة(.فيممر.ممشالرفيحة،السماوات

وهو،أوسووساخترعصور.صتالأخوانكان

مححرعأيخه،معفاختلف،الملابسالصتاد،

البرئةصورليتركالأولىالسفينةينىثئم.الاممواخ

جزيرةعلىوأقامباصمها،نسئىالتيأوسو()أي

الديونوسياتفينونوسويوردصور.

عنالثيءبعضبختلفخبر،)04:ء46-..ه(

ليأرسووسوصل.صورتأسيسفيالخرهذا

فيبعدفيماستصبحانمسفتينوكزس،الجقلرة

اوسووسارتفعوهك!ذا.ملقارتمعبد

الآلهة.مصافإلىوهبسورانيوس

ازامرادكرت.الشمالتةسوريةفيودولةمدبنةأوشناتو

بعد.سيانومعالأشورثةالأوغاربتئةالضوصفي

تحزرت،أوغارتلملوكطويلةمذةخضعتأن

شاركت.الئانيمورسيلىالحثيئالملكمنبقرار

أيامفيلأشورمعابحلففي853سنةأوشنانو
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فلاسرتغلتولكنأ(.927)نشرالثاكشلمنفر

283،ب282)نشومملكتهإلىأوشناتو!!يضئم

الشرقئابخوبإلىالمدينةهذهوقعتأ(.283،ب

الواقعدروكتلمعبعضهمفماهاها،أوغاربتمن

الثماطئ.عنكلمبضعةيبعدالذيسوكاتكقرب

أوئشاتو.5رجأولثشو

أوضم

أخ)اداودوشقيقيئمىأبناءسادمى،1(

.)2:15

أخ)1سهوذاتبيلةمن.يرحمئيلأبناءأحد2(،

أوتيكوس.5رجوطجس

فيولكن،التوراةفيأوغاربتئذكرلاوغارب

أرشيف،العمارنةتلرسائلمثلالقديمةالنصوص

مرفأأوغاريتكانت.ماريأرشيف،بوكازكوكما

الألفبدابةمنذالساميونفيهأقامهاما.فينبفئا

61القرنبينعظقهاأوجالمدينةعرفت.الثافي

شعوبهجماتمعالنسبانعالمطواهاثبم،13و

المصريةبالحضارةالفينيقيةالمدينةهذهتاثرت.البحر

نأبحدأكنشفتالميايخة.بالحضارةبعدوفيما

والحفريات.الحاليةشمراراسءفيالنسيانطواها

مديةكثمفتلأنهامهمةكانتهناكتفتالتي

صافونلبعلهباكل،ضخمقصربمبانيها:قديمة

وأدواتالبيضاء(مية)فيالمدافنوداجون،

تعطياأدبيةنصوحماأيضاواكتشفت.عديدة

كعاني()وبالاليفينيقيحضارةمركزعنفكرة

.كنعانأرضيدخلوناسرائيلبنوكانحين

المسمارتةفياسمهاالاركيولوجيا.أولأ:.

أ:الاغارلتيةفي.أوغاراتأوأوغارت:المقطجة

الشمالبة.سورياثاطىءعلىمدية،تروغ

إلىكلما2يبعدالذيشمراراستلخراثبهاتكؤن

اليولتيمنذمأهولةكانت.اللاذتيةمنالشحال

عاصمةموحالرونزعصرنيوصارت.7()الالف

مربمكلم2بينماحتهاتراوحتمزدهرتمملكة

فيالمدنالدويلاتلمجاوزتوهكذا..مربمكلم5و

فياوغاريتمرفأوجدالحديد.عصريفينيقية

رلتغاوأ

واحدكلمبعدعلى،البيضاءمينةفيالحديثالبرونز

ملكئةقصورمعمدينةوقامتالكيلوفر،ونمف

الجنوبإلىكلم5بعدعلى،هانيابنراسفي

أوغاردت.منالغريى

الكلكوليتيأننرى،الاركيولوجياإلىعدناواذا

في.أوغاريتدطحاضر،والوسيطالقديموالرونز

سنةمننعرفهالذيالعصروهوالحديثالرونز

الكثيفللح!كنأحياءعرف،0012سنةإلىاس65

الهباكلعرفكماهبكنازا،02مساحةعلى

الحجارةالبناؤوناستعملوملحقاتها.والقصور

العحارةأما.الخثبودعاماتوالدبشالمقصولة

الذىعربم(متر)0007الملكئالقصرفهيالأهم

منظمه.حمايةحولهوخعلت،المدينةغرئيارتفع

ترتبتوغرفةقاعة09الأرضيالطابقفيحوى

أبواب5وسلفااوا،وحدبقةاروقةخمسةحول

ليالمدؤنالملكيالارشيفمعمختلفةوأمكنةكبيرة

والمقطعئة)الاوغارية(المسمارلةالابجدية

يتعفقمااوغارلتأرشيفتضفنالأكادتة.

والنصوصوقراهاةالمملكةمدنبإدارة

رسانلوالمدراء:الملكومراسلات،الاقتصادية

،المعاهداتنصوص،مركزفيأرشيف،دبلوماسئة

اللومجات،لطبخفرنوهناك.دولةوأحكامقرارات

الاخيرةالأيامإلىتعودنصوصبمجموعةاحنفظ

جوهرالنصوصهذهلناقذمت.المديةعاشتهاالتي

مواطنينعاهالمركزيةالادارة،الملكيالثاط

محتلفحولاجنمعواوتدبالملكبتعفقون

اهتماثاتصتحقنموصوهناك.الصناعات

لائحة.الفينيقيةالبحريةسبفاترسملأصهاخاضا

طولعلىبالابحارالمتحفقةوالنصوص،السفن

ذكرمعوالفلسطينيالفينيقيالسوريالضاطىء

إلىبالاضافةعكا.صور،،جبيلالمرافىء:

مثلأثاثبقاياالملكيئالقمرقذمالارشف،

المطغمةوالحزناتالعاجثةوالأبواقوالمقاعدالأشة

مصر.منالآتيةالمرمروانيةبالعاج

ؤجدتأنهيبدومنوافقة،إشاراتحسب

المتعذدةوالموازلن.الملكيئالقصرإطارفيمشاكل



يترغاوأ

مكثفنشاطعلىتدكالارشبففيؤجدتالتي

موظفينلدىبالضراثواهتمامواسعةوتجارة

بناءوجدالقصرجنوبدمالى.الملكبمالئةيهتمون

القصرهو:صغيرةساحةالفصرعنيفصلهوامح

عائلةمسكنفكان،-1413القرنإلىعاد.الصغير

الارشبفبواسطةشخصئنهانوضحتوجبهة

بوحودتحتزكما،القاعاتمنقاعتينفيالمحفوظ

قئة.تعلوهما،مقصوببحجرمصنوعينمدفنين

كبيرانأناءانوجدالكرار،في،والخوابيالجرارببن

نصوص...كربمن،الخمرلمزجوباطثةايجهمن

وهي،الملكيالقصرنصوصنكئلالصغيرالقمر

الغذائيةالموادتبادلتعالج.الأكاديفيبأكثزيتها

النصوصهذهبعضويتضمن،والمعادنوالخشب

الشاطىء.مدنفيالمقيمينأوكاربتبأهللوائح

اشقلون.،اثدود،عكا،صدودن،جبيل،أرواد

بينالوئيقةالعلاقاتعلىضوةايلقيماوهذا

تجمعالتيوالنجارئةالبحرثةوالرباطات،الناس

الحديث.البرونزمنالئانيالنصففيالشرقمدن

رسمية:أبنيةعذةالملكيالقصرشماليوامتذت

16-ها،القرنفيحسنابناءبنيقصر.هناك

وسفئاوروائاوممزاتتاعة92تضقندنر.ولكنه

مقلغافصارأثائه،منالفديمفيأفرغواحذا.

الهضبةعلى.الحديثالبرونزشهايةفيللحجارة

ئنيتمتينةعمارةوجدت،التلمنالغربئةالثسمالية

الوجهاءاجتماعاتأجلمن،المقصويةبالحجارة

تحتهائادوزاأوغارتفيالعبواالذين،والخمالة

علأخرىعمارةوارتفعت.المباشرةالملكسلطة

الذيننالجيشقؤادأجلمنللتلالشماليةالحدود

فيالبرونز.قث!رمنمكؤنةدروغايرتدونكانوا

نلاحظ،الملكتصرشرقيئالواخالسكنيئالحئ

والموطفالكاتبزفانا،بيتبينها،كبيرةبيوئا

بالارشيفيحتفظكانال!ذيالقمر،فيالرقغ

بينالسياسئةالعلاقاتتاربخأجلمنالهامالرسائلي

الاقتصادثةوالنصوصوجيرانها،أوغارت

بالموافلنولائحةالمصارفودوائروالدينئة،

بيوتكانت،الجنولئةالمدينةأخبارفي.والمقاييس
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غضال،الصاغة.مهةكلحسبمحموعةالضناع

الخشبفي،العاملونالحفارون،النخاتون،النحاس

إلىالتعزفعلىساعد.وماالقماشوفيالجلدوفي

وطناك،يحشعملونهاالتيالبرونزأدوات،المهنهذه

مدبنةفيانتثر،الزراعةعالمعنيصدرآخرنشاط

المطحنةتواتربسببواسغا،انشحازاأوغارلت

معامررهناك.الزيتونزدتصنع:والمعمرة

الجنو!ئة.رحدودهالاكروبولعلىأبضا.للخمر

وهيكلبعلهيكل:العظيمانالهيكلانكان

النصوصتضتمالتيالدينثةوالمكتبة.داجان

بااشتهرتالنيوالميتولوجتةالليورجئة

ن!محموعةساحركاهنبيتوتصمن.اوغاريت

وماالأكبادمنونماذجالباراميتولوجئةالنصوص

سوروبقربايل(.)تمئالالعبادفيبالاثاثيرنبط

ذهب،مناناءانوجدملحقةبنايةفي،بعلهيكل

عشرالراجالقرنإلىيعودانميتولوجتةبمشاهدزئنا

وفينيقيةقبرصئةلكاساتحقيقئانموذخاويكونان

إتروربةإلىفينيقيةمنالحديدعصرفيستنتثر

نلكغرفيجنويىالواقعالسكنيئالحيئوفي.)ايطاليا(

عندالجديدالحجر.فيعفورتانمسفتان،العمارة

خعلتسماوئة،أبجدتةخلقهواوغاربتكتبة

والديني.الملكيالارشيفمعوجدتلويحاتعلى

أيضاأوغاربتفتحت،البحرتةالتجارةمحالوفي

.مقالأولالألففيالفييقيللانتشارالطريق

التبادلانساععلىوالنصوصالاركيرلوجيافتدل

الأواليإلىهنانشير.ركرلتوتبرصاوكاريتبين

نيوجدتوالتي،إيجهوبحرقبرصمنالآتية

التيالاوغاريتثةوالمنتوجاتاليضاءومينةاوغاريت

المناطق.هذهفيوجدت

كب،أوغارلتذكرتمزةأول.النارلخثانبأ:.

السوربقايايفابل،24القرنإلىبعودإيبلامننمن

وثائقفيالمدينةئذكرلا)1.القديمالبرونزإلىالعاند

متوا!لةبعلاقاتترتبطولكنها،الثالثةأورسلالة

المدؤنات،ذلكعلىيدكومما.12السلالةمصرمع

وسبسوسنرشى،الأوللسبسوسنرسالهبروغلبفئة

تلكفطمصرووجهاءالثالثوامنمحاتالثافي
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فبمرازاأوغاربتظهرت18الفرنفي.الحقبة

نفيسةلمنتوجاتتجارقيكوسيط،مارينصوص

تظهرلاهذا،مقابل.الفراتوواديكرتبين

في،(17)القرنالالخارشيففيواحدةمزةسوى

بوم(15)القرن4المسنوىفيومرتين17المستوى

مملكةفلكفيتدورانوالالخاوغارلتكانت

خىا8السلالةفراعنةحملاتبعدولكن.ميناني

فيإناءعلىالثالثتحوتمس)مدؤنةالفرات

كمامصرفلكإلم!اوغاريثاننفلتاوغارت(

45:35؟)1:93؟العمارنةكتلرسائلتقول

ماهذا.55(:151؟9126:6،:89!؟ا98:

وآنيةاوغاريتارشيففيؤجدتوثانقاليهتشير

)1386-الئالثبأسمينوفيسترتبطالمرمرمن

صارت،14القرنمنالثانيالنصففي9134(.

بشكل،وارتبطتالحثتةللمملكةخاضعةأوغاريت

استقلالئةمع،كركميضفيالملكبناثمباشر

مصر،معرسمتةعلاقاتتقيمأنلهااتاحت

كبيز).اقتصادئاازدهازاوتعرف

الأرشيف،خلالمنأوغاربتاقتصادعرفنا

القرىفيالمواشيوتربيةالزراعة،جذامنئوغاوكان

النسيج،التعدين،الارجوانصنع،الملكيةوالمزارع

مينة)اليوممحادومرفأمعالبحرعبروالتجارة

إلىكما،ايجهوبحرقبرصإلىوصلواالبيضاء(.

السوريةالأراضيوداخلومصرفل!طينشاطىء

اوغارتعرفتوهكذا.وأناتولبةالرافدينوبلاد

التيالنصوصالواقعهذاوىشت.السكانمنمزلمجا

21القرنبدايةفيمحئلفة.لغاتسغفيوردت

لهاتقومولنالبحرشعوبيدعلىاوغاريتدئرت

بعد.فيماالحياةإليهفعادتهانيابنرأسأما.قاثمة

نإوالفينقية.الاوعاريتيةالحضارةئالثا:.

وجدتالحديثالبرونزفيالاوغاربتيةالحضارة

فيمعظمها،ني،دؤنتنصوصفيالمضبزتعبيرها

تلكفيالدبلوماستةاللغةكانتالتيا!ادية

منالقردبةالاوغاريةاللهجةفيأو،الحقبة

استمملتالتي،الاولالالففي،الفينيقية

ستوىعلىمرتبطاحرئا03منمؤلفةابجدية

رلتوغاأ

ويدكالكلاسيكئة.الفينيقئةبالابجدتةالولادة

بينومتواصلةوثيقةعلاقاتعلىأوغاريتارشيف

نالوثانقالفييقي.الساحلومدناوغاريت

كمركزصيدون،جبيلارواد،تذكرا!ادية

لائحةنجدثم.الأوغاربتبونفيهاأتامساحلئة

اوغاريت.فييقيمانأروادمنشخصبنبأسماء

اوكا!توملكصيدونملكبينمراسلةوهناك

منمواطنونصيدونفياتترفها"خطيئة"حول

ملكإلمطصورملكمنورسالةاوغاريت.

عكا.تربتحطمتسفينةعنتتحذثاوغاريت

وحسب.جبيلمرفأإلىيلتحإدارقينمنوهناك

أضبرت،معبدإلىالخبرلطلمضى،كارتقصيدة

يفيهلانذزاليذر،والصيدونيينالصوريينإلاهة

.الشقاواتكللهيسببجسيماخطأفيخطأ

لإقامةسابقةهيألاشيةمعالمنواصلة)العلائق

فيوالذينيالأدبىوالتقليد.قبرصفيالفينيقين

عصرفيأصليةحضارةعلىبدكالذيأوغاريت

فيفينيقيةمععديدةاتصال!نقاطيكئ!فالبرونز،

دورةمثلمبتولوجحةدوراتفهناك.الحديدعصر

ينتصرثمموتبسببالأسافلفيبخئفيالذيبعل

عنسبقةصورةهودينئاتقليذاإنه،الموتعلى

يحتفلونالذينالفينيقيةالأبطالوسائرملقارت

الملكوصورةالجاة.إلىوعودخهمبموتههم

سياسىملكعينهالوقتلطهوالذيالاوغاريتي

تلقيثد)رفاثيم(،الآباء.سئماولاالمعبدوخادم

فيالملكدوربمئزالذيالتاربخئالئطؤركلضوءا

المعبودينالآلهةممئرأنأيغانلاحظ.الفينيقثةالمدن

نعمواقد،الوتتمعتحوئواوانأوغارلت،في

الفونبقي:والعالمالفينيقيالعالمفيكبيرةبشعبئة

)صارثفخوسور،،ايل،حورون،رثف

وان.عشتهارتملك،شليمالحممس(،-شمس

أوغاربتفيملقارتنجدلمأنناصحيخا.كان

البادفيئعدهيجدلااشمونوأن،الآنحتى

الألففيالفونيقبةالفينيقيةالديانةفيإلأالحقيقيئ

دقدشبنرتبطشدرافاصورةفإن،الاول

فيعرفتالتيعاتأما.هانيابنراسفيش"
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عشتارأمامامختفقد،والفونيقيالمييقيأالعا

هاك،النهايةوفي.تانيتبدورهاارتبطتالتي

الفينيقةالاورغاريتئةالحضارتينبينعميقنواصل

الرونزمنالعبرربطابعهاطبعتالتيالتقلباترغم

وفينيقيةسوريةفيالحديد،عصرإلىالحديث

وفلسطبن.

الاوغارتيالأدب:رابغا.

القديمالعالملغاتأوغاربفيعرفت:اللغات)1(

المصرلة،،ديةالأكا؟السرمرلة:الرن!بة

المحليةاللغةأماالحثية.،القبرصيةالحوردة،

الكنعانيةالمجموعةالىتنتميساميةلغةفهي

البرية.منقريبةوهي

وا!ادبةالسومرلةالنعوصذؤنت:اليهابة)ب(

المصريةواللغةالمقطعتة،المسماريةالحروففي

فيوالحوربة،الهيروغليفيةالحروففيوالحثبة

هذهفيالاوغاريتتةودونت.الأبجديةالمس!ارية

الكتابةمنانتقالكان.المسماريةالأبجدبة

الأبجديةعلىمبنيئأبسطانظامالىالمعقدة

لمالمحاولةهذهولكن.المسماردةمنالمستوحاة

الفبنبقيةالأبجديةأمامتثبتوأالنجاحتعرف

متها.أبسطكانتالتي

نهايةفيالأوغارتيةالثصوصدؤنتخمامشا:.

نصوصهي14.القرنبدايةأو15القرن

النصرصأما.واداهـلة(ملحمية)أناثيدميتولوجية

الميتولوجبةالنصوصوان.قليلةفهيالتاريخية

القديم:العهدفهمعلىتساعدنا

نصوصمنتأئفت.وموتبعلسطرة1(،

معالخصبوالهايلابنبعلصراعتروي.عديدة

بطرلقةبعلفزم.والجفافالصيفخزالهموت

اشصرولكنهالشيول(أو،الجحيمالى)نزلمؤقتة

وقتته.خصمهعلى)القياعة(خهانياانتصارا

ولادةيروي.والجمالالنعمةآلهةلد،2(

.الفصولتبذلالم!يرمزاناللذينوشلمشحر

)يريح(القمرالالهزواجخبر.نكالنشيد3(،

فيالمطلوبالمهزوبصؤر.بحلابنةنكالوالالاهة

المناسبة.هذه
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البيتيةالصعوداتأخبار.كارتأسطور!4(،

زوجتهفقذت(ر)ككارتإن.ايلابنلكارت

إلىاكبيرجيشرأسعلىفارإيلأمره.وأولاده

فأجرهل".ب"فحمتهمدينة(أدومالا"أودمأ

ويتحذث.لهزوجةي"ر"حالةإعطائهعلى

يقوللاولكئه،كارتعرضعنذلكبعدالنصن

خلفه.الذيعنولاموتهعنشسيثالنا

الراعيأفهات.أنهاتأودانبلأسطورة،5(

ك"الصناعةإلهمنتوشانال.دانيلابنهوالضاب

الأبدئةبالحياةعناثوعذئه.س"سحو.ر.ش

ي"فقتلهيعطيهاأنرفض.القوسأعطاهاهوإن

الخبرنهايةولكن...عناتأرسلتهالذين"فت

معروفة.غيرظئت

الآلهة:أسماءتذكرطقوسكتبووجدت6(،

معظرفبكلالمختضةوالطقوسالذبائحوتعذد

الصحرحولنصوصوهاك.الملكمشاركة

والعرافة.

تتحذثنصوص!هيالدينئةغيروالنصوص7(،

هوماعدا)ماوالرساثلوايخل.الطبعن

بين،وموظفيهالملكبينرسائلعملهافي(شخصيئ

الإدارئةالوثائقوهناك.الملوكوسائرأوغاربتملك

المدنمالثةتنظيمإلىالضراثمنوالاقضادئة

بث!كلوالتشرحالملكتةالهاتإلى،والمقاطعات

أسماءلوائحبثمكلالوثائقهذهدؤنت.خاصن

المعلوماتفأعطتنا،إعاشةوتوزجومهنوأماكن

وبنيئهاأوغارلتمملكةاقتصادعنالكثيرة

والوثانقالرسانلمنعددهناكالاجتماعتة.

قد،والدولئةالعقود(أثلوالفانونئةالاقنصادتة

حكمئةنصوضاأيضأحوتالتيالأكادثةفي!ؤنت

إلىالنهايةفيونشير.الطوفانخبرمنوأجزاء

...وحورفيسومريقاموسإلى،الألفباءنصوص

تعذدنظامإن.أوغارتفياللبانةسادشا:.

نستطيعلابحيثمعفذا،يبدوأوغارتفيالآلهة

ومتمامكموخدنظامفيالمعطياتكلنحصرأن

النصوصبينتعارضانجدوقد.التماسككل

كتبفينجدهاالتيالعبادةوشعائرالميتولوجئة
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ذلك،ومع.دينيئطابمذيلوائحوفيالطقرس

توثيفاإليناحملتفدأوغاريتفيالدينتةفالصرر

الألففيوفلسطينولبنانسوريةديانةحولغنثا

الوقتذلكقبلعرفناهاديانةوهي،..مقالثاني

.التوراةفيوجدناهئماانطلافاسطحيئبثكل

أئتارت.*،عناةكبم،بعل"،الحل*هنا:نذكر

61لهةئكؤنمعه.الآلهةرئي!ىهوإيل.14(

الآلهة.أبوهوم(يلار.ح)ف"الآلهة"جماعة

وهو،وثابتأبدفيظكهملكبصمكلوبصؤر

السنة.بفصوليرتبطالذيبحلصلكعنتحلف

يرمزحبوانهوالثور.لار.)تإيل""ثوربسئى

الر""أبرم(.نش.)اب"السنين!أبوهو(.إليه

بنو.ني)ب"الخلائق"خالقدم(.ا.ب)1

نشوءأسطورةنجدفلا،الخالقسثىأنهومع.ت(

علىإيليحافظ.النصوصفي)كوسموغونيا(الكون

السياييئالنظامعنالمحاميوهو،الكونفيالتوازن

ويسقىاللطيفالإلههو.الملاحمنصوصفي

والنون،نفطالقلب!لهالذيالإله"اللطيف

فؤاد(.:العربتةفيرجد،يفد.ل!للتنوين،

الأنهار،ينابنيفي،المياهتحتأقامابلأنيبدو

)رج""اثيرةهيزوتجه.المحيطينتياراتووسط

الآلهة""والدةهيالتيت!رث"أ(التوراةفيأشيرة

وفيالعبرتةفيقنىفعلرج.يال.يتن)ق

الكاملتالإلاهةهذهاسم8:22(0أم،العربئة

بالماء.ارنباطهاعلىيدكماوهذا،البحر"!اثيرة

النصوصمحورهو.الرلتالسئد..بعل2(،

ابنآخرموضعفيوئسثى.ايلابنهو.الميتولوجتة

الخصب.إلهوبالئاليوالمطرالحاصفةإلههو.داجون

أميرلفأبضأومجملدإ.)صهددالخاصاسمه

25(.:01متفيبعلزبولرجرئي!،أولبأز

"الركببعبارةالعاصفةكإلهصفتهعنويعئرون

لقبوهوثإ،فر.عبك)ر"الغمامعلى

وبربع.كب)ر68:همزفيليهوهسمعطى

بشكليردالذيلقبهقدرتهعلىيشذدومات(.

غب.قدبزا،كانأي"لأى"منالتين")اعنواتر:

جبلعلىهوومقا!ل(ج)عالعجلإليهيرمز

يترغاوأ

04ببعدالذين(ف)صالاقىع)جبلصفون

لدىكاسيوس)جبلأوغاريتمنالثمالإلىكلم

وهو،الصاعقةسلاحهالرعد،صوتهإ.اليونان

..وصثاد.محاربهو."أثيرةو"أبناءم""يبحارب

الواسعة.شعبحطعلىتدذعديدةصور

سفيتوقد،ببعلالمرتبطةلالاهةاهي.عناة3(،

مب"يثثمت(.لت)ب"البتولة"لقبها.أخته

الأمم.قريبةهي.بالأممترتبطهي."مي!ل.ت

الطرفيتحتللاائتارت.أوأثيرة،4(

فيعشترتتخفهاالتيالمكانةالكبرىالأوغارشثة

.الأولالألففيالامئةالديانة

لمولكنه،الذبائحلهفذمتالبحر.أيبم5(،

بعل.يثهرسثل

بلبعل.حاربقد.الموتأيموت"6(

.جسدهأجزاءوشتتتعناةقطعته.اتجلعه

الشمس.العبرتة(:فيشمش)رجشفش7(،

"سراجهيح".ر)يالقمرتجاهرئماإلاهةهي

الورينبوعهي(.منارة،ملا.تر)ن"الآلهة

الأرضحولدورتهايومكلتدوروهي.والحرارة

والمعرفةالحكمةتكونوتد.إيلرسائلفتحمل

وهي.البابلئةالديانةفيش"م"ش!التيالكلتة

العالمفييحدثماترافالليلتةسفرتهاخلال

عناةوستقودالموتىأرواحتعرففهيلهذا.السفلي

بعل.عنلنجثالذاهبة

والحذادالصاخوظيفةله.حشسكوثر،8(

الذيوالمصاغ،لبعلالسلاحيفذم.والمهندس

وقصريمقمريبنيوهو.لأئيرةوعناةبعليقذمه

لدانيل،تذمهاالتيالقرسبصنعكمابعل،

منأؤلالإلههذايكونوقد.عناةبهافرغبت

.اسماناسمه.الموسبفىواستنبطالبحرركب

فيكثرورجر،ش)كالنجاحعلىيدكالأول

في)حصحمرالحكمةعلىوالثافيالأكادئة(.

س(.سخوهنا:الاممادتة.

القديموالعهدأوغارت:سابئا.

استطعنا.اللنةصتوىعلىعطيمتقاربهاك)1(

صغبرة.شحوس،)شفيثيم318:إشنفهمأن



غسطوسوأ

بعربرت:)ركب68:همزش(،فشرج

هاهو)ببتوزه:15مل2(؟الغمامعلىركب

وغيرها.(السفليالمكن:فئ!ت

دشورأنتبينالثاردخ.مشوى!إب(

الىتأثبرهفوصلجيرانهعلىأثرحمورابي

مصرتأثيرأصحبطريقةفهمنا.فينيقيةساحل

بينالتحاثلنببن.الآسيويالأوسطالثرقعلى

معرفةوان(.العبرانيين)أيعابيرومعساغاز

حتىعادتهوانثارصفونجبلالهصفونبعل

علىضوءاألقياسين،قربكاسيونجبل

مصر.مناسرائيلبنيخروجطولوغراية

لابلالأؤلالدورفهما.الديانةمستوىعلى)ج(

لاوشانالاسطوريالوحض.أوغارتديانةفي

فيكمالوثانبصورةوموتبعلسطرةفيظهر

فيإليهنتعزفالذيدانيالان27:ا.إش

للحكمةكمال:3(0228؟،14ش)14حزفيال

فيدخلالذيأوغارتدانيلهو،والتقوى

بابل)ملك14:12،15إشوفكرة.التوراة

أوغاريت.نصوصفيمراراتعود(التأليهيطب

أنجمةشحربينهلال:عباراتوهناك

،العبادةبخمنوفيماا!ماعة.جبلالسحر(،

الذبائحمئاتعنالتعاببرفيتضابهانجد

أوكاربتأهلعرتوتد.المقذمةوالحيوانات

ترافيم،:الوراةمستوىعلىلنالغزاظئتنظما

الاالأولىالحزمةعيدشلثبلاوعرفواأفود.

الجديتطبخواالا23:91خرونصأ(..:23

أوغاريتية.عادةضدفعلردةهوامه(بلبن

خلافاتهناكالئابهات،هذهرغمولكن

التوحيد.ستوىعلىسيماولاعديدة

أوكسطس.رجأوغسطوس

كيرهاأوأوفبرنكونتد.:ه01دا:9؟01إرأوفاز

الأماكن.من

:23(.اأخ:92=ا01)نكيقطانأبناءأحدأولير.

شالف،،ألمدود:هم.ابناعثرثلاثةاخوتهوكان

دفلة،،أوزال،هدورام،رحيا،حضرموت

.بيويا،حويلة،فيروأ،شبا،ئيلبيماأ،لعريا

891

منالمنطلقةالسفناليهاذهبتمنطقة،2(

9:28؟)املسليمانأيامفيخاصةجابرعصبون

أنإيوشافاطحاول.(:918؟9:01أخ2؟01:11

22:94؟)املعبثاولكنالطرلقهذهفثحيعيد

أوفيرمنلمحملالسفنكانتي(.02:36أخ2

011،:45مز،:1312إش)رجالذهـوالفضة

والطواوبسوالقردةالكريمةوالحجارةوالعاج

!لفيؤ-رت!ابة!لىئقرأ.الئمينوالخب

بلر.ف.عب!ز8:القرنالىوتعودتسيلة

.حورونلبيتأوفير!هبأي،نرح.تي

ر".ممطفو11الحبريةلطاوفير؟اصمعنماذا

:01.92تكفير"فو"أ:أو.94إ22املرج

تلاوستراكةوفي.اا:01املفيرأيفاأ:أو

)أيالذهبتحميةهىأوفيرر".ف"أقسيلة

أوفير""ذهبعبارةفنيتردوهي22:24(.

7:18(.صي92:4،أخ1قسيلة؟تل)اوستركة

مز،12ة13)إشأوفير""نضارأوفير".مت"ك

أوفاز؟نضار:ه:01دارج؟2816:أي،44:01

اوفاز(-أوابريزنضارز:تمفك،511:نش

ندك"كوتيو"حيثوالاكادثةالسومرئةإلىونعود

وهناك.أوفيرصياغةذاكعندققول.الصاخعلى

التيالمنطقةاسمهي"أوفير"إنتفولنصوص

جعللهذا.وقلناعبقكماالذهبمنهايستوردون

وا"مالسرلانئةالترجماتوبعضيوناتانترجوم

منبدلأوفيرمنأيز"فوا"ممحلر"ف

حودلةمعأوفيرذكرتلهذا:01.9إرفيأوفاز،

،01:92)تكالشعوبلائحةفي"ذهبتةأكمنطقة

ا:23(.أخأ

9:26-28،املإلىعدناإذاأوفير؟تقعأين

الوصولأنيعتبر،22:94امل،-8:1718أخ2

فيذكرلأنه،الأحمرالجرعبريتتمأوفيرأرضإلى

غير.البرديبحرف"،وس.م"ي92:آامل

بثابتة.ليحتهناالمذكورةالجغرافئةالمعطاتأن

،)رجالأحمربحرضفافعلىينبتلافالبردئ

يكونأنالتصديقيصعبثئم(.القصببحر

)املالأحمرالبحرإلىوصلقدص!رفياسطول
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جبالمنأخذهصدلبخبوجاءا(.ا:ا

وأخيرا،.أمانرسمخماولاالثمالئةوسوريةلبنان

ئستخرجمنهالذيالموضععلتدكأوفيركانتإذا

8القرنإلىتعودالتيقسيلةتلفأوستركة،الذهب

البحرفيالمنطفةهذهعنالبحثإلىتدعونا

الذهبمنمثقالأ""3إنالنصيقرل.المئوضط

إلىكلم35يبحدالذي"حورونلبيتمعذةكانت

بانجاهالفلسطيين!بلاد)نيقسيلةنلمنالشرق

المتوشطمرافئعبرأوفيرذهبجاء،إذن.أورشلبم

منالمنطقةهذه.تسيلةتلحيثيرقونمصثعند

نمتلكسوفأإيم3ااستحفتالتيالمحشنقعات

علىجريشةتل:مرفأينيكوناأنيصلحانمرفعين

علبقعالذيقود)ديوتل،ليرقونالمقابلةالجهة

النولتةالذهبمناجممنطقةا!وبما.يرقونمصت

علىأوفيرتدكقد،حوللةباسمالعبريةفيسئيت

!ئيءلامصر.وعنالنولةعنتتمتزذهبئةمنطقة

إيجه.بحرفيتاسوسجزلرةهيأوفيرأنعلىيدك

لترجومالأولىالنئرةإلىالعودةنستطغوقد

الحطاليافي)البندقئةالرابينثةالهب!يبيافييوناتان

بوليغلوتةوفي(-15241515ئئم.-15151517

رإفرأتالني(ا-ص!ه9156،بلجبكا)فيانفرس

التياوفير(منذهبالاافريقيا"من"ذهب01:9

الذ!كانفقد.الرومانئةقرطاجةمقاطعةتفابل

إلىويصلاسبانيا(من)أوأفريقيامنئستخرج

.الشرقإلىومنهاقرطاجة

نسب؟المقذسالكتابنصنفينقولماذا،وأخيرا

عصيونإلىذهبأنهسيمانإلىملا-2مدؤن

سوف(،)يمالاحمرالبحرضاطئعندوايلةجابر

منوزنة045عبيدهمع(حورام:)أوحيراموأرسل

اعل8:18؟أخ)2الملكإلىفسفموهاالذهـ،

نكونفقد،تارثحئةالحاشيةكانتإذا26-28(.:9

)6*-972(صورفيملكالذيالثانيحيرامأمام

املفيأوفيروذكز.يهوذاملكأحازعاصروالذي

وبينالضهذابينلتوفيقمحاولهلكونقد01:11

حيرامسفينةعنالنمنيتحذث9:26-28.امل

ترشيشمنسفتاإنيقولالذي:0122املمنل

ولاأ

وبما.بالذهبمحئلةسنراتئلاثكلتعودكانت

سةدفعقد،الثانيحيرامسلف،ميتاناأننعرفأننا

وزنة015،الثالثفلايعرلتغلصجزدة..مب7*

أخ2عنهايتحذثالتيوزنة045فإن،الذهبمن

املفي)كماسنواتثلاثسو!نكفيلا8؟18

البيبلئةالنصوصإنالقولنستطيع،إذن:22(.01

جزلةإلىلتلئحصوردفعتهاالتيالجزيةاستلهمت

القاطعةأما121.:28أخ82،:16مل)2أحازدفعها

أوفير(،منالذهب)جاء22:94املفينقرأهاالتي

نأنستطيعلا،وختائا21.36:أخ2فيتردلافهي

أوفيرعنونبحث.تسيلةنلأوستركةإلىإلأنستند

سوفيمميئاءفي،المتوشطالبحرمنالغرلماالجزءفي

.يرقونمص!عند

الدورمناسمهاتستخرجغنوصتةبدعة)ا!(أويخون

شعائرفياليرنانية(فيإاوفيسالحتةتلعبهالذي

اللخةعمقفيوجدقالوا:.سطرهموفيعبادتهم

"الانسانوسميئضيءكلأبهو.أولانينور

.!الثافي"الانصانأو،الانسان"ابنانبئقمنه."الاول

القدسالروحوغت.القدسالروحولمحتهما

وقدالأولىالمرأةهرالروحهذا.الأربعةالعناصر

الأحياء.أمأبضاسمتتالئيوالأبنالآبجهااتخد

يعني:وقد03:ا(.)أمأجورعبدأوابنأوكال

0026-.025سنةبينماريملككانأوكوشاما

هل2:28(.أيهالفييقيالثاطئعلىمدينةأوكية

رتما.عكا"؟هي

صهرمصبعندتقع.صومورومنقرلبةمدينةأولاسا

)تلطرطوسعنكثيراتبعدولالبانفيالبارد

.(1"06،61،4العمارنة

أولام

7.116:أخ)اومعكةماكرن!لمنرجل1(،

7:17(.أخ)1بدانوالد

.شاولالملكنسلمن.بنيامينمنرجل،2(

8:93-أ!)اقوسرماةأباؤهكان.عاشقبكر

.)04



أو

عرضهكان.أورشليمهبهلرواق.الرواقأيأولم

أمتارأربمةوعمقهالباء،عرضوهو،أمتارتسعة

!هحل"عنيفصلهكان6:3(.امل)المترونصف

انتصبأولمأمام.حجرقيحائط(الهيكلأو)البيت

)املوبوعزياكينسئياالنحاسمنعمودان

جرينيبدوماعلىكانا7:15-22،41-42(.

علؤكان.نحاسمنقئرةبهماتحعلخثبمن

ئاجفوقهماوكاننقرلئا،أمتارثمانيةمنهماكل

وهذان.أيضاالنحاسبهيحبطالمترورجمترلنمن

يثبهانالفينيقئةالعواميديقابلاناللذاذالعمودان

معابدأحدرواقأمامكانااللذينالخثبعموذي

كاناما.الحديثالبرونزإلىيعودالذي،اللوزكامد

جهتيمنأمامهيتصبانبل"أولم"،عنبةئسندان

نإتقولفرضئاتبينفرضئةوكانت.المدخل

فيالكبيرةللنصبامتدادهماالعمودينهذين

إشاراتنجدأأتاكير.القدبمةالكنعانثةالمعابد

الفرضتة.هذهتثبتايهدة

16(.8:2،دارزية)فيشوشانفييمرخهرأولاكط

:6.ايهأيدسون(:هيداسبيسرج

)روبولسعليهيسلم.رومةمنس!يحيأوبس

نجاتفإحدى.أيضاامرأةاسموالاسم15(.:16

أولمباس.سم!يتالكبيرهبرودس

جماعةعليهابهمنحكومة.القفةحكمأوليغرشية

والبلاد.الشصبفتستغلصغيرة

الذينايفازأبناءثاني.امريارج.أقار،فصيح:أومار

أخا=اا36:)تكعيسوامرأةعادةبنييحفون

أدومعشائر()أورؤساءأحدأيضاوهو.36(:ا

.(3615:أتك

ملكالانيأومينيسهو8:8.املثاومبيى

سنةالعرشاعتلى.الآولأتاليسوخيفةبرغاص

منقسمعلىسلطةرومةمنونال!تى.م.791

الفسموهوالكبير،الثالثانطيوخ!مملكة

.طوروسشمالييقعالذيالأسيوي

أون

هليودوليسى*رج(41

شارك.رأوبينمنرجل.فالتبنأون2("

02!

1(.ة16)عدموسىعلثورتهمافيوابيرام6لاند

الىثببةمنذهب.أمونكهةمنكاهنأموناون

الملكمنمعونةعلىحصلوهناك()تانيسصوعن

ليحصلجبيلالىتجاريةسفينةفيوأتلعسمندس

سفينةلتجديداللازمالأرزخشبمنضيءعلى

قصةفيرحتهأمرنأونيروي.ثيبةفيأمونالاله

.أمونلاوانءر!.برديةفبوجدث/

.القؤة:أونام

)تكسحيربنيمن.الخمسةشويالأبناءآخر(1،

وعيبال.علوانإخونهمن4(..ة1أخ36:231=

أخ)1وعطارةيهوذا()منيرحمئيلابن2(،

2:28.4-اأخافينسلهنقرأ2:26(.

)الابنانليهوذاالثانيالابناسم.القوي:أونان

)تكشوعبنتامرأتهمنضبلة(عير،:الآخران

دونمنعيرشفيقهمات2:3(.أخا38:4"

شريعةحسبنامارمنالزواجعليهففرض،عقب

22:23-28(ت25:ه-.ا،)تثالسلفئة."

هذامنشهزبأونانأنغيرنسلأ.لأخيهليؤئن

منيهفأفرغ،لهيكونلاالنسلأنعلملأنه،الواجب

ماثلهذا.الاونالئة*بمسضىماهذا.الأرضعلى

الفعلةهذهعلىلهعقائاالمبكرموتهفاعتبرثائا،

91(.:26عد،38:715-)نكالئنيعة

اللفظةترتبط.تيهمللمزواجئةعلاقات)الى(اونايخد،

نسلأيعطيانرفضالذيأونان،جمهوذابابن

محامعتهمعخلالالأرضعلىمنيهفأفرغ،لأخيه

.تامار

أونيكة5رجأونقة

أرائة.ترجمات*رجترجوماونكلوس

بيامينبنوبناءهاأعاد.المصريرنعرفهامدينةأونو

)عزالسبيقبلالا!رائليونفيهاأقام.(812:أخ)ا

منأناسفيهاأقامالشيبعد+(.ت2:337=نح

الثمالالىكلم9تبعد:35(.اا)نحبنيامينئبيلة

كفيريم.هارجاللذ.منالغريى

رج.اونرمستيكون:اليونانيةاللفظةجمعاونوم!تيط

.نما!لاسماا.

بيبلي.مكاناسممثةلثلاثأبجديةلائحةأنوسشيكون
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)263-القصريأوسابيوساليونانبةفيوضعها

:عنوانتحتايرونيموساللاتينيةالىونقلهالمهم!(9

أونومستيكونيبقى.العبرانيةالأمكنةوأسماء2مو

جحع.فلححطينطودوغرافيةأجلمنهامامرجعا

اسماثيات.*رج.اونومستيكا":الكلمة

،رجالمقسسوال!بال!ئس)ا!(أرثوذك!ه

المقدسوالكتابالاورثوذكسيةالكنائس

يوحانانمحتمرأونيا

رئيس.نقريبا(..مق003+)الأولأونثا(41

منتسلمالكبير.الاسكندرعاصرجهوديكهنة

)امكوصداقةعهدريالةاسبرطةملكأربوس

،12:7-8.)91-02

رئيستفريبا(...مق)+227الثانيأونئا2(،

بمتدحهالذيسمعانالكهنةرئيىوجذ،كهنة

05.2:ا-اعي

الاني.أونياوحفيدسمعانابن.الاكأونتا3(،

الهلينيالتئارضداليهوديةالارثوذكميةبكلكان

هليودورس،بوجهالهيكلكنزعنداح.الجامح

ليدافعالراجأنطيوخسفالنقىانطاكيةالىوذ!

الذيياسونلأخيهوظيفتهتركعلىأجبر.موقفهعن

الىلجأقدأونياكان.الهلينيالحزبعنراضياكان

ومنلاوسياسونعنبإيعازفقتلانطاكيةقربدفنة

المكابيليهوذاالحلمفيظهر-4:38(.ا3:مك)2

)يقتل26إ9داكلمةانا-16(150:أمك)2

الثالث.أونياعلىشكبلاتنطبق.(..المسيح

تذكرهلا.الثالثأونياابنهو.الرابمأونيا4(4

السلوقثةالسلطةعئفتحينمصرالىهرب.الترراة

موتبعدكهنةرئيسالكيمسأورشيم،في

)يكرن91:91أشالىالراجأونيااستند.منلاوس

هيكلافأشسمصر(أرضداخلفيللربمذبح

ليوترلوليمى.*في

أونيكة.ممهرجأونيسا

أونسيموس."رجأونيسمس

هرببسيدهأضزأنبعد.فبلمونعبدأونبسبموس

بولسقادهحيثرومةالى9(:4أكوكولوسيمن

إلىالعبذالرسولورذ.(ا.)فلمبالمسيحالابمانالى

مروداتأويل

بالمحبةذكره)فلم(.تو!يةرسالةمعستده

مباشرةغيربصورةمنهوطلب،وبالرأفةالمسيحية

اسمممنىعلىبولع!لعبا1فلمفي.عبدهيحزرأن

يكنلمالماضيفي)ممد(.أونحسيموس

مفبداصارالآنمنذ.لسئدهمفبذاأونيميموس

أخانا:بولسيسشيه4:9كوفي.وفيلحونلبولس

صارأونيصيموسإنالتقلبديقول.الحببالأمين

رسالةتقولكماأفسىأسففبحدفيما

الأفسبين.الىالانطاكيأغناطيوس

لبولسخدماتأذى.:16انم2رجأويخسفورس

يحئيبول!أنبما.وأفسىرومةفبإقامتهخلال

الرحمةويطلب4:91(تم)2أونيسفورسبيت

أنالنفادظنأ:16،،تم)2البيتهذاعلى

الوقت.ذلكفيماتتدكانأونيسفورس

1(.:16)اعتيموثاوسأم.لسترةمنيهودبةأونبكة

عزفتالتيوهي(:هاتم)2إبماخهابولسيمندح

المقدسة.الكتبعلىابنها

=46:01)تكالستةشمعونأبناءمنالثاكأوهد

أخافيولااي262:عدفيالاسميردلا.15(6:

وياكين"ويامينيمرثلاخوتهمن:4.24

نسلمن.الخمسةمث!لامأبناءثاني.الخبمة:أوهل

حثوبه،3:02(.اخوته:أخ)ايوياكينالملك

حاسد.بوشبحسدبا،برخبا،

فيطهوروتنظامفيالثانيالمقال.الخيام:اوهلوت

رئيحيبشكل18الفصولهنحالجالمشناة.

ونجاسةجئة.لمسسئبهانجاسة:موضوعين

)عدجثةفيهموضعإلىالدخولستجها

،الدمالح!عر،يسئبهانجاسة16(.،،14اا:91

منالنوعهذامنالتطهيراما...الأظافر،الاسنان

هذاجار.ماءفيبالاغتسالفيتثمالجاسة،

نوسفتا.اليهتتطزقلاالموضوع

21؟:13يش.اصرائبلبنوغلبه.مديانملكأوى

31:8.عد

اليهودشؤههكذا.الجاهلالملعون:مروداخأولل

أفرح.)561-955(مردوكاويلالبابليالملكاسم

رأ25:27؟مل)2سنة32دامأسبعديكنياعن
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صهرهقتلهالثافما.نبرخذنصرابنكان3(.اة52

955.سنةفلاصنري

والأرض.الأرضسئدويعنيانكي:السومريفيابا

.والاستحلافالحكمةاله.السفليالكون:هناتعني

أهم.مردوكوالدالالههذايعتبرأفسو.فييقيم

أريدو.نيأبافسوهيهلهولهعبادةموضع

هبكلاسمأفسو.بيت:يعنيسومرياصمأبمافسو

ارلدو.فيايا/انكيالاله

فياثانيالئهرعلىيدك،بابليأصلمناصمإيار

تقريئابقابلهو.الربيعفينبدأالتيالبهودئةالسنة

.التوراةفيبذكرلاولكنه،أيار-ني!ان

.والغزلانالايائلمنطقة:أيالون

تلرسائلفيمذكورةكنعانيةمدية،1(

قبيلةهاجمنهاالممرية.والنصوصالعمارنة

لبنيصارتاحتلالها.علىتقدرو!يوسف

!ليعذها4:9(.)املسليحانأبامفياصرائيل

دان،مدنبينا:35قض91:42،21:24؟

مدنبين8:13أخوا،افرايممددبين654:أخوا

واحتئها11:02(،أخ)2رحبعامحفحها.بيامين

اليرمهي:18(.28أخ)2أحازأيامفيالفلسطيون

نا.عمواسمنالثرقالىكلم3تبعدالتييالو

عماوسصهلأو.ا:12()بضأبالودوادي

يالو.شرقيشصالمطيقع04(3:)امك

)قضابلونالقاضيمدفن.زبولونفيأيالون2(،

موقعها.نعرفلا:12(.12

.إيلونر!3("

أورشليم.!لمدينةاللاتينيالاسماغرييناأيالا

هت.-رجايت

أفيهيكلاسم.السماءبيت:يعنيسومرياسمايانة

.أوروكفيوأنانة

فيشمشالالههاكلاسم.المثعالبيتايبابار:

)بابلونيةولارساالث!مالية()بابلونيةشبار

الجنوية(.

منالغرلىالجنوبالىيقعالذىمرديختلهيأيبلا

الىوبقعكلم.07حوالىعنهاويبعدحلبمدبنة

كلم7حوالمماعنهاويبدسراكلببلدةمنالجنوب

من*الثرتيالشحالإلىكلم85يبعدكما

56مساحنهاتبلغمؤرةمدينةكانت.اوغارت

منالممتدةالزنيةالحقبةفيصغيرةبلأتهكتارا.

الذهبيعصرهاوبدأنتئم0092.إلى0035

فيهاؤجدت0225.عامحتىوامتد0024عام

الكتاباتمنلويحةهـ.،17ضمتكبيرةمكتبة

الرافدبنيةالنصوصفيايبلاغرفتالممارتة.

والمصرنة.والاناثولة

فاكتشف6491،سنةالحفرلاتفيهاب!أت

القديمة.النصوصعرفتهاكبيرةمدينةالمنقبون

وظل،..مقالراجالألفنذمأهولأالمو!كان

القصرفيالرومانتة.اليونانتةالحقبةحتىكذلك

)0235-لسرجونالسابقةالحقبةإلىيعودالذي

وكتاباتوفنيةهندسئةكنوزوجدت0225(،

وأبوفارافيالسومرلةالنصوصمنقريبةمسمارئة

الوثائقهذه.الجنولئةالرافدينبلادفي،صلابيح

عنا!ادئة،تتمثز.قديمةسامئةلهجةفيمدؤنة

الشمالئةالسامئةاللغاتمنالثيءبعضوتقترب

الاموربةمثل،اللاحقةالحقباتسنعرفهاالني

اللغة،اللفةهذهشمتتوالأرامية.والاوغاردتية

بسببقراءنهاوتصفلت،الموقعباسمالايبلاوئة

مبالمافي(والسومرية)الايبلاويةلغنينفينصوص

وأذيةوقانرنبةاقتصادتةنصرصوجدت.الادارة

الشرقحضارةعلىالضوءفألقت.وديثةورسائلية

الأف!منالثانيالنصففيالآسيويالاوسط

البيبليالىالاريخيةالتقاليدتسبقأخهاوبصا.الثاك

هذهبينالتقريبنحاولنلا،الأقلعلىشةبأفه

اصائيل،نقرأ:اننافيشكلا.والتوراةالنصوص

معتصخالمقابلةولكن.رضف،داجون،اسماعيل

الئاني.الألفمنالأولالنصفإلىتعودنصوص

،91القرنإلىتعودليمإبثطالملكتمثالفمدؤنة

علىوندلآ18القرنإلىتعودالملوكونواويس

نتائجننتظربمصر.ونحنمباثسرةعلاتات

الموغلهذااكبرمعرفةإلىنصلخىالتنقيبات

بشكلالثرقلمعرفةالكثبرمنهنننظرالذيالأثر!ط

.خاصبشكلالمقدسوالكتابعام
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أتة.

الذيالحوريصعيرنسلوعنصبونابر1(4

ا:04(.أخا36:24؟أتكأدومأرضفيأقام

عانة.أخيهاسم

3:7؟صم)2شاولجارلةرصفةوالد،2(

1(..ا-ات21:8

الوقاخ،منواقعأصلشرحيتوخىخبراشولوجيا

موضعأو،النظممننظامأو،العاداتمنعادةأو

فيالخرهذائلووظيفة.علماسمأو،مقذس

.الأولالمقصدعنتختلفقدالحاليسياته

وجهةمنفيهابماالحكواللةبالايتيولوجياونبدأ

هذاحتى"ؤجدللأموروضغاتقدمهي.مدهشة

هناك.الماضيفيحصلتلأحداثكنتيجة"اليوم

النوعهذا!نالقديمةالأيتيولوجئاتمنكبيرعدد

لبناءالموادنجدحبث2-9،يثىنواةشكلتفد

.الأرضلاحتلالاسرائيلبنيكلجمعتقضة

فايتيولوجئة.الأولمغزاهاهذاليسولكن

معبدفيداثرةبشكلنصبتالتيالحجاهـة

لتخرحأولأاسئعملتقدكانتالجلجال،

جاءتلقد:المقدسالمعبدأصلللحخاج

شرقيئ،)اذنالثرقتةالأردنضقةمنالحجارة

نجدحيث(الاردنغريىفيهووالجلجال،الاردن

ماالىتعودكبيرة)صخورمغليثئةأنصبةالواقعفي

ب(.3،89،ب،4:ايئ!،التاريخقبل

،الأردنمجازة)أوالمخاضةحجارةوايتيولوجثة

رجت6:25،)يشراحابوبيت4:9(يش

،الأرضاحتلالالىبالنظراستعمالهاأعيدقد2(،

بملكحةالافرائيمئينمطالبةالاصلفيفبرزت

عشيرةومطالبة،منهمواحدرتبهاالتيالمخاضة

موخعلىبالتسفطحقهمأبرزواالذينراحاب

أ،7:26)بشالحجارةتقةايتيولوجئتيإن.أريحا

منيومفيارنبطتامحفيتانروايتانهما8:92(،

!اتيندطرأنغير.والعافيأريحابأخربةالأيام

نأوقبلبعيد،زمانمنذحصلقدكانالمدينتين

بحيث،الحضارةالىالبداوةمناسرائيلبنوينتقل

الذفيالعاقيسوىاسضاالحافي2لمويعرفونعادواما

ايتيولوجيا

لسخرةالجبعونيينإخضاعأما"الخراب،.يعني

تعكسفهي27(،9:23،)يثىجمهوههيكل

داود،،حقبةالملكئةالحقبةبدايةفينجدهاظروفا

صهذهالاينيولوجياتعود.سليانحقةبالأحرىبل

لمايضزعبه)كأفيبشوعحذدهوضعالىالظروف

نإهذا،مقابل(.قبلهموسىفعلكما،بعده

أورشليمفياليبوسئبنالسكانوجودايتيولوجثة

التارثحثةالحقيقةتوافق21(:أقض:15،63)يش

فينقرأهاالتيالحاشيةتعارضولكنهاالدقيفة،

فأخذوها(اوريثليميهوذابنو)حاربا:8قض

الايتيولوجثالشتإذنبايتيولوجتة.ليستالتي

الاساصيئوالسؤال.للتاريخمعارضةبالضرورة

نأفيليى2-9،بشايتيولوجئاتتطرحهالذي

كاناذاأو،الو)قعيوافقالثرحكانإذانعرف

السؤال.الشرحخلقالذيهوبالواقعالاهنمام

الأصلفيللئ!رحكانهلنعرفأنهوالاساصيئ

اما.اسرائيلنجييدعلىكنعانباحتلالعلاقة

يشبنصوصيتعثقمافيبالنفيفيكونالجواب

.2-9

الايتيولوجثابعدتأتيالتيالمغزويةوالايتيولوجيا

تعزفناأنتئوخى.المغزىعندتتوفف،الحكواتتة

منلطقسالظواهر،منلظاهرةالعمقبالمعنى

هويميزهاما.الباقيةالأثارمنلأئر،الطقوس

يكون"هذا(ةبرهان،)علامة"أوت"لفظة

ماذا:والجوابالسؤالفيهابجملةأو".علامة

والتعليم.الفقاهةتبأوهكذالكم؟هذايعني

أنهعلى9:12-17تكفيقزحقوسأصليفحتر

يقذموالختان.نوحمعاللهلعهدمستمزةعلامة

معاللهعقدهعهدكعلامها17:افيممذلك

خربحسبهماالأبكاروتقدمةوالفطير.ابراهم

الشعبلتذكراتنطقاعلامتان،ي916:1؟:13

الأربم،الحالاتهذهففيمصر.منبخروجه

الذمشيئةعلىتدكبعلاتالايتيولوجياعزفتنا

،والجوابالؤالفيهاالتيوالجملةالخلاصثة.

12:26-27()خرالفصحأصللئرحئستعمل

)تتوالثرلعة(-13:4115)خرالأبكاروتقدمه



إيثا

4:6-7()يثىالجلحالوحجارة6:02-25(

،!شبي4:21)يشالاردنمخاضةوحجارة

مع)العلامةالايتيولوجتاتهذهإنالبابسة(.

التيللأخبارمكملجزءهي(والجوابالسؤال

بدونظهرتالأخبارتكونفقدفيها.تظهر

افي.كخاتمة،كإضافةتبدوالتيالايتيولوججا

لهاايتيولوجياالأخبارهذهلناتنقل،أخرىوبعبارة

فوقئوضعالايتيولوجياهذهأنغبرمعناها.

ايتيولوجي.أصللهايكنلمالتيالسردئةاللحمة

أصلتشرحهي.الاشتفاتيةالابتولوجياوتبقى

العبارتينإحدىبواسطةبخبر،ارتبطعلماسم

لهذاأعطي.شمئ،اسمله"وأعطي:الاشتقاقيتين

الأخبارتمتزالئايةالعبارةإناسم".الموضع

حدثئذكر:ثابتةبنيةالىنعودالتيالايتيولوجئة

المراتبعضوفي.بالحدثنربهطهاسمالىيوصلنا

أما.الأحداثموقعويحددالاسمالخبريستبتى

26:23-22و11:1-9ثكفهمانص!نأطول

العبارةتظهرحيثوالآبار(،،الشبعئر،سبع)بئر

منطبقةإلىتعودأضهامعالخالصشكلهافيالثانية

ئحتلفة،أصولمنعناصرتدمجهي.ثانوئةالتقليد

العبارةاما.الاشتقاقبواسطةبينهاالترابطفيتاثر

ارتبطتفما،الثانيةالعبارةعنفاختلفتالأولى

واضحةأمثلةفهناكبها.يحيطالذيبالخبروظيفئا

الاشتقاقئةالعبارةان4:90أخا3:02،تكفي

)الىاسمنبةيوردبشكلمبنئةكعبارةتبدو

الاسم.هذاوجودوسب،نفسهالاصم(،مكان

الايتيولوجياخضعت4:21،7:12،اصموفي

الوضعهوذاكتصينا.تفشزاعليهوزادتلخبر

حيث91:*-2:2338؟تكفيأيضا

ومححلللاشتقاف.لاللخبرتخضعالاييولوجيا

هيالاشتقاقئةالايئيولرجئةالاخبارانالكلام

فيعادةتخصرالاضتقاقئةوالاتيرلوجيا.نادرة

الذيللخبروخاضمةثانوثةتبدو،قصبرةعبارة

فيه.دخلت

طرلقعلىمحطة+:6-8.عدبم39:02خراثام

شعالينقعسيناء.فيالطرقملتقى.الخروج

402

والتيإيثامبرلةيعرف8صهم!:عدإن.المرةالبحيرات

15:22.خرفيشوربرلةتسئى

أحيمالكاليهاانتمىكهنوتيةعائلةجذإشمامار

عليهاتغلبت.نوبمنالعائلةهذهكانتوابيائار.

الكهنوتعنوعزلتهاسليمانأيامفيصادوقعائلة

أيثامارالكهنوتيةالملسلةفي:27-36(.2صم11

الكاهنهو6:23(،)خرلهرونالراجالابنهو

جرشونالكهنرتيتينالعائلتينومراقبا(:28)خر

24:4-18أخافيسم(.4:28،)عدومراري

أيامفيفرقثمانيالكهنوتيةايثامارعانلةعذت

داود.

حكيمالازراحي.لقب.الثابتالدانم،:إبثان

فيادرداع،كلكول،يمانمعاسمهيردمشهور

التقيدرأى،الازراحيلقبوبسبب.اا5:امل

أخ)ايهوذاقبيلةمن،زارخنكلمنرجلاايتانفي

افيموسيقارايجعلهآخرمكانوفي2:6-8(.

،:6:271517؟أخ)الاوينسلومن،الهيكل

الغناء:داودعفمواالذينالثلائةوأحد91(،

يدوثون(.)أواينان،أساف،هيصان

الأولللشهر2(8:ملا)القديمالعبريالاسماثايخم

الروزنامةبهذهأأخذالخرلففيتبدأالتيالنةفي

الساج""الشهريقابلهوالملكئة(.الحقبةبدايةفي

65(،ة8:2امل)رجالربيعفيتبلأالتيالنةفي

هذافيانهاسحهيحني."تشري"بعدفيماشثيوقد

إلأتجريلا،الجفاففصلينهيالذيالثهر

الدائمة."الأفمار"

معي.الله:ايثيئيل

الذيسلوأجدادأحد،بنيامينمنرجل1(،

:7(.11)نحالمنفىمنالعودةبعدأورشيمفيأقام

مأكلامتوخهإليه.تلميذهأوأجورابن24(

في!قول:العبريالضيصححمنهناك.يا03:

دالئيتيخصحالرلية(.فيلأى)رجالله!يا"تبت

لابلا

انوناكو.يقابلون.الاكاديةالآلهةمنعدداسماصجو

هويكونقد.بنيامبنأبناءأحد46.2:انكاجمي

:38(.26)عدأحيرامنفسه
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مصر.فيهليوبوليسأوهـأوهيايحيبي

إداليون.،ر!إيدايون

.(81:)يهيهوديتأجدادأحدايروس

أوباتور.الحاسىأنطيرخسقوادمنتاثدايرونيمس

:2(.12مك)2المكابجهوذاحارب

الثعبية..لاتينيةترجمات"رجايرونيموس

ابزالل."رجايزابل

ايزايل

ملاأأخاب،زوحة.صورملكاتبعلابنة(1،

اصائيلمملكةفيبعلعبادةنثرث3(.16:ا

لبعلهيكلأالسامرةفيوبنتزوجها.بمباركة

الملكيالبلاطالىبعلأنبياءوجاء:32(،16)امل

الدعايةهذهيوقفأنايلياحاول:91(.18مل)9

بعلكهنهةوبينبينه"مباراة"فيولاسئتاالوثنية

علىايزاببلاثرتأخرىحقولوفي18(.)امل

.(-16ا02:امل:نابوت)كرمسثئاتأئبراأخاب

ياهودخولشئاكهاأعلىمنتتتغكانتو)ذ

ياهوبأمرأسفلالىالقيت،السامرةالىالاحنمالمط

ابنتها.عثليا*كانت03-كم!(.9:مل)2وماتت

إنها.رمزياسمهيايزابيل202:رؤفي2("

تضعوكانت،النيقولاويينشيعةمنكاذبةنبية

الجماعة.فياللبلة

مصريةإلاهة.كالملكةالعرشعلىهيالتيابزيس

وحدها.تقفأوحورسترضعامرأةبشكلتبدو

لا.البقرةالالاهةترنيمعحاتوربعدفيماصارت

ثم.وحدهاالبدايةفيغبدتولكنها،أصلهائعرف

وأمأوزيرشىوامرأةكأختالميتولوجيانيدخلت

بومالاوزيرلةالاسطورةفيدورهابدأ.حورس

وأعادتأوزيرش!جسداكتشفت.زوجهامات

الساحرةفاعتبرت.انوبيسمعالحياةن!مةاليه

الآلهةسانرسلطةعلىسلطئهانتفؤقالتىالكبيرة

اصمهعرفتفقد.الشمسالاله،نفسهرعوعلى

أوزبرشتقبمأنلهاأناحتالمعرفةوهذه،الخفي

ومع.أمراضهمقالناسدعاهالهذا.الموتمن

اممثروصارتةكونيةكأثمغبدتالجديدةالمملكة

فكانتالعاطميما،عبادخمهاوعظمت.شعبيةالآلهة

الجداليالثانيإيشوعياب

أوزيرس!عنبحثهمفييتبعوهالكيالمؤمنينتدعو

فتقدم،الخلاصبةوعبادتها،الموتمنوالقائمالميت

والقبول،أسارهفيبالمئاركةأوزيرصمصير

المعزية.الأمايزيسبقدرةوالايمانوالتويةبذبائحه

الأفرادتلتىمعتتجاوبالعبادةهذهوكانت

.الآخرةفيالحياةلمشاكلحلأاليهمفئحمل

لهافبنى،ورومةاليونانالىايزشديانةووصلت

.م.ب96شةالكابيتولعلىهيكلاكاليغولا

هيكلاسم،العليةبيت:يعنيسومرياسمايساجيل

بابل.لىمردوكالاله

مدينة.الديوانيةمنطقةفيبحرلةايشان:اليومايسين

ايسينسلالةان.السفلىالرافدينبلادفيسومرية

أشبييدعلىتأسست(ساميأوأموريأصل)من

أورسلالةسقوطوبعد.5591سنةحواليايرا

سلالةزاحصتثمسومرعلىسيطرتالثالئة،

.*\.سنةحواليأخضعتهاالتيلارما

بعد.ضاولابن.والخزيالعارإنسان:إيشولئت

ضغطمنخافأبنير.بلسانملكاأعلنأببهموت

جلعادمملكتهشملتمحنابم.فيفأقامالفلسطثين

عنهتخلى.وبنبامينوأفرايمويزرعيلأشيروأرض

اثانخانهثئم.بسلطانهمجتفظأناستطاعفماأبنير

ملكأنبعدفقتلاهوبعنه(أرلكابعبيدهمن

ملكاكانالذيبداودمحازبوهالخقحينئذ.سنتين

القاتلبنفعاقبداودأثا.حبرونفييهوذاعلى

حبرونفيأبنيرمدفنفيإيثبوضتودفنبالقتل

لاسمتحرلفهوإبشبوشتاسم2-4(0صم21

ايس:ايضمرجود.بعلأوبعل)رجلإشبعل

يدكبحلأنالكاتبن!يحينليس(ضذوهي

8:ل!ه!،أخ)ابعلاسممنوتقززجمهوه،على

.)9:93

عين.نينوىقربؤلد743-828.برنونايشوع

السرلانتةفيلناترك.المدائنمدرسةفيمف!ثزا

".المقدسالكتابفيالمباحثأو"الأصئلة

والبيبيا.الحريانيةالكناشءرجالمروزىإيشوعداد

نصيين.أسقف646.+الجدال!افمافيايخت!وعباب

السرلاية.فيالمزاميرفيشرخاترك



إيصر

حوريرجل38:ا:أخا،36:12،27،03تكإيمر

وديثان.ديشونمعزعيمهو.سعيرنسلمن

علىالكلمةهذهتدل..مقالأولالقرنمنذابطاقي

وصلت.6(،اة18:2،27أاعالجزيرةشبهمحمل

1(.:18)أعبسرعةوانتثرتباكراالميحيةاليها

فتركاايطاليامنطرداوأكيلابرسصكلةأننعرف

قائدوكانايطالباالىأسيراجاءبولسوأن،رومة

الفرقةيقودكانالضابطوكورنيليوس.يوليوس

ايطالية.سمبحثيتذكر13:24عبوان.الايطالية

سكنها.خلقيسعاصصتهاومملكةمنطقةايطو!لة

؟25:15تك:يطورالقديمالعهد)فيالايطوريون

شرقيفيعرديةقبيلةوهم5:911(3؟أ:اأخا

اخذتالشمالنحوتق!ذمتحين.الأردن

ايطوريةتارلخنعرفلانحن.الاراميةبالحضارة

الملكارسطوبولساحتل..مقهـا5سنة.القديم

بومبيوسجاءولكن.ايطوريةمنقصمااليهودي

الأرضحكم04وسنة85سنةبينوحزرها.

ولكن،الرومانمراقبةتحتمناوسابنبطليموس

عزهافيإيطوريةضئت.تقئصتقدكانتمملك!ته

يأخلقيسالإدارثةعاصمتهافكانتالبقاعسهل

عهدوفي.الدينئةعاصمتهاوبعلبك.اللبنانتةعنجر

افذت.(،.مق1،8-04منايوسابنبطلبموس

وهذدتأبيلينةفضضت،المنوشطالبحرحتى

العادياتفييوعحيفوسقالكمادمشق

الحربوفي14:126(،418؟ة)15:393

.(-186!"ا،115،:301)1

أعدالايعزريينأبو.منسىقبيلةمنجلعادبكرايعازر

26:.)03

.القرض!رجالدينايفاء

فيالصغرىآسيةفيتجاهـلةمدبنة.ايقويخومأوايقونية

عينهالوتتفيوهي.الرومانيةغلاطيةمقاطحة

أقليةوفيهاكوشا.:اليومهيليكأونية.عاصمة

الرسوليةرحلتهخلالبولسبثترهاصحيحية.

جماعةيخهاوأض.2(ا:5114؟:13)اعالأولى

عليهقامتالتيالمعارضةرغم2(:16)أعسيجة

مستوىعلماماذا.(اا:2تم2؟91،-6ا:14)اح!
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علىالثاكالألفمنذإيقونيةفنيالبثرأتام؟التارلخ

فخضعت،لفريحيةتابعةحاضرةصارتثثم.الأقل

وفيابرغامىوملوكوالسلوقبينللفرسالتوالىعلى

الرومانتة.غلاطيةمقاطحةإلىضمضت،النهاية

اذا.عاليوحفيدفنحاسابنالمجد؟أين:ايحأبوفى

الاالكلمةمعنىمعالشحبيالاشتقاقالىعدنا

اولدحينلأنههكذا،سفيايخابودأننفهممحد(،

فيسقطقد(اسرائيل)ممداللهتابوثأنأمهعرفت

يحنيوقد:91-22(.4)اصمالفلسطيينيد

اصائيل.منالربطرد:أيضاايخابود

والاوغاربتي:العبري.اله:العريىايلو،:ا!اديايل

المعالمفيخاصةنجده.للالهسامياسمأقدما!.

ا!ثي.أالعافيلا،والكنعافيا!ادي

تثمتقالكلمةالعلصاءجعل.الأص!المعنى:اؤلا.

الأولما(.كانالرأسفيكان،قودا)كان"أول"من

والقوةوالمجد.،"القوةعلىإيلكلمةتدلوهكذا

31:3؟إش:9؟11هو)رجالسامتةالالهةتميزان

نبدوالقديمالعهدمنمقاطعبحضفي2(.28:حز

حزمثلا:.المعنىبهذااحتفظتوكأنهاايلكلمة

اأخرىاشتقاقاتوكانت.ا089:مز؟أاة31

.الآنلذكرهاجمالفلاتأييداتلق

)جمع:جنساسمهوايل.ايلانتشارثانئا:.

اسموهوايلة(،الةتمؤنث،ايلاني،ابلوهيم،ايليم

محذد.لإلهعلم

الاله؟الحاملةوالأشوربةالبابليةالأسماءفي)أ(

اله(.)يرجدايلوايثي:مثلا.نسمبةهو"ايلو"

اعلط:ئم.الهة()يوجدايلانوايبا!ثي:الجمعفيأو

الاله،)الهيايلوايلوما(،خالقيهو)الذباني

11:46-47:أخافيرج(.اللههوالمحامي

بوضوحنسىأنبدليحسيئيل.ايليئيل،

إالاله"نقولمحدذاآخرافاأوشمش،مردوك

(.مردوكالالهنقول)أوفقط

ايلمنالمؤثفةالعلمأسماء.الاراميينلدى)ب(

2-ا22:)تكبتوئيل،قموئلجدا:عديدة

161:02؟العمارنةتلرلمائلايلولاقي22،

لط7.6:)إشطبئيل،حزائيل28(،5،:017
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)اللهابلرايتيا،انئيل(،ايلوطابالأيثورية:

7:14(.إشمعنا.الله:عمانوئيلرجمعي.

8القرنفيالارامببنعندمحذدكإلهايلعبد

ركولل،،رصفهدد،قربايلهدد:)كتابة

22(.بناموكتابة.شمش

.خاصكإلهايليذكر.الفينيقيةالكتاباتفي)ج!

)الهوموتبعلوالدالأولالألههوأوكاربتفي

وشمثىكضيخايليصؤر(.والقحطالحر

وابا79:دافيالأيامتديم)رجالسنينابا،الملك

أرضكلكله،والعالم9:ه(.إشفيالأبد

.أمرهدونمنئصنعثىءولاتححه،كنعان

أصماءوبعضئور.لقبه.معروفةحكمته

ايل،يشعايلمثلالعريىالجنوبفيأشخاص

وقدكوكبالهأنهعلىبرضوحبدك،بشرق

ايلأيضانجدأوغارلتوفي.القمرالالهيكون

ايلة.المؤنث،ايليم:الجمع.كأ!كإيم

أسماءوجنوبها.العربيةالجزلرة!ثماليفي)د(

جذاعديدةهىايلمعالمؤئفةالأشخاص

)وقدالعربأقدمأننفترضأننقدربجث

إلهاعبدواالسائة(العوبأجداديكونون

الالهة.سائرمعبعدفيماوكئفوهايلهرواحدا

يتذكر،الله،يصتجيبالله:مثلعلمأسماءهناك

هوالله،يعطيالله،بأمرالله،سامالله،صادقالله

الاخلاقيالطاض!علىيدلهذاكل.الرب

الفديم.الالهلهذاالسامبةوالطبيعةوالانصافي

اسنعملوهمااكئرايلاسمإصرائيلبنواستعمل)هـ(

)مثلأ:الآلهةأولتهكاسمالضعريةالنصوصفي

ه:9؟02:5،24:14،نث3:13؟خرانك

،15:11خرفيايليموالجمع+:27.،6:15

الواحدالالهعلليدلاو2(:58مز36؟:11دا

-12؟اا!01مز؟:0418إش:)مئلا

:الأشخاصأسماءفيايلونجد68:02(،

أحأرج.اللههو)ايلايليثيلاليهو،ايليا،

صم2رج.يعرفالله)اليداع:46-47(،اا

ثم!(:؟286العمارنةتل)رسالةاليمللث16(5:

مرات.اسماعبل،يزرعيل،اليشع،ملكومايلي

ايلبيتإيل

شداي،ايل:مثلمحددعنصرعلىايليزيدون

والمعبودجداالقديم)الألهعولامايل،عليونايل

رؤيايل(،الأزلاله21:+،تك.سغبئرفي

تك.برانيالذيالالهأويظهرالذي)الاله

69نصق)3:ا،انستاسيبرديةفي16:13.

الذي)الالهايلبيتايلرؤي(.بعليسثى

وهناك28:12-22(.)تكايلبيتفيظهر

24؟26:)تكابيكايل:مثلمتواترةعبارات

ايلأو32:9(،315،92،42:،:2813

)تكابراهيمايل4:5(،دم:13،)خراباذك

46:ا-3(.)تكاسحقايل27(،،24:12

لابراهيم،لآبائكظهرالذياللههو:المعنى

اذا،.عؤمنيهمعاتصالطعلىيزالولا،واسحق

يرتبطبلمحذد،معبدأوبمكانيرتبطلاهو

-3؟ا:12تكالم!عدنااذا.العشيرةبأعضاء

هذااننفهم17:ا-4،وخاصحة15:7-17

عهدابقطعهو.الحرةاللهارادةمنؤلدالقرار

فيكإلهابلغرف،هذابعد.ونسلهابراهبممع

غرباءالآلهةصائرواعتبر2(0:)تككداسرائيل

قض32،،24:02يش،،،352:)تك

11:36.داابليم:)إيلالالهةاله01:16(0

361:2(.مز.ا:17،تث:الوهمهاالوهي

الهي.هرماكلشخصهفييجمعاللهأنيعني

وتساميهوقدرتهالاخلاقيةوطبيعتهصفاتهوسائر

يظهرهذاكل،الأبويوحبهالشاملوسلطانه

ايل.اسممعالمركبةالأسماءفي

علىيجلس.جميعاالآلهةوأبواللهأوغاربت()فيايل

يجتمعالذيالمقدسالمجمعوبرئصالالهةعرش

لهكان(.الأقرعالجبل)هوصافونجبلعلى

الفؤادالههوابل.الالهةمنهمولداسبعون

وهو،والشفقةالرحمةالهأي،والقب.ا.د()ف

وهو.المعاليوأبوالأبديالملكأيالسنينأبوالملك

جبلقيافقافيمسكنهكان.والاياساللطفاله

كان.الآلهةخلقكانفقدالأؤلعملهأما.لبنان

.والأعمالالوظاثفوموذعالالهةبينالحكم

بناهالذيالمذبحاسمايل.ببتالهايلببتإيل



عليونإيل

)نكرآالذيالحلمبعد.ايلبيتفييعقوب

35:7(.22-28:91؟

العلىفالاله.فينيقيلالهعلماسم.العلياللهعليونالل

ابرايمعبده،والأرضالسناءخلقالذي

وعرفه-122،:1418)تكوملكيصادق

بلعامأقوالفيظاهروهذا.والكنعانيونالاراميون

في.(32:18)تثموسىونعلميد(،24:16)عد

السماءأعاليفيبقيملأنهالعلياللهستيالبداية

ا:2؟)عزالسمراتالهلأت14:14(،)إش

عليونالوهيمسميآخرمكانفيا-12(.5:ا

هوستوس:3(،47)مزعليونيهوه57:3(،)مز

نساميعلىتدكالت!الكلحةهذه.4(.41:)صي

.الكونسيدوعنتالعالمفيانتثرتالواحدالله

.ناران!رجفارانايل

)املبنيامينفيسليحانوكيل،شمعيوالدايلا

.)4:18

الأحمر.للبحرالثرقئةالذراععلىأدوميمرفأايلات

احتفظ)الديان(.مقدسةبشجرةاسمهيرتبط

فيمقدسةشجرة::146)تكفارانايلفيبذكرها

بإيلات.ارتبطتايلةالادوميةالقبيلةوان(.فاران

بحرلين،مرفأينجابروعصبونإيلاتكانث

العريية.الجزلرةباتجاههاماتجاريامركزاوشكلتا

اعرائيل.لبنيمهئاايلاتاقلاككانرلهذا

صم2)داود:الأدوميينضدالحروبفكانت

عصيونفيالمرفأويوشافاطسليمانجعل14(.8:

9،26:)املتجاريااسطولافيهوجضاجابر،

زمنفيإلابعدفيماإيلاتتزكرلني(.22:48

شإرج26:2،أخ14:222،مل)2عزرلا

فيايلاث!رفأنهائيااصرائيلبنوخر2:16(.

سيتالرومانيينأيامفي6(.ة16مل)2أحازأيام

،رجالخليفهتلحفرلاتالىبالنبة.أيلاالمدبنة

جابر.عصبون

سنديانة.:اللة

بحشاابن)886-885(0اسرائيلملوكراج1(،

فيعاصره.الشمالمملكةفيالثانيةالسلالةومن

يدعلىايلةقتل1119-087(.آصاالملكيهوذا

802

ترعةفيدلكوكانجيث!ه،تؤادأحدزمري

علىالموكلأرصابيتفيهئئتوليمةخلال

امل)اعانلتهكلمعهوفتلتابلةفتلالقمر.

.)16:8-14

)703-اصانيلملركآخرهر!ثع5والد2(4

18:أ-17.9:ا،15:03،مل2رخ!217(.

9:8(.أخ)اعزىابن.بنيامينمنرجل34(

منالعودةبعدأورشليمفيأقامتعائلةرنيس

السبي.

15(.:4أخ)ايهوذاقبيلةمن.كالبابن4(،

ناعم.،عير:أخواه

ابلا.ر!(ه"

ايلوئي،:الصلبعلىيسوعأطلقهاألمصرخةايلوثي

)مرتركتيلماذاالهيالهيشبقتافي:لماايلرئي

ظن22:2(.مزرج46؟ة27مت15:34؟

يححوعولكن.النشابليايدعويموعأنالحاضرون

فييبدأالذي22مز!ليبهعلىمنيردد)كان

منوالانطلاقبالرجاءوينتهي،بالعزلةالإحساس

.الإخوةتبشبرأجل

فيالسادسالشهرهولإ.و"إلالعبريةفيايلول

بابلىأصلمن.الربيعنيتبدأالياليهردتةالسنة

نحفيويرد.أيلول-آبتقريئايقابل"الولو".

أصوارنجاءإعادةمنالاتهاءعلليدك6:15

أورشلبم.

0025وسنة0026سنةبينماريملكايلايلول

.الشجرة،الشديانةمإيلون

)ثكعيسوزوجةبممةوالد.خئيرجل1(،

36:2(.26:34؟

عشيرةورئي!(46:14)نكزبولونابن2(،

.(26:26)عدلايلونيينا

كانا(.ا:12)قضاصائيلفيتاضاسم3("

.زبولونعشيرةمن

ويساكرنفتالمطفبيلةحدودعلىمدينة44(

صفنيم.بواسطةإيلونمن:تقرأ:43(.91أيش

شجرةاسمهيإبلونإننقولأننستطيعولكن
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جبلتربالواقعةصعننيم!عد"البلوطة:ققول

أيالونر!هر(،

صعنيم.*رجصعننبمايلون

اللههوبهوهابلبا:

التشبي.ايليا!رج:المعروفالبي(1،

عادأنبعد.يروحاموابنبنيامينبنىمن2(،

8:27(.أخ)اأورشيمفيأقامالبيمن

عزرا.أيامفيعاش.حاريمبنيمنكاهن،3(

21(.:ا.)عزالغرببةامرأتهعنتخلى

الغربيةامرأتهطئق.عيلامبنيمناساثيلي4(،

26(.:01)عز

)يهشمعونقبيلةمن.يهوديتأجدادأحد5(،

.)8:1

النوراةفيعرت.جلعادفيتضبهمنفيالت!شبيايليا

الملكأيامفياليهويةالديانةعنالعنيدالمدافعأنه

وامرأته(التاسعالقرنمنالأؤل)القمأخاب،

الديانةخلصلقد.بعلعبادةساعدتالتيايزابل"

شعبئاوكاد.الشمالمملكةفيالضياعمناليهوية

مدهشة:رؤيةشكلاتخذتحياتهسيرةإنبحيث

فيدخلتوعجائبهشخصهعنالأخبارمندورة

-28،:2117؟17:191:21ملا)الملوككتاب

منأربعاالجديدالعهدوذكر:2-2:12(.امل2

ج:25؟4لورج،ا:17)املالجفافةعجائبه

صيداصرفةامرأةعندمهئته:6(،11رؤ،5:17

)املايلياهرب4:25(،لور!17:9،)امل

التياللهدينونة:2-ه(،11رورج،ا-91:18

لورجابما:.ا-2مل)2لهاأعداءهايلجاأخضع

.)9:54

وصلتايليامنرسالة21:12-15أخ2يذكر

نعيدأننشطيعلا.التبيموتبعديوارمالملكالى

أخباردورةوأنلاصيتا،الخ!رايليانشاطخبربناء

الريصعودهوبسبب.شابهةأحدائاتورداليشع

بمجيئهوالئنبوء(48:9،21سي؟2:11ور)2

3:23-؟ايلياهوالرسولأوالملاك:،314:)ملا

)سيشعبهفيداثماذكراجاتهتركت124،

الضشبىايليا

بثهدكماابلياءومحيوانثظار48:ا-12(.

اليهودلدىمنوقغاكان،-12ا.:48سيبذلك

17:.ا-16:14؟)متالجديدالعهدزمنفي

يو48:.ا-9:8،12،لو27:47-94؟13؟

مسيحايةصورةنجهرأواوقد2-25(.1:ا

94:6إش)رجالرلثعدعملتتئمأنمهمتها

كسابقأو،ليدينالآثيدتهكسابق(،48:51وسي

01،:11متوز؟9:13مرالىبالنسبة.للميح

:16-الو:2؟امر7:27؟لو:17،12وز؟14

.المعمدانيوحناشخصفيتئتملانبوءةإن،17

معهرايليا03(،9:لو:17،3)تث9:34مرفي

.يسوعلتجليالشاهدموسى

ايلياعجائبأخبارفيتوشعقدالهوديوالعالم

خطيئة.بلاكانانهواعترهوصعودهأصلهوناثى

فيللمؤمنكمساعدواعتبرالملائكةمنحيب

حين35-+:!امر؟94،:2747)تالثذة

إيليا(يدعوأنهالحاضروناعتبره"إيلي،يسوعصرخ

أننفهموهكذا.الأزمنةنهايةفيالكهنةورثيس

رؤياايليا:الىمنسولةرؤىبثلاثالتقليديحتفظ

كلمتهبولسمنهااستقى.الرسوللبولسسابقة

الاكالقرنالىتعودرؤيا9.:2اكورفيالواردة

بذكتابانهاأعادتيهوديأصلمنرؤيا..مب

اللغةفيلناوحفظت،الراجالقرنفيمسيحية

القبطية.

تثعفقالأولى.ملاحظتيننسوقأنهنانوذ

نعنيقد17:6.املفيمإيبر"عبلفظة

)جمعالغرلانتحنيكما،الجمعصيغةفيالعرب

تدكالتي"كوركس"،نقرأاليونالتةفي(.غراب

فيالمدهضعنالبحثنن!نلاولكن.الغرابعلى

نأفاقترحنانحنأما.السبمينثةاليونانئةالترجمة

عندلإيلياالطعاميقذمونالذينهمالعربيكون

الألبانياكلواأناعتادواالذينهم.كريتنهر

يكزمكماليهرموهلإيلياذبحوا،والأجبان

أرملةأيفحاتكزمهسوفوهكذا.الكبارالفحجوف

منوابنهانفسهافتحرمفقرها،عليصيداصرفة

رفضهالذيفإييا.وتخبزه،لهماتبقىطحبنبعض



يارؤ،يلياا

الشرقفيالوثنئوناستقبالأحسناستقبلهقدقومه

يسحعلبهيضذدالذيالمعنىهووهذا.والغرب

أوصلا:الناصرةمحمعفيوألبئعإيليايذكرحين

الويستحفوهالماليهودلأنالوثنثبنإلىاللهبركة

.يسوعيفعلهسوفماوهذا4:24-27(.

.السماءإلىإيليا"بصعود،تتعتقالانيةوالملاحظة

المعنىيبدو2؟11مل2فيالعبريالنمننقرأحين

وهما،وأليثعسائردنايلياكان"وفيماواضخا:

فصلتقدنارئةوخيلنازيةمركبةإذا،بتحادثان

الله.حضورعلىتدكفالنارا(.ا2:مل)2بينهما"

."يموتجعله9أنهبمعنى،إيلياوأخذجاءالذيوهو

المركبةفيصعدإيياإنيقوللاالأصليالعبرفيفالنمن

لانارهوالذيبالتهالخاصةالنارمركبةفي،النارئة

سنييننجدهنا.العاصفةقدخلهربل.منهتدنى

نإولكن."صعدلمايعنيففد.العبري"ل"يعلفعل

"عأننعرفال!ريانئةمثلالساميةاللغاتإلىعدنا

يأاغل!نجدالعربئةوفيدخليعنيا(لونع،ل

فيا"ل3فيقابلارئفعأصا.العمقفيدخل

عاصفةإننقولوهكذا.العريةفيوعلاالسردانئة

كمافمات،الصحراءفيودفنتهإيلياأخذترملئة

دينيا.معئىللعاصفةولكن.الناسجميعيموت

فيدخل"إيليامات،إذن.اقهعملعلىندكهى

أخذهاللهولكن،الناسجميعيموتكما،العاصفة

بل،وابراهيمنوحمنذالأبرارجميعأخذكماإليه

...واخنوخوأنوشوشيتهابيل

نراهكماالمركبةفيالصعودجاءأينمن،ولكن

العبرييتبعاليونالنفالنمنالايقونوغرافيا؟في

صيغةفيالفعليجعلولكئهالسماء،،"عاصفة

ابلبا"زء:ويوضح.رفعهاللهأنعلىلبدكالمجهول

فيالصحودأنيبقىالسماءدا.إلىكماالعاصفةفي

أثرهنجدالذياليهودقيالتقليدإلآيفشرهلاالمركبة

مركبةوفينارمنعاصفةفي"اخذ:48:9يصيفي

كانإذاطنوا،البثرجمبعكانإذا.نارتةلماخيل

ولكنأيضأ.هوماتفإيليا!ماتقدنفسهيسوع

البرلةفي؟فنتلموسىحدثامالهحدثيكونقد

موضعمدفنهفيصبحدفن،أينأحديعرفلئلأ

021

راجع.الأساسثةاللهوصتةمعبننافىماوهذا.بهرام

،الواديفيفن34:3:هتثفيموسىعنقيلما

منجاءولكنعنه.تبحثوافلا.موآبأرضفي

يتعئقفلاأمر،منيكنومهما.دفنهالرب:قال

الإله.بالرببلبإيلئاولابموسىالمؤمن

ابلبا.رؤبا*رجرؤلاابلبا،

ابليا.علمءرججملم!ا،

اليا.كتاب،رجكابابلبا،

.الأشجار،السندبانات:الجم

المحطة.ي9طم!:عد،ا:16؟15:27خر(41

كان.الأحمرالجرعبوربعداسرائللبنيالئانبة

جرندلوادي:اليومهى.نخلة!7وينبوغاا2فبها

هناكوجدتالسويى.خلبجفييصمتالذي

قيالبدوإقامةعلىدلالةفكانت،للأنباطخرائب

سيناء.إلىالحضىطريقعلىيقعالذيالموضعذلك

فياشعيايذكرهمكان:15.8إش.ايليمبثر2(4

.موآبضدنبويقول

حلب.أوبايبلااتصلتالشماليةسوربةيمدينةإيمار

ماريارشيففيإلا7291سنةقبلئعرفلم

آثارانقاذلجنةبدأتحينوأوغاربت.ونوزو

الا+يمنالشاطئعلىايماركتشفت،عملهاالفرات

مملكةوجدت.مسكينةاسكيتل،الفراتلنهر

أسماءوعرفتالثالثالألفمت!صفمنذايمار

دامو،اشنيدامو،ابدامو،انزي:ملوكأربعة

وهناكوايمار،ايلابينحلفوكاندامو.مغن

إيبلا.منالتينثاليمالملكةتذكرنصوص

عنالشيءبعضعرفنا،ماريأرشيفوبفضل

نقطةالوقتذلكفيالمدينةتبدو.18القرنفيإيمار

.والفراتوكركميشوقطةجفحدبينالعاء

لملوكالجزيةودفت،المدنمنعددأايمارضفت

استقلالهاأنيعنيوهذا،وكركميشومارىحلب

كاملةمدينةالاكتئحافاتأبرزتكاملأ.يكنلم

ومكتبةخيلافيقصرولاشماوبيوتهابهياكلها

فيمكتولةلويحة008علىالحفرلاتدثت.العزاف

عشر.والثافيعشرالرابمالقرنالىوتعودالمسمارلة

ا!ي،الملكأرسالةحثئةاللوبحاتهذهبعض
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واكادية:سرسلةواكثرهاحورلة(،أولوفبةاختام

لويحة"2"لوانح(؟)جردةاقتصاديةلويحة015

002وهناكوشراء(.بغ،ملاحقة،)تبتيقانونية

دينية.واحتفالاتأحداثاتصؤرتقريئالوبحة

أطلالهاعلىفامت،المملكةعاصمةايمار)مملكة(ا!ار

فيهاؤجدت.الطبقةصدبمياهغرتاليسكنه

!نت.الئانيالألفمنتصفالىتعودتجارلةوثائق

فاتتولهذا،ماريمعتتاجرالفراتعلىمرفأ

السياسية.أهمتهاالتجاريةأهميتها

)ار(،إلمحان

ومئشقاته.ن"مأ)انجدالعبرلةفي.الأفاظ(1،

المزيدالرباعيوفيكد.يعنيانأمن(1المجهولفي

"تم11هووالاسم.آمن،وثق:بعنين(ماأ!

"أليتاياإ،السبعييةفيبقابلها.التوراةفيمرة)013

السبعينية:في.مرةه")"!نوم"ا:أوالحقيفة(.

وهناك(.أمانة:العبريةفي.الأيمان،الثقةبشيس

ونجد.العبرفيالجذرذاتإلىيرجعالذي)آامين"

عندخاصبشكل)وئق(ح!ط"بأخرىلفظة

هوالاسم،اليونانيةفيالجأ(.ص!س"حوالأنبياء

"نم"أمعيلتقيان"بسناوو!والفعلابستيس".

تمتزالتيالأولئةالعلاتاتتبيناللفظةهذه.العرثة

هل.بالانسانواللهبالتهالانسانارتباطالعمقفي

رتما.؟العبرثةخارجنيام"أللجذرأماسمن

اليونافيوالجذرالعبرفيالجذرأننعلمأنيبولكن

إلىهنانشيرجديذ).معنىالكلمةعلىأضفيها

العبريةو"أمن"بينالايثنقاقمستوىعلىالتعارض

ثابت،هوماعلى"أمن"تدل.الونانتية"بستاوو"

به،نثقأننستطيعماثم،للثقةوأهلكيد،،متين

عليدكجذرإلىفيعود،بستاوو،أما.عليهنتوكل

فينجدهونحن،يرتبطماعلى،مربوطهوما

الثباتإلىأولاالعبرفيالجذريشير.وثقفعل"بايتو"

علىفيدكاليونافطأما.الإبمانموضوعواسنمرارتة

فعلإرجكيد،ثابتالغرض.يؤمنالذيذاك

)ب!توس(.فأمينالانسانأما(.العربيةفيأمن

والأسفارالنبتاتوكساولأ:..اللاهوت2(،

اباريحية.

يمانإ

بدايةفينلام!أالجذرعلىمرارانعثرلاكناإذا

تك(،فيفقطمراتثلاثالفعل)نجداقوراة

يسفىبمامرتبطآنجدهأنناذلكمعنلاحظ

لابراهيمالوعد:إصائيللئبالمؤشسةالأوقات

معفطعالذيالاشتراعي(1العهد:6(150)تك

لابراهبموالوعد7:7-9(.)تثوشعبهموسى

شإرج8:28؟امل7:18؟صم)2وسليمان

الثلاثةالمؤشسةالأحداثهذه28:16(.7:9،

بصفاتترتبطلاإلهئةمبادرةعلىأولأندك

والإيمانالافتقاء.غيرفالاختيار.المختارالشخص

.الحدثبهذامعنيئأنهالشخصيكتشفحينيظهر

الأولىالمرةهي:6(.15)تكلابراهبمالوعد)1(

لافالإيمان:التوراةفين"م"أيظهرفيهاالتي

وفي.الثمريعةأسفارنظرفيابراهيمقبلئوجد

رأىأنبعدعبكاتظنالجديد،العهد

تأ،الخلاصتارفيفيل!يحانالجوهرئةالمكانة

إلى)وحتىالبداياثإلىبالإيماننعودأنيجب

لدىنجدهالكي11:3(عب،العالمبداية

11:1-)عبالآباء"المؤشسين":الأشخاص

"بغيرلأنه،ونوحوأخنوخهابيلبل92(،

معهذا:6(.)11"اللهإرضاءيستحيلالإيمان

منأكملذبيحةقذم)الؤيهابيلالمانأنالعم

أرضى)الذيأخنوخ!ايمان(،قايينذبيحة

(،الإلهيللوحيسمع)الذينوحوايمان(،الله

فيهبماابراهيمإيمانعنالثيءبحضعتلف

يفهم.لمعندماحتىأطاع:اللهأماملمجزدمن

موقفرافقالإيمانأنإلىبأشارت

.الخلاصتاريخمفتاحكانوامنأشخاص

في!يتجسدلماأنقبلؤجدالإيمانهذاأنوبتنت

بدأإبراهيمإيمانأنوذكرتنا.ابراهيمشخص

نأدون"انطلقساعةأور،منالانطلاقمنذ

شأنها،بونؤهت.الرحالبهتحطأين"يعرف

)ف!وعذاالإيمانأصلفيأن02،:4روشأن

:9(11بهـ2،،:413روابانغاليا،اليونايخة:

يرث)أنالبثرامكانثاتكلبنعذىمستحيلأ

)تكشاملأوعذاله(،ذرئةلاأنمعأرضآ



يمانإ

:11:12عب4:17؟رو؟:ه17؟5:18،ءا

البحر(شاطىعلوكالرملالسماءكنجوم

.ومصيرهالائانكيانبهيرتبط

وثقابراهيمإنبل.واضحثيءهناكيكنلم

.الإيمانمغامرةهيمغامرةفيوانطلقالوعدبهذا

الذيبالاختياريتميز6ة15تكنذوالإيمان

الوقتفيوصغيرعظيموعد،الربمنوعدهو

علىأي،المشقبلعلىبالانقاحيتمئزكما،عينه

عمياءوبثفة.إليهيصلهدفمعلاحقناربخ

بالنفسثقةكلعنوبالتخليالوعد،بهذا

أنأيضأونلاحظ.وحدهااللهكلمةعلىللاتكال

رجاء11:ا(.)عبرجاءأيضأهوالإيمان

وسيقزب.ترئااسحقفييتجشدسوفجنولب

والرجاء)بستيس(الإلمانببنأيضأبولس

24-25(.8:أرو)إلبيس(

فتطرخبالرلث(ابرام)آمن6إ15تكأمما

اآمنلحبادةالعادئةالترجمةإنأولأ،.سؤالين

فعلقؤةوتزللباهئا،المعنىتجعل"بالربابرام

يفولانسائاابراميصبح،النهايةوفي)آامن".

ساذخامؤئاأوبافه(،)آمنالعالميديرإلهبوجود

جانثانفعأننحشطيع(.بالرب)وثقبالرلث

صذق.الرلثصدق:فنقول"الباء!الجزحرف

يعارضرجاءمع4:18رورج،الربكلمة

يتجاوز،الإيماننظرفيفالوعد،رجاء.كل

هوبل.وننتظرهنراهأنن!تطيعماالتجاوزكل

بالشقيتعفقماهذا.ننتظرهومانراهمايناقض

..."الثافيالث!قإلىنصل،ثانئا.الآيةعنالأول

من"لغز"أمامهنانحنبزا"ذلكلهفحسب

بل،الحكعننبحثولن.اعديدةوجهات

"عقدة"أمامأنناالرسولبولسخطىفينفهم

حين،الز".و3الإيمان)افيهايرتبطلاهوتئه

،الخلاصتاربخإلىئشير"بز!لفظةأننتذكر

الخلاصتارلخبىضختدابراهيمأننفهم

إيمانالآنمنذهوالإيمانهذارلكن.بإيمانه

.يدعوهالذيذاكإلىكلهالان!انيسنسمفيه

لكيللشراللهيفتحهالذيالبابهوفالإيمان
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و01الخلاصيئتصميمهمسيرةفييدخلوا

إلىبنظرونلاأناشايكونون"المبررون"

اللهوعدعلىارتكازهميجعلونبل،ذواتهم

الخرهذانيإعهد!كلمةنجدلاأنناإلى)نشير

:18(.15نكفيإلأ

نأنلاحظ7-9(.7:)تثالاشراعيئالعهدب(

الأصلفييبدوالذيتثقبلجذانادرن"م"أ

لاابمانخبر66!:28رج9:23؟32؟:)1

قاه(الخلاصتاريخفيرئيسبئ)عنصراصرائيل

علىالنهايةفيستتغفبوالتيالمستمرةاللهأمانة

خطبةفيأسدننلاحظكمااللايمان.هذا

لطيكونأنالربأرادما،جهةمن.موسى

ئرى(التيالأصنامعكص)وذلكاصرانيل

4:12؟)تثاصرائيلفي،صوت"سوى

الإيمانويتوافقوالرؤبة،الإيمانيتعارض

الذيالصرثهذا،ثانيةجهةومن(.والكلمة

معحوريبووحي،للآباء)المعطاةالمواعيدذكر

يا"إسمعوا:أعلن5:ا-22(،الوصاياعطتة

يسرايل""شماعهوهذا)6:4(.ادرائيل"بني

21-،ا-ا01)6:نف!طعناللايتحذثوفيه

ماأو،يفعلصوفمافيصف7:ا-2(23؟

محزرهو،الحقيقةفيهوماأوفعل،الذي

"شماعأيكونأنأرادوقد.ومخفصهإسرانيل

وكل.-25(01ة)6ايرائيلفيالإيماناعتراف

عانتةئعلنحين7:7-9فيذروتهيجدهذا

تعلنكما،لامعقولمنفيهبماالاختيار

لافالشبالاخيار.علىالمحافظةاستحالة

وسطالأصغرلأنه،نفسهإلىيستندأنيستطيع

جهوهخلاص"شماع"فيئذكرثم.الأمم

المعطاةالمواعيدبحسبلشعبهومحتتهالتاريخيئ

فيئمااكثرهنايدكفالاختبار8(.آاللآباء

عهذااللهعقد:المفارقةطابمعلىآخر،موضع

مير!آ7؟)رجالعوب""أقكمع)7:9(

92،:27،ااكور:7-16،13اصم!ا5:

المقذمالخلاصيهئئالاختياروهذا9(.:15،8

حيشذ.الخبةخلاصفهوالانتقاءأما.للجميع
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ن:العبردة)فيالأمينالإلهإنهنفسهعناللهيقول

الآلهة.سائرعكس11:22(،مررج،نما

سيدك9-.ا()فبليماوكلصبقطوكل

امرائيل.أمانةعدمعلى

أنه،مواعبدهوبمئمأتتميهوهأنهنابعنيهذا

لكلمته،(السبعينية)بترسالامينالاله

فلاالعهد.هذامعهمعقدوللذين،لعهده

فقطمتكلأأميئا،يكونأنإلألاسرائيليبقى

نتركأنعلينايصعبولكن.الردتكلمةعلى

يثقالله"واثق":للفظةالديهيئالمعنىجانئا

وفي.منبادلةثقةيفترضالعهدوفاخ.بوعده

المواعيدالإطارهذاكلفينجدحال،أي

أقكهوالذيمعوالعهدوالحت()والاختيار

الآتي.والتارلخالسابقالتاهـلخنجد.الشعوب

نتذكرفلكي،اللههوامن"افعلفاعلكانواذا

يحثوأنهبها،ويؤمنبمواعيديلتزموحدهأنه

لافالانان.مماثلةأمانةإلىحلفاءهيدعولكي

الربأن"آمن"إذاالأ"أميئا"يصبحأنيستطغ

أمامناأبضأوبرتسم.الحقيقئ""الأمينوحدههو

إله،"يهوهاسر)ئيل:فيأصيلابماناعتراف

حدثسيأتيهذهبعد".أمينهووالعهدالوعد

"صنئا"تثيعتبرهالذيالذهبيئالعجل

طريقة32:4-ه()خرهرونويراه)9:16(،

هوممر:مناسائيلأخرجالذيالرلثتصؤر

بأيدينا.نمسكهإلهمعمنظوزاصارإيمان

7:13-16(.صم)2لداودالمعطىالوعد)ج(

7:13-صم2فيعمذان!م"االجذراستعمل

لهاكونأناالأبد.إلىملكهعرش"أئبت16:

...عنهد(س)حأنزعهافلارحمتىوأما..اسلا.

)أمثالينوملككداود()سلالةبيتكيكون

علىتلاعبأمامههنانحن".الدوامعلىن(

ومشمزاثابئاسبكونداودنجيت.الألفاظ

مقابلد(.س)حعنهعودةلاوعدبسبب

اصم)رجوحدهاللهإلىاليتهذايستد،هذا

لداودالمعطىالوعدحيث23:5صم2؟2528

صليمانصلاةفيذلكنجد(.أبدىعهدهو

إيمان

الذي)وعدك(قولكليكن8:26(.)امل

مطلفاالوعدليسن(.م)أئابئاأببهكقمت

ماضبىببنمشدوذاشيئاالإيمانوليسآتبها،

الإيمانليس.الآخرةفيبكونومتقبلكامل

بطريقتهيحتفظفهوآخر.ومكانآخرلزمان

يأفيمابباكورةويمسك،الماضيمنبجزء

بسلالةوعدأيضأوهناك11:ا-12.)ب

)املداودسلالةئالعلىلبربعام،ثابتة

فيشلثلاآ93(.فيالتحديدنلاحظ:11.38

علىيدكمافهذامتأخر،وتتفيكتابةدؤنأنه

ملكمناصرائبلفيآنذاكيعدلملأنهالحمانه

.داودي

الواعيبتعئقهغرفإشعيا.)أ(الأنيماء.ثاشا:.

لصهبون،كماداودلسلالةالمعطىبالوعد

)يراهمسيحمانيسياقفين"م"أفعلفاستعمل

أشعيا)تدخل7:9-17إشفيقريئا(.اشعبا

فطلب،الصعوباتاصرائيلعرفآحاز(،لدى

أنأرادإذاصهوهبتدخلثابئاإيمائايؤمنأنمنه

نإ.تأمنوا"لن،تؤمنوالم"إنالحياةقيدعلىيبقى

هذاوتوجه.(الامانتجدونفلاتؤنونلاكنتم

بالوعدضعيفةثقتهبدتالذيآحازإلىالكلام

لهاللهيعطبهاالتيوالمواعيدله(وارثهوأالذي

الظرلفتت)التيفالآية:النبيبواسطةالآن

الطفل،ستكون(عارةوضعفيصعبةوكانت

اسرائلعلىسيجلبالذى14(ة)7عمانوئيل

تيمنمثلهايرلمأيائاداود(علالة)وعلى

)آ17(.

الئلاثة.الأتطابهذهإشعياعندنجدوهكذا

هذهضذبلالظواهر،)رغميهوهيعطيهوعد

سيتحفقوهو،مسيرتهيسيرلتارلخالظواهر(

طمأنينةأبةعنوبالنخلىبالربالانسانبثقة

)علىعينهالوتتفييدكالذيفالوعد.أخرى

الوحيدالعونهوالحابقة(للمواعيدالرلثأمانة

مابقدرإلآايراثيليؤمنولن.الوحيدوالمرجع

الحباستة.وبحيلتهبنفسهالثقةعنيتخلى

يردلاخطبةمننينوىأهلانطلق.يونان)ب(



يمانإ

بؤمنواأنفقرروا،يهوهاسمولااللهاسميخها

الدينيالإبمانهذاوئرجم.بالإله،بالوهم

نظرالة.وأعمالهمعوائدهمفينامبنبذل

فبذلالوثنيالإيمانهذاإلىالرضىبعينالرب

تساهلاللهأنالمقطعهذايدك.نمزفهأيضأهو

يكونحبن،أخرىدياناتفيامؤمنينتجاه

5:18-91(.مل)2حقيقيبنمؤمنينالمؤمنون

98(.)مزأرتمالرببمراحم)أ(.المزامير:ثالثا.

بوعداسرائيلإيصانبينالصر!على98مزيدك

هذاوتوقفا-38(،)آتعودةلاالذيالله

93-52(.)آ4،بحدهوماالمنفىزمنفيالوعد

اللهعلىالعتبهذافيبعيذاالئاعرويمضي

بوعدإيمانهيستعيدامرائيلوكأن"ه(،،)آ48

الوعدهذايمزغلكييئيءكليصنعحينالرصت

المزمورهذاودطرح.أيضأنفسهويمزغالترابفي

به؟نؤمنأن،اللهنصذقأننستطيعهل:سؤالأ

ثباتهيتفؤقموعذاتقبلإنأنمهاصرائيلصيدرك

،6،01،)آ4الكواكبومسيرةالكوننظامعلى

بببالأبدإلىبهيحنفظلافقد38(،+،

)إمونه،إيمانهإسانيلفليسنعدوخباناتهضعفه

"إملفظةتستعمللا3،6،25،34،05،آ2،

وتسطع38(.آ92،فين"م"أفعلبلت"

(عهديأنفضالا3آهبينالمزمورهذافيالمفارقة

العهد(.)نقضتط4!و

78(.)مزيثرشتيإلىلثعبيياأ!غوا)ب(

يلاحظ061(.)مزصالحلأنهللرباعترفوا

وأ،الخلاصلتال!بختصويرهمافيالمزمورانهذان

لامناصرائيلفيلماو!فهمافيبالاحرى

حيناللهبكلمةاسرائيلنجووئقإنأنه،إيمان

الثقةهذه!طارت،فقدالأحمر،البحرعبروا

)061:12،المسدودةوالطرلقالصعولةأمام

سنجدبالحهد.وثقواماهم32:7(.78:22؟

كل!.نوملا!لفظةمرة+المزموردنهذينفي

حتىأكتشفاهماكل.الحكمثةالأسفار:رابغا.

اصانيل.إيماناصالةئبرز(يونانسفر)وختىالآن

عندنصلحينأوضحلثكلالأصالةهذهوتبدو
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تاسثاتكتشفأنتحاولالنيالحكمئةالأسفار

.الرقهذافيالحكماتمح!لفمعشنركا

أ"منيتفزعشيئاجايتضفنلا.الجامعةسفر)1(

نجدهماكل.قربمنولابحيدمنلانإ،م

فياالكاتبجعلها.ا":12فيت!"إملفظةهو

ولكنهأعرفها.أنهعلىلندكالسفرنهابة

.مفيدةكيراعئبرهالأنهيسنعملها

،أمفيمرة12"إمرت،ترد.الأثالسفر)ب(

وأ.إليهالركونيمكنالذياللسانعلىلتدك

أننسنطغأتالتدكد"س"حمعترتبطهي

ورافقحكمهوإنالعادلالملكبحكمنثق

)92:14(.اإمت"حكمه

النافية،معأيفيا(نم"أيستعمل.أيوبسفر)ج(

)93:12(.سخريةمنفيهمافيهتساؤلعداما

التيالحكمةأنإشعيا،زمنفيكمانح!ن،

والحساب،المخاطرةعنوالبعد،الفطنةتتضفن

الإيمانمعتتوافقلا،والاطمئنان،ال!ياصيئ

يرى14(.92:؟ا-12ا:5،2191:أش)رج

بهإلأنثقفلا.الحكيموحدههويهوهأنالبئ

8:8.18:118-9،إر31:ا-2،)أش

والمالمالثالةالقانونتةالأسفارخامشا:.

)سيوالحكحةالإيمانتصالحلقداليهودكمأ.

الحكمة.ارتدى"تحكم"،الإيمانلأنا:27(،

فئجئدكتابةإلم!الخلاصتارلخيتحؤلماوبقدر

لكتابة،طاعةالإيمانيصبح،محخرةتفاسيرداخل

علىأحيورالعمونيإيمانقام،41:01يهفي:لريعة

تجضدلقد.اليهودئةالجماعةإلىوالانضمامايخان

قعجليانيعالمإلىوتحؤلالتذكرفيالخلاصتاريخ

الإيمانيمبح،النهايةهذهوبانتظار.الزمنخارج

وصلناقد.32:23()!يالتقرىأعمالعلىمحافظة

راخ،أمروهذا،نفسهتجاهالانسانأمانةإلىهنا

ابراهيم.إيمانمعيتعارضولكنه

13(2:6،8،15،)سيبالتهكبيرةثقةهي

علىباهتةصورةبثحكلالربمخافةتصبحبحيث

فيالانسانينطلقلاوهكذا.للثريعةالطاعةمثال

نأهوواللافت.ابراهيمفعلكمااللهمعمغامرة
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صائربينفضيلةويصبحثقةسيصبحالإبمانهذا

،سيراخابنفيكماالآباءمديحففي.الفضائل

سي،)بستيسبأمانتهماوصموئيلموسىتقذس

إنهابراهيمعنالنمنويقول46:15(.45:4،

اجتمع441:02(0أميثاأوجدالامتحانإعد

عنابراهيمتخلىفيهالذيالطرليالطاجمعالإيمان

22(.:)48رؤاهفيأميئابدأالعظيمواشحيا.اسحق

الوعدوغاب.وثقةأمانةالإبمانصاروهكذا

)سيخاالعهدمدلولظكوان،والمخاطرة

نموذخا،ابراهيمكانوان45(.ا-44،12:ا

امكرج44:91-"2،)صيمثلهأحدؤجدفما

الله.بزمعتتواصلابراهيمأمانةإنثم2:52(.

الامانةحيثقمرانفيواضخاسيكونوهذا

الخلاصابراهبم"نال.الخلاصفيتثاركأوالثقة(

بفضيلته.أي".بأمانته

الإيماندينامئةغابت،الوعدمدلولغابوكما

إلهيمثروعفيندخلبأننااليقبنغاب،التاريحية

وهكذا،نقذمهجوائانجدأناليومعلينايفرض

إيماتاصارالإيمانحيث3:12مك2إلىنصل

منشيئاتعئموا)ماعليهيقدريثيءلاوبأنبالهيكل

(.المنفى

ما.اللفظةوجود)أ(.الازائيةالأناجبل:سادلئا.

إيمان"،9يشععلوالمالازانيينأنهوغربهو

مرعدا)ماوالقيامةالصلبتجلإلأ!آمنا

25،"2:8،يور!17؟16:13،14،16،

أمامكنشفلوأنفيشذلا92(.27،

ومر،4(0:)23اللصنمعالإيحانبدايةالمصلوب

الإيمانهذامثىويجعل.المئةقائدلدى15:93

حديثانجدلاولكننا)27:54(.الحرسلدى

الواضحمنإذن.لما"المخافةعنبل،""الإيمانعن

ملءلب!الإزائيونعنهيتحذثالذيالإدمانأن

بل،الموتمنوالقائمالمصلوببالمسيحالإيمان

استباقي،إيمانهوينتظر.الذيالإدمانهو

ثيء.كليدركلمولكنه

المعجزاتالشزاحذكر.وا!لعجزاتالإ-!ان)ب!

التيالازاثيين()عندالكثرةاليونانتة(في)سيمابا

يمانإ

)مرالإيعانحوليح!وعكلمةأوالإيمانبرافقها

؟801:مت؟9:23-3424-36،:5؟ه:2

علىاضوة)تلقيئابتةبنيةنجد15:28...(.

وجود)1(.هذهالمعجزاتلأخبار(الإيمان

مريضأو،المجتمعهاضعلىيعيضشخص

شبطان(:فيهإيقبمممحموسأو،مرذول

المصاب،الاعمى،الغرب،الازفة،الابرص

الانسانهذاينوخه)2(.المخفع،الصحبداء

تفصلهكانتالتيالحدوديتجاوز،المسيحنحو

هييسوعرحمةأناعتبرلأنه،الآخرينعن

كانتكماالأموريتركلنالربوأن،الأقوى

خطر،منفيها)بساالمحاولةهذهفي5:7(.)مر

اليقينهذاوفي(،الأبرصإلىبالنسبةسثماولا

يسوعيرىوالشفاء،والتفقمالرحصةبلقاء

ضعيفا،ن!رنافيالإيمانهذايبدوقد.الإيمان

ثقةعزديبدوقد.سحرئا،بدائئا،العطبصح

ولكن:23(.15لارج،2:ه)مرنتسمتجعلنا

السابقةالعاطفةهذهتكونأنبمنعلاهذا

لتجاوزوالمستعذةالمدهثةالمةهذه،ل!يمان

فيحقيفاالحمائا،والديصةالاجتماعئةالقواعد

واعجابهدهشتهعلىيدكنراهبحيثيسوعنظر

يصتبقلأنهلماذا؟:28(.15ا؟.8:)مت

ذاك:الموتمنوالقائمالمائتبالمسيحالإبمان

تطلبالتي15:28()تالكعانئةوضعهو

الاختيارلمفهوماحترامهامعالوعدفيالمث!اركة

قائدإيماندناوأظهرايمرائيل(.شعب)أولةية

التيالمسيحالئةالأزمنةكيء8-9(:8)متالمثة

هذينإنا(.)8:االوثنيينجمغيؤمنفيها

الحلاعى.تاربخفيبطرلقتهمادخلاالشخصين

تجحلالتيالتجربةرفضيسوعأنأبضأونتذكر

الأولىفالئجربنانةالمعجزاتإلىيتندالإيمان

باجراء"أمران9!6(-ا:4)متوالثانية

الجمعيسوعسئى11:92،لووفي.معجزة

لكيآية،يرىلكياجتمعلأنهفاسد""جيل

24(.:2)يوإيمانلاأيةلافجث.معجزةيرى

لا6:ه(.)مرأيضأهوالإيمانيزولعندئذ



إيمان

بهلأئسخر"أنبل،بيسوعيؤمنأنالجمعبرلد

أورشج.إلىالمظفرالدخولفيكحا

ت)فيلبسقيمرحدثإن.الرسل!!ان)ج(

لفظةنجدلاأننافمع.مدلولهله:13-23(16

الحدثهذاقينرىأننستطيعفنحن"إيمان"،

إلىيصلوالكينلاميذهيساعدبأنبسوعإرادة

سؤالمعهذابدأوتد"موضوعه".يعيإيمان

رأيفيالانسانابنهولامنتآ13فيحيادفي

بعضمع،حرارةكلهاأجوبةوجاءت؟الناس

عبارةفيفتئخصت،التلافيقبلمنالت!قق

تارلخ)فيعظيمهريسوع:إعجابكلها

الغائبصيغةفييسوععنتحذثوا(.الخلاص

يشبفونهآخرينأضخاصإلىبهوعادواالمفرد،

والدهشة.الإعجاببنتظرلايسوعأنغير.بهم

3!أتمرأيكمفيأنا!ومن!اآهصالجاءلهذا

فيهجوائاشخصيها،جوائايطلبشخصيسزال

أجلمنباسمهينادىمناواحدكل.ذواتنائلزم

بأقيذاكعند.حقيقيولقاءحقيقيئجواب

اعترافأولوبحقشئيالذيبطرسجواب

المسيح(الناصرى)يسوع"أنت:مسيحئإيمان

وراءمابطرسيحرفلارئصا.الحيئلماللهابن

منولكن)آ23(،الإيماليالاعترافهذا

يسوعبشخصحياتهربطأنهالواضح

وأالإعجابمنبطرساننقللقد.الناصرفي

بسوعأنفاكتضف،الإيمانإلىوالثقةالصداقة

طريقفيبطرسوانخرط.ومستقبلهحاضرههو

صيغةصتححلأالمانهفأعلن،الجذةكلجديدة

بينمقابسةمنيحدفلم"أنت".المفرد:المخاطب

الإيمانوموضوع)بطرس(الإيمانصاحب

الله.إبنالمسيحيوعهوالذى

تفكيراوجنئه،لبطرسالوضعيسوعأوضح

اللحم)منمنهجاءا!شافهذاأنيعتبر

اللهاختبارفذكره،(البئرياالضعفمن،والدم

التطودبة:هذهأصلفيهوالآبأنإلىونثهه،له

عمليسوعويرفق")آ17(.سمحانيالكهيئا

لاالإيمانولكن)آ18-91(.بوعدهذاالآب
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لكييسعىأندونوينمويجشأنيستطيع

حالايسوعوبدأ.يؤمنبهالذيذاكيعرف

ارتبماطهوالذيالمسيحيئالإيمانهذا"يوئث،

هذاهوئةفأوضح،المسيحيسوعبشخص

2(:)آاحياتهبطرسإليهسلمالذىالمسجح

بطرستمزق،.ويموت...ينالمأن..."يجب

يقولهماوبين:الم!يمحولتلفاهاأفكاربين

وهوإيمانهمن""يخرجأنفحاول،الآنلهبسوع

أراده.سيحائتهمنيحوع"لمجرج!لكييسحى

لهتال!لهذا.المجزبلغةفاستعاد،مظفزاسيخا

مضمونإنلا.شيطانياعنيابتعدلا:يوع

وهو،المتألميسوععححيحانثةهوهنا،الإيمان

إلىندا،أيضأهوالذيالاختيارتذكرمعبنرافق

(،الإيمانهذائعطيالذيهو)الآبالتواضع

مثلإبصاضهاتعلنالتيفالجماعةالوعد:وتذكر

)آ18(.الأمواتمئوىعلىحتىتنتصربطرس

قيصرثةحدثبيننقارئاالشراحمنعددرأى

واليهودفي(والعالمالوئنيئالعالمبين)تقعفيلبس

إيمانامتعادببطرسفكأفي.ابراهيم"دعوة"

هو"يسوع:الحقيقيئمضمونهوكتشفابراهيم

:هناكالوعدمعيتوازىهناالوعد".المسيح

منأقوىوجماعة.ابراهيممعالعديدةالشعوب

.بطرسمعالموتقوى

المقاطعبعضنجدأنناكير.!!انواللاالإي!ن)د(

"اللايسوعفيههايكتشفالتيتلك:الصعبة

االثلث"،ليسالذيأبشبا(،،الكفر)أو،إيمان

ت)الجديدالعهدفينادرالثلث."الرفض"بل

نقولأننستطيعلاولكننا28:18(.3؟:ا14

رج9:91؟)مراللاإيماخهمعنعينهالئيء

إمت"إيمان"حثعندهمفما.4(.ة4

وضعفينلاحظماأولنلاحظ17:.2(.

فيهقالالذي9:18()مربالصرمالمصابالرلد

أنيستطيعوالمإخهمالولدوالدبفمالتلاميذ

فلايسوعأما.لاإيمانعنيتحذنواولم،ثفره

موقفهوموقفهم.الإيمانمستوىعلىمهم

أمرالإيمانأنظنوا.وقامحقبقئلاالمان
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لهكانت)اصخيووةوقدرةصلطانأنه،سحرقي

3وواحدةمرةنالوهقدوأنهمآ18(،،القدرة

علىيدهموضعوالقد.هواهمعلىبهيتصزفون

جيل9هملهذا.مقدرةإلىوحؤلوهالإيمالى

عطاءالإبحانأنبعديعرفونلاهميشرير"،

آ92(.فيوالصلاةالصومإلىتلميح)هناكمماني

ماكلبالإيماننفعلأننسنطيعأننانظنحين

بذفلا.إيماناللابلالإيمانلي!فهذانثحاء،

ا!بكلذاتهالانسانيسلمفيهاالتيالصلاةمن

وشقاواتأعمالمن،وضعفتؤةمنفيها

ينتظرهالذيالإبمانمحثهالبحكومكا!سب،

يكونهعمايتخلىأنالانانعلىيجب.يسوع

الابفعلهوعئاوبكوته(الخارجمنيأتيهاما

فيالإيمانيجعلأناللهيستطيعلكي9:ع!2(

هناك.يقلئأندوئاويودذاتهمنأفرغتب

2؟ا02:21؟:17أمتابحان"له"كانعبارة

أو:اإيمانيقلة"أومن:وعبارة.4:040001مر

24(.:9)مربزيد"حتىساعدفي!إيمان"عندي

يطبرنأنههمفيفبقومالجمعلاالمانأما

.الإيمانمننفوسهميعفوالكيمعجزات

أنيريدونولايمنلكونهشيئاالإيمانمجسبون

والعكسالرؤيةيستبعدفالإيمانيؤمنوا.

5:7(.كور02:922؟)يوبالعكى

فييسوعبهالتقىالذيالإيمانإن:ونضيف

إيمائا،ابراهيمإيمانأنهيبدولاعصر،،

وبهبالوعدتعققمستحيلآإيمائامؤششا،

يدكشىءلامستفبلنحوينطلقلكيوحده

هويوعبهاققىالذيفالإيمان.واقعهعلى

الطمأنيةفأعطىاسرانيلاخاربإلهاعتقاد

بواسطةلهأمناءيكونونالإلههنا.لاسائيل

طلبهمايطلبلاولكنه،والصلواتالتقدممات

فيتاثاتبذلأيريدأنهن!وا.المعمدانيوحنا

الإيمانيحوعوجدهذا،أجلمن.الحياة

الهز.حدودتحذواالذينالغرباءعندالحقيقيئ

اللهغططفيبالمسيحويرتبطواإليهليأتوا

(22:4،-15:2728؟811:)متالخلاصيئ

نأفيشلثلاداود(.كابنيسوعيعرفحيث

ة(قصيملمدة)ولكنبالميحإرنبط"الجمع!

كما،الشخصهذافيالجديديكتثفلمولكنه

إليهنظروا.إليهايوخههالتيالمغامرةيكتثفلم

3(.)يوعظيممعلم:نيقوديصسإليهنظركما

الإيمانيجدلكيوالقيامةالصلبمنبذفلا

يحتقرلايصوعأنغيرالحقيقثة.مكانتهأخيرا

يقىلاأنصرطالصغير"الإيمان)اهذامثل

هو.جث

عندوالصلاةالإيمانيرتبط.والصلاةالا!مانأ!(

صلاةأولأننعرفأنيجبولكن.الإزائيين

أو:إيماننا"ففة"أعنهي:يسوعبهاينصح

نطلب24(.9:)مرابماني"يزيدحنى"ساعدلي

إليهنرفعبالذيثقتنانعلنثم.الإيمانأولآ

"لتكن:نقوللهالذيأبوناوهوصلاتا،

معمواجهةأبضأالإيمانوسيكونمشبننهك"!

الوا"الإزعاجحتىومثابرة-2(ا:18الوالله

نأيشطيعونأبناهمناجعللأنها:ه-8(ا

بأنوارادتهمكأبناء،"كر)متهم"يعلنرا

)مرالمسيحبسوعثلبكئيتهم،يستسلموا

ليستالإيمانفصلاة.الآبلمشيئة14:93(

فيفاعلئتهاتحملالتي6:7()تالوئنببنصحلاة

الصلاةعكسهيالإبمانصلاةذاتها.

الححزية.

نأالإزائثونيرى.المسيحويسوعالإلمان)و(

رمتجزنة()عمياءكبيرةثقةمنينطلقالإيحان

نرىالني(المخاطرة)فيهاالمسيحيسوعبضخص

إلىتلتجئلاذن،11سلطانصاحبرابيفيه

إلى8:38(،الوداودإبنأو(،أخرىسلطة

نتخلىالعادئة.التضابقاتعنانقطاعفيهإيمان

الممكنهوالميميسوعأنونرىذاتناعن

اعترافمعالإلمانهذايترافقلحياتنا.الوحيد

"بتركني!.ايرائلوملكاللهابنبالمسيحابمافن

الذيالمسيحي!وعفيكلهليكونالإيمان

الوزنات،مثلرج.الخلاصيئقصدهإلىيضمني

)متعبيدهإلىالبيتسلمالذيالسثدمثل



يمانإ

مثل:12(.91لو25:14-،1؟24:45،

مثل(.وزا-12:2)مرالكزامينأوالكرمة

ورإلىتعودهنا13:6(.الوالعقبمةالنينة

ثقةأما.والمصالحة5:18-91كور5:112؟

خلالكلمااستسلمحينفبا-تبالآبيسوع

)مرالعظيمةالجمعةيومظلامفيمروره

يديك"في:لأبيهيقولأنقبل15:34(

23:46(.الوروحيئ"استودع

الاسمأبذابوبستعمللا.بوحناإنجبل:سابغا.

)نحو،""ايسحرفمع!"آمنفعلبل،""الإيمان

.(باتجاه

جاء3(.)يونيقوديموسمعالحوار)أ(

بهأعجبأنبعديسوعيرىنيقوديموس

،بحضورهاللهيرافقهرابىهويسحأنعم.أآ2(

بهولذهبيرفعهلكييعقمهأنيستطيعوهو

جاءيسوعأنرأى.للتوراةممعملمعرفةفيبعيذا

منعليهيمضيالذيالطريقفييتقذميجعلهلكي

نحودرجتينأودرجةيرفعهأوبعبد،زمن

واكثرعلئااكثريجعلهمحلميسوع.اللهملكوت

مليثاسشعذا،ممتخا،نيقوديموسكان.فضيلة

أنالناسيظنقدوهكذا.ليسوعبالاخرام

فخة:جملةنأتيعدئذ.كبيرمؤمننيقوديموس

الحقيقةهيهذه.الحق)الحقآمين"امين،

لمإنالملكوتيرىأنأحديستطيعلا(،الحقة

لموقفرفضأيعنيهذا311(.فوق"منيولد

رفضهيقابلالقاسييسوعفجواب.نيقوديموس

.نيقوديموسيفهمهوترانبيئمتدزجلخلاص

فيفرأى،الجملةهذهنيقوديموسفهمما

فوقمنولادةلا،جديدةولافىةيسوعكلام

لماتكرازالبسالمسيحبيسوعفالإيمانأآ4(.

بعضقرتفع.الأمامإلىتقودنامسيرةولا.صبق

الكبيرالعلمأنيسرعلهكشف.نقتربأوءالي

أمينانسانهو)نيقوديموسالح!نةوالأعمال

أجلمنتفيدلا91:93(يورجوسخيئ،

تضايقهيبلالجديد.الملكوتإلىالدخول

فلا.)آ6(والدماللحممسنوىعلىونبقيهالمؤمن
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الإيصانمنبذلاجذا،جديدةمعطيةمنبذ

فينرىأنلنايتيحالذي(الروحمنيأقي)الذي

الإيمانلي!،إذن"راي،.غيرآخرشيئايسوع

آخر،!حمنولادةبل)جدئة(،ثايةولادة

الإيمانليس.والروحالردححردةعالمهولعا!

عندتوقفابلفوق.والىالأمامإلىمسيرة

ولكن.البريةفيالحئةإلىيسوعبهعاد.الصليب

أجلمنالعظيماللهحثيفهملمنيقوديموس

كانما،ونيقوديموس،كلهفاعرائيل.العالم

متأه.مسيخاينتظر

إتامةخبرفيا(.ا)بوالموتمنلعازرإقامة)ب(

مرناحوارعندنتوئف،الحياةإلىوعودتهلعازر

اليهود)وآمنمرتاآمنت2-27(.ا)آيسوعمع

أنها.الأزمنةنهايةفيستكونالقبامةأنمئلها(

أنها)آ24(.مطلقمستقبلفييقيمتاريخيئحدث

يسوعأعلنذاكعد.نعيشهولابهنعرفحدث

هناهويكونحينهي،الآنهيالقيامةأن

2-26(،)آهالأبدئةالحياةتبدأبهنؤمنوحين

تجهلبل2(،)آهالموترغمتشمزالتيالحياة

والحياةفالقيامة.()3:18والدينونة)آ26(الموت

هماواحد،لقاءفيشخصانهما)الابدثة(

بنتمروالمؤمن.واقعهماهوالذييصوعشخص

.الجديدةا!ياةإلىيمزحينموتهعلىالآنعنذ

يأبهذا"؟"أتؤفين:يسوعسؤالنفهمحيحئذ

فيالآنمنذدخولكهيالموتىقيامةأنأتؤمنين

بكلماتإيمانهامرتافأعلنت؟الجديدةالحياة

يا"نعم16:16:متفيبطرسكلصاتتثبه

إلىالآتياللهابنالمسيحأنتبأنكأؤمنسيد!

عنعاديةخطبةالإيمانحزللقد)آ27(."العالم

بالفيامةوحاضرةوجودئةمشاركةإلىالآخرة

التيمرتاقيامهخبرهو11يوالواء،في.الآن

الأبدتة.الحياةإلىالآنفبلنتبالم!يحآمنت

:متلازمتانلفظتانهناك.والآياتال!!ان)ج(

آمن.ومارأىةأو.رأىوماآمن:أو.وآمنرأى

يبم8:ا36؟4:486:03؟2:23،ر!

وني4:93.ا،2:اأيضأرج02:8،25،
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الإيمانالحياةإلىالنظزيقابل3:15،16،

نأيسوعرسالةبدايةفييويرىبالميح.

المسيحرؤيةكانتالايمانفيالأولى"المرحلة"

بذلكيعزفناالذيبشزا"صارالذكما"الكلمة

يرتبطوهذا)1:18(.تطأحديرهلمالذي

جعلبأنهالوغرس(،للكلمةالحقيقيبالخشد

ورأوهالبئرفلمسها:14(،)يوبياخيمته

يوفي"رأى،فعلأهميةإكنشيرهنا(.ا:ايو)ا

ر!آ92،32،+،34...اة

جاءأو:.ورأىجاء:لفظتانأيضأوهناك

أولأيرواأنالاولبنالثمهودعلىمجب.لبرى

بذلكيعترفواأنالأياممنيومفييستطيعوالكي

بعد.يروهأنبستطيعوالنوالذي،رأوهالذي

الجيلفيالإيمانيلدلكيضرورلةالرؤية،إذن

بضعبصوع""غرس،ذلكبعد.المح!يحئالأول

الفصحبعدالتلاميذيسنطيعوهكذا،آيات

الذيوذاكرأواماخطأبدونيفئرواأنالقيامة

.رأوه

هوأو"الآيات"هذهمعالإيمانسيلدإذن

علاماتهيالآياتهذهأنغيرإليها.يستند

حقيقتها:يعطياغااللذينالحدثينإلىتعيدفا

قانامعيبدأشيءكل.الفارغوالقبرالصليب

ينتهنايوحناولكن.الآياثأولى31:ا-12(

الناسمنكئير"آمن2:23-24:مععريغا

أما.يجديهاكانالتيالعجاثرؤيتهمعندباسمه

بهميطئن(يثق،)="يؤمن!يكنفلميموع

يعرفهمكانلأنه(الحالينفيبستاوو)فمل

إنأنهيعلميسحإن(.فيهممايعرف)أو:"كلهم

إلا،المسيحتةلتأسيسضرورثة"الآيات"كانت

يبقىوالمعجزاتالآياتإلىإلايستندلاإيمائاأن

هدفه.عنيتحؤلأنبانتظارمهذذاإيمائا

4:54،6:2؟)يوفبنادرةالآياتوستصبح

(.الآيةعنالإيمانيمصلحيث14،01:41

المسيح،عنالمعمدانيوحناقالهبماآمنوامئلأ،

بلأوابل41(:01)يو"واحدةآلةيصنعلمأنه"مع

،96-246:68-4:93)"لكلمةبا"يؤمنون

يمانإ

زالتماالجموعأنفيشلثلا8:27-38(.

لعازرإقامةهاآيتينأثرعلىبيصوع"تؤمن"

أورشلبمإلىالمظفروالدخول)11:45(

المسافةبدت12:17فيولكن18(.ة)12

لافالناس.والآياتالإيمانبينواضحة

لنالتيالآياتبسبببل،الآباترغميؤمنون

هوماأنائضحوهكذا02:.3.حتىئذكر

بيسوعالإيمانمعيترافقأنيمكنلاعجائبئ

شفاءيليالذيالجدالفييتأكدوهذا.المسيح

الحقيقيهونالعميان9(:)فمولدهمنذالأعمى

يرونأخهميظثونالذينهمشيثايرونلاالذين

بالعحى،يبدأالإيمانأنيسوعأعلن.4(ا)آ93-

فيهنبدوشيئا.نفهملاشيئا،فبهنرىلابوضع

.2(0-4:91)روابراهيممثلوعاجزينضعفاء

السياقهذافي24-92(.)02:لتومماالظهور)د(

عنيسرعيتكلمساعة،اللامؤمنتوماخبرنقرأ

لأغا)يطؤبها(سعيدةفيعلنهاتلدالتيالكنيسة

35(:)91الرسلشهادةإلىففطمستندةستؤمن

كثرالكلمةعلىالمؤشسفالإيمان.الآياتإلىلا

المعجزاتعلىالمؤشسالإيمانمنوحقيقةمتانة

وأيضكلمجعلهتدووضعثةمنظورةنثبيتاتأو

آثارمننومايتحققألاتوماوحدث.تئ!ؤهه

الميح،كلمةإلىفقطيتعزفبل،الجراح

اعئرال!فيذروتهيجد4(21:؟02:6-816،

.:28(02)،لىالهي"رلط:إيمان

القبريزوربطرسنرى،الحدثهذاخطفي

مماالتلعيذولكن:8(.)02"وآمن"رأى:الفارغ

فيوعلبه.الغيابسوىبل،الفراغسوىرأى

يسوعيعدلم:الآنمنذيشهدأنالغيابهذا

بالقيامةالرسوليالإيمانإن.وضعحيثعوجودا

هنا""هوأو:ها".يعدا"يسوعبتاكيد:يبدأ

آخر.بشكلولكنحاضرإنه.نراهنعدلمولكتا

وسمعه.ورآسبقماكلتفشريوحناوبعبد

إ.وعملهيسوعقالهماكل"فهمأيإسا(

حينكانتمااكثرحاضزاالماضييصبحوهكذا

والأكفانالمديلهناكأنفيشلثلا.حصل



يمان

)إيات"بسميهالايوحناولكن)آه-6(

)مزالموثلما"رباطهيبل)علامات(.

من!تبقى"ماهي24(.ة03أع18:ه-6،

فيجعلهافهرها،،يسوعتجاوزها.مرت

عنأيضأالإنجيليتكلموما)آ7(.المهملات

عدا)ماالجلجلةعنولا،آيةكأنهالفصححدث

12:93(.مر11؟03؟لوق2:18-91؟في

حثواقعبلاية")ابعدليساوالقيام!ةفالصليب

علىيدلان.آيةبعدآيةزصمأنبعدبالذاتالله

قبلاللههتأهتاربخفيحصلالذيخلاصنا

فالإيمانلهذا:91-.2(.ا)ابطالعالمإثاء

إيمائايكرنلنوالفيامةالفصحبعدئولدالذي

حيئإيمانبل.بعينيه"يرى"منإيمانضعيفا،

ملئها،فيالخلاصئةالأحداثبلاغيتقتلوناعل

وكتبتلنارويتبلالأحداثهذهنرلم!ان

الآياتبعضأنالواضحمن3(.ا02:يوأرخ

الموتمنوالقانمالمصلوبالمسيحإلىتحيلناالتي

آبات6:اه-57(ا،.ا-ا2:)يوعندتعلن

لناوئعقننفصهيسوعيقذمبهاجديدة

الأسرار.بهاعخيت.ولإيماننا

عب،نظرفيالعبرانون،إلىالرسالةثامثا:.

وبرهان(نرجومما)أيالمرجواثقوامهو"الإيمان

)11:1(.)اللامركبات(نراها"لاالتىالأمرر

ولكنه92(.02:يو)رجيرىلابماالإيمانارتبط

يشذدفالرجاء.-25(8:24)رجبالرجاءارتبط

نوزافقطليسالذيللأيمانالتاريخئالبعدعلى

فيدخولأبل،المحيسرعشخصعلىشغا

)يتكلمبثباتالمرجوهدفهبعذئرىلاناريخ

مجيءقبلالإيمانعنخاصبشكلالكاتب

11،بنظرفيبعد.يللركلمكما(،المسيح

القديمالعهدأشخاصجعلماهوالإيمان

مسيرنهمتكونأنسمحفما،الأمامإلىبنطلقرن

الإطارنفهملكيالإيمانيساعدناوهكذاعحياء.

وررج11:2؟)عبالخلاصلتاربخالمكوني

منذالمخفص(.بالتهالخالقاللهيرتبط-8:91.23

لسنا91(.!،:)11الموتعلىالإيمانينتصرالآن
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الذيالإبمانبل،المسيحبيسوعالإيمانأمامبعد

الإيصاننحوالإيمانأوالمسيحيسوعإلىبنوتجه

جاؤواالذينولاهابيليعرفلم.الميحبيسوع

إيمانهم.أصلفيهوفبسوعذلكومعش!ا،بعده

الإيمانهذاولكنإيماخهم.هدفهويسوع

الثباتمعيتماهىمابقدرأيضأاليومنحنيوافقنا

)12:4(.المحنةفي

ووشت،إبراهيملإيمانواسفاحئزاعبتركت

!بولقذمهاالتي6(:15تكفيلما)الأمنيةالصورة

)عبالنداءعلىابراهيمأجاببالإيمان.4روفي

أقامبالإيمان.يدريلاجثإلىفانطلق:8(11

الإيمانئنحتأيضأوسارة.كنعانفنيكفريب

ولذاتحملبهاقوةنالتابراهبم(.إيمانيكون)ومد

،الإيمانفيماتواقدالآباءكانواذا.(\ا:11)وتلد

بعيدمنحئوهااليالموعدأرضفبانتظار

ابراهيمايمانإلىالكاتبوعاد13(.،ا)11:ا

ومشقبلالوعدمستقلهوالذيبابنهيضخيوهو

شرخايعطيأنالكاتبأراد.:91)11الخلاص

الإيمانهذانجد،ذلكبعد(.ابراهيملإيمانعفلئا

أندونالثرمنهيجاالذيالخلاصبتارلخمرتبطأ

نأيستطيعواأندونموهيلاالذي،يمصكوه

الألفهوالميحكانإذا.()آ13عليهبدهميضعوا

ثقةالإيمان.الاثنينبينالرباطهوفالإيمان،والياء

الأمامإلىتنطلقومحيرةاللهمئروعفيدبناميكية

خناموفي.المسيحإلىوي!يرالمشحشيأتيلرجاء

بالتاريخالإيصانعبترتبط،الرائعةاللوحةهذه

1(.:)12الماضيحضورفتبين-4(ا:)12الآتي

الإيمانيكون،جعند.يعقوبرسالةتاسغا:.

فيهأغياءنكونأنفيجب)1:6(."ارتياب"بلا

14()2:الإيماننمتلكنحن.الإيمانلا(.)2:ه

أنذاثهفييستطمعالإبمان.الأعمالنشلككما

ميتايكونانأيفأيحكنهولكن14(.)2:يخلص

الأعمالخلالمنالإيمانئرىإنيجب.()3:17

،تا6تق،5:16مترج،2:18)المنظورة

أعينةجكانتوهكذا13:4(.أكور16؟5،

العنمريكون،فضيلةالإيماناليهودفي.للتقليد
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لهبالطاعةتقومالثقةوهذه.بالتهثقةفيهاالرئيسيئ

بعيدونهنانحنيطب.التيالأعمالوتتميم

فيسثماولاالبولسئةالنظرةعناليءبعض

)رجراحابوايمان2(اآ)رجابراهيمإيمانتفسير

وانكال.ثقةأنهعلى2(آه

ولكن.اليهودفيالعالممنقرلبونجمعنحن

إلىالعودةيطلبالكاتبأنيعنيلاهذا

الحرئة"يثريعةهي"شربعةاليهودئة:الممارصات

بالتهالإيمانعنالكانبيتحذث.(2:12؟25:)1

أيضأالئحياطينبأنالقولإلىويذهبالواحد

النهاية،وفي)2:91(.ويرتعدونبالتهيؤمنون

بولمى.فهمئسيئونالذينمنجتصخر

بهبشرمانتيجةأعفينرى.الرسلأعمال:عاشزا.

بفم،الكنيسةشهدتالعنصرةحدثفبعد.الرسل

الله،قصدبحصبشلم"الذيللسيح،بطرس

"الموتقبودمننخاهاللهولكن،ضلبفتل،

منطرد)الذيالمخغشفاءونجد:23-24(.)2

باسم"بالإيمانشفيالذي(عاهتهبسبالمجمع

المردضإيمانأوالرصلإيحان)3:16(.يححوع،

منثايةلثهادةمنام!بةالعملهذاوكان)آ16(.

لم)3:13.العهدينوحدةذكرالذيبطرسقبل

الموتكلتقامالذيالمصلوبوأعلن،(ابراهيمينسن

رح،)3:91ئانيةمرةالتولةإلمطودعا)3:15(،

.)2:38

أنبعدآمنراكثيرينانأعفيمرازالناوسيقال

فكانتالمعجزاتأما4(.ت)4"الكلمة!سمعوا

إزاءالولةمعالإيحانوشرافق.فقطالدهثةتحزك

فييرىلاالذيالجيل04(،)2:الفاسدالجيلهذا

المجد.رلثالمصلوب

استعمالأينجدلا.الرؤياسفر:عثرحاد!.

ولكننا.""بالرؤىالمليءالكتابهذافي)إمن"لفعل

"نحفظ"إيمان":للفظةاستعمالاتأربعةنجد

)2:13(."ننكره!لاأو:12()14الإلمان"

الأمين""الئحاهدالمسيحالرؤياسفرويستي

له،نشهدحينبهنؤمنالذيذاك)1:ه(،

.آببأنهيعدناوحين

يمانإ

وسزالإ،ن)أ(.ابولسئةالرسائل:عشرثافي

عدكاملأالإيمانمفهوميتفخرلم.الحلاص

هناك،مشرةهناكبل.القطريقعلىبولس

عندهكانتاليالمسيحفصررة.الإيمانتاربخ

هي.التوراةنيكماالتقيدصورةهيقبلمن

الصورةهذه.وممخديهودئ"مسيحا(صورة

الذيفالمسبح.دمشقإلىالطريقفيتحطت

الذيالناصريبسوعهو:عندذاككتشفه

فيثلأنيعدصلبالذييسوع،يضطهده

الشريعة.فقتلتهالمنظور،المدىعلىرساله

قيصريةفيبطر-!كتشفهممابول!كتضف

هذاوعلى.المسيحهوالاصرىيحوع:فيلبس

يسوعضرحهماهذا.ويموتبتألمأنالمسيح

يأفهمابولسولابطرسلاولكن.لبطرس

كانت،9:22اعفحسب.هذاككيوافقنبدك

لاهنا.يسوعلمسيحانيةتبيائالبولسكرازةأول

،جهوديكلشأنشأنه،بود!إيمانأنننسى

خسرقدالتاهـلخهذاكانوان،بتاربخمتعففاظل

دينامئئه.منجزءا

ليسيسوعأنأدرك،بولساهندىأنبعد

وداود،ابراهيمشأنشأنه،التاريخهذافيمرحلة

التيالمرحلةهو.ا:4(.)رووفهايتهتتمتهبل

هيوتف!ضرها.المراحلسائرعلىبضونهاتلقي

منذالآبقبفيالذيالمركزيالحدث

كثاأننا"ومعحاضرا.ظكالذي،البدايات

حئهشروعالثه-لبت5:8(،)روبعد؟"خطأ

قآدمعنا.نفهوبذلالمسيحجاءأجلنا:من

الآفيلذلكرسمةكان،الأولىالمرحلةهوالذي

وفيالتاريخنهايةفيهويسوعإذن14(.5:)رو

كحاالأمورتكونلنوهكذا.التاريخقلب

كلتفسيرنعيدأنصب.ال!ابقفيعليهكانت

:المدلولتبذلكماالعلامةنبذلتلقدشيء.

قؤةالعجزصارحيثالخلقنظامفي)1(

:18-2:5(.ا)اكوراللهحكمةواللامعقول

مالمحؤلحيث،نفسهالخلاصتاريخوفي)2(.

محلحلحيث،أفضلهوماإلىصالخاكان



الأنبياءإيمان

،والمجيدةوالصالحةوالعادلةالمقدسةالئرلعة

-36:كور)2بالمجدالمليثةيسوعبئارةاعلان

اللاهوتصاروهكذا.-6(ا7:رو،18

الم!بحيسوععنكلائابولسعند)تيولوجيا(

.)كرستولوجيا(

"،الله)ابزبول!صتاهالذيالخلاصوتار!خ

يمزأن،للتوراةأولىقراءةبحمب،عليهوجب

المسح.أنهعلىبيسوعكلهاسرائيلباعتراف

يسوعفييرواأناليهودرفض،الواقعلطولكن

فيبماالمسيحهذافأمام.بهوعدواالذيذاك

نفط.علىايرائيلانغلق،مفارقةمنانتظاره

إدخالعلىأجبر،تاربخالملنمقبول!ىوايمان

اللهبرخطفييراهلكياللهمخططفيالوضعهذا

الفثملهذاأنفيشلثلاولكنا(.9:ا)رو

،أ-12ا:11)رواللهلانتصارمنطلفاسيصبح

وعد(01-9ة12كور2رج32؟-15،92

:32(.ا)1كلهاالمصسكونةخلاصأجلمنبزه

،الأولبولسخطواتفي.والثمريعةالإ-طنب(

المعنىفي)تورهالئريعةمعالإيمانكان

اليهودفيذاكبولسظكالبدء،في(.الحصري

4-8(.3:)غلوئيقةممارسةللشردعةالممارس

يأ"الضعفاء"،بفهمأنلهشتيحماهذا

الإلمانملءإلىبعديصلوالمالذينالمسي!حيين

جهةومن.9(:15-ا:41رو)المسيحئيةوالحزلة

إلىوصلواالذينتجاههوادةبلاسيكونثانية

إغلبطرسكانسواء،الوراءإلم!عادواثمالأمام

-2(.ا3:)غلككلالجماعةأو-14(2:11

لفد.4(2:7،:6)روالوراءإلىللعودةحمالفلا

بل،السيكولوجيالمستوىعلىلا،بولىأح!ن

الشريحةبينبصراع،الوجوديالمستوىعلى

الربعه.نموتأوالمسبحبموتأو.والمسمح

ومقذسةصالحةأنهامعالثريعةتموتأنيجص

لاالذيالصالحالعملإلىتدفعهلأخها(7:21)رو

يسوعأنبول!ىفهمحينئذ.بهيقومأنيستطيع

-17(814:)روالابنمعأبناءمناجعلالمسيح

الحردعة.ملكمحليحكيسوعالربملكفجعل
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أنبعد،الشرلعةمحلالإيمانفيالحياةجاءتلقد

،-8!5:16غل؟16-17ةا)روالروحقادنا

لا.9(8-:13رو؟13اكور)والمخة25(

بالأعحالينثمهابل،الشريعةالمسبحيئيعارض

!و32(.3:13-14،)كلبهايقومالتي

كرستولوجيا.تفسيراالثرلعةتفسيرالرسول

إلأالآنبعدالانانيشطيعلا.بالإلمانالحياة)ج(

رج،اا3:غل،17ة1)روبالإيمانيعبضأن

القديمالعهدفيوجدالإلمانهذا4(.2:حب

اللهشعببدايةمنذ.الخلاصتاربخبدابةومنذ

الذيابراهبمإيصاننكتشفهنا.اصحقوولادة

عدفصار،وثقةأمانةاليهودفيالشبفيكان

إلىنصلوهكذالته.تاثااستسلائابولس

الذي،والتاريخبالرجاءيرتبطالذيالإيمان

الاخلاقثة.وبالحياةبالمحئةأيضأيرتبط

ال.إيمانأنبياء،،رجالأنبياءاطن

سوفيا.بستيس5رجوحكمةإ-،ن

لماأعلنعقائديدصنور(الكاثوليكي-)ا!ابمان

الثالثة.الدورةخلال،الأولافاتيكمافيالمجيى

المقدسةالكتببواسطةالوحيمعرفةعنينحدث

.(0187)رومة

11:93.امك)بملكو(بملكاللهابملكوثبل:

)امكزبدبنيلابنيكونتدعريىرئيس

سئمهحلب.جنوثيخلقيسفيأقام11:17(.

أجل)منأنطيوخسالصفيرابنهبالاساصكندر

.أمرهعلىغبأنبعد(تربته

)تثموآبسكانأول،للرفانبمموآباسمايمئون

وحلفاؤهعومركدرلا:ه14تكفياي(.25:

قريتايم.سهلفيكسرةشزكسروهم

شفاه.سنوات8منالفراشيلزمكسيحايخياس

نأالاسممنيبدوي(.9:مهس)أعلذةفيبطرس

هليني.أصلمنهوالرجل

نعاملهالذيذاك:يعني.اسمهيحملسفربطلأيوب

!ما،ودانيلنوحمعئذكر.الأبأين:أوكعدؤ.

اسرائيلبنيتقليدعرفهشصبيئكبطلأوغاربت(في

أرضفيسكنإنهالمقدمةتقول.2(41:14،0)حز
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ويجعله.العربيةوالجزيرةأدومبينالواقعةعوص

ولااسائلبنيمنيكنلم.المثرقأبناءبينالخبر

ناريخيشخصأيوبأنيبدو.نسبهالنوراةتعطي

وتحئلهصبرهبببالآباء.عهدالىبنتمي

حئاذكرهظك02(،14:14،)حزللمصائب

أفكارهليجشدفاختارهكاتبوجاءالأجياللدى

فياللهمعالحوارإمكالثةوعنالبازألمعنالخاصة

أيوبالبيبليانذكر.بالخطيئةيرتبطالذيالألمقلب

كرجل،02(،14:14حز94:9؟)صيللبركمثال

11(.5:ج؟،2:1215)طوالمقماتفيالصبر

)سفر(أيوب

المف!مون:اولأ.

جداتفيئرجلأيوب-2(:ا)تالنثريالخبر)1(

الله،منبسماحبالألمأصيب.اللهمنومبارك

يختبرأنالشيطانأراد.السببيعرفلمولكنه

الماديةخيراتهفيأولافضرله،نقواهفنيأبوبتجزد

ولمبصبرالمحنةتحئلأيوبأننجرجسدهفيثم

يخطأ.

ا-42:6(.)ع:شعر.الكتابضفبب(

نستطيع3-27(،)ففتاضحوارفيا("

22-،2-ا،15)3-14أقعامثلاثةنقسمهأن

بلدد،)أليفاز،وأصدقاؤهأيوبيتجادل27(،

ئطلقأنبعد.الألمهذاسببحولصوفر(

كانوا:رأيهمأصدفاؤهيعطي،المزةضكواهأيوسث

هوالأأأنبعتبرالذيالتقلبديللتعليمأفاء

بفئركيفبطريقتهكلفبحث.الخطيئةعقاب

،02؟18؟811،15،،-5)4أيوبوضغ

أنهوهوواقعالىيستندأيوبولكن25(.22،

موقفرفضعلىعبرانفسهفيرىبريء،

يجهلالذيوهو،للمشكلةحلأيجدا.محاوريه

عنبدفاعالجدالينهيلهذا.الآخرةفيالمجازاة

الله.علىالحكميتأنفوكأنهالسابقةحياته

لمالب!ثر،جهةمننورأييجدلمواذ.براءتهاكد

حمايته.ويطلببالتهيستغيثأنالالهيبق

أليهووقطع32-كم!(.)تاليهوخطبة2(4

الدرامامسيرةالمنتظرةوغيرالطويلةبخطبته

سفر()يوبأ

بلهجةوأصدقاءهأيوبوثخ.الديناميكية

علىمرضياجوابايعطلمولكنه،متعالية

.المطروحالسؤال

فيسكت:6(،-42ا)38:اللهوبظهر3(،

ذكر.العاصفةوسطمندتهالكلامتاركاأليهو

الخليفة.قيالظاهرتينوحكمتهقدرتهأيوقيالله

تائبا.وسكتأيوباثضع

أيوباعترف)42:7-17(النثرلةالخاتمة)ج(

صنوتئفع،اللهمنالغفرانفنالبخطأهمتراضعا

الخيرأضعانتاللهاليهردهذابعد.أصدقاثهأجل

له.كانالذي

دؤنه؟ومنالسفردؤنمتى.ال!بثانجما:.

فلسطينأرضالعمقفييعرفعبقريشاعر

سيماولاالقردبةالشعوبوأخبارالتوراةوأفكار

قلتهيملأمفكرهو.اسرائيلبنيمنإنه.المصرية

أنهالبشريللألمبفهمهأظهر.رفيعأخلاقيمثال

هوالمؤلفإنيقولونكانوا.نفسهفيالألمعرت

موسى.أوالآباء(زمن)منأيوب

نأيبدو.اليومالرأيهن!ايقولمنليسولكن

منطلقينهذانقول..مق5القرنفيدؤنالكتاب

هذهتمثلهالذيوالموضعالمطروحةالمشكلةمن

ومن،اسرانيلفيالدينيةالأفكارتطؤرفيالمشكلة

الكتابتأليفأما.بالأراميةالمطغمةالعبرئةاللغة

المفدمةعلاقةنتفخصأنعلينافيفرضالحالي

اللهفأسماء.الشعريبالحوارالنثرشينوالحاتمة

للخبروالبسيطاللاشخصيرالطاج،المختلفة

أيوبوموقف،شخصيحواريقابلهالذيالنثري

،الثورةالىترذدهبهويصليترددرجلتجاهالصابر

الثريالقسمارتباطمألةنطرحيجعلناهذاكل

الثمعركاذبئأخذ:الثزاحيقول.الثمعريبالقسم

عبلاالذيالرجلذلكأيوبعنموجوذاخزا

البارألمعنالحاصةلأفكارهإطازاوجعلهفيه،

علىغريبعنصرهو28ففيالحكمة)مديح

نإ،وثيفابالنثرالشعرارثباطيبدوولكنالحوار(.

بأنآخرونليقرلالمبنىجهةمنوالنالمعنىجهةمن

يرفضمنوجاء.واحدةيدصنعهوكلهالكتاب



صئةو،يوبأ

وأ)الملتوىولاويتانالبهيحة()بهيصوتصورة

هذهإنمقعة.غيربراهينهمولكنالتم!اح(.

منولكنها،طرللةاللهخطبةتجعلالاستطردات

والأسلوباللغةذلكعلىبضهد.الكاتبتأفي

الصور.وغنى

القديماسرائي!اعتبر.والهدفا!لوفوعلافا:.

فييرىداموما.عقابهوالألمأنطويلةمدة

عقاباالمحنةوفيإلهيةمكافأةالأرضهذهخيرات

ئعاتبأنيمكنالان!انأنيؤمنداموماللشر،

الواقعأنفكرالآباء(،خطايا)مثلاكيرهخطاباعن

وأحداثالأنبياءتعليمجاءولكن.ن!ريته/شت

الله.معالعلاقاتفيالشخصيالعنصزفبرزالمنفى

الطرلقةهذهعلىيعترضونالمفكرونبدأحينئذ

لمولكنهمالبشر.اللهعدالةتعاصلبهاالتيالضئقة

الىينظروالملأنهمالبار،لألممرضياجوابايجدوا

محاولةأيوبسفروكان.ايةخرةضوءعلىالأمور

إنه.المأزقهذامنللخروجالدينيالفكرمن

التعليمتتجاوزالتيالمحاولاتبعضيتضئن

كتنقية،الحقيقيةللنقوىكمحنةالألمعنالتقليدي

ليسهذاكلولكنفيضا...اكئرلحيراتضهئى

ملاحظاتهيهذه.للكتابالرنبيالموضوع

الىيصلالحواركل.الجوهربةاللحمةتشكلولا

أتوال)وركمجديدمنأيربيبرزالذيالفصل

جوابااللهسيعطيهلالذ.أمامبراءثهأصدقاثه(،

وبترذدأبوبوبترذد؟الألمعببعنالملخلسؤاله

فيخبواضخاجوائايمئظركاناذا.القارئ

كيف9بجرابنكتفيلاقاسحراربعدلأنه،أمله

أننقدرلاإنناثم.الايمانخضوععنكان!ما

أنمنبدلاولهذا.فشلبأنهالكتابكاتنلوم

اللهبزيظهرهل:اتاليالؤالفيالموضرعالىننظر

يمكنألاالشر؟ومعاتبةالخيرمكافأةلحدوثا
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ولوااللهأمامبازاالانسانبكونأن(بقالما)رغم

يصالدمالمجالهذافي؟ذلكعكسالظواهرقالت

لذا.الدارجةبالنظرلة(ضميرهفيعيب)ولاأيوب

لأن،ويضكىأصدقائهبوجهبقؤةنفسهعنيداع

لاهو(.الناسينتظر)كماتحاههبزهئظهرلاالرب

الألم،لهيفشرأنأوالألمعنهيزدلأناللهمنيطب

كاتبإن.حصلماوهذا.الناسأماميبررهأنبل

ولكن،الارفضيلةهنايكافئاللهألطمقاظكأي

مرنةبطريقةالتقليديالتعلبميطبقأنيجبنظرهفط

ممارسةعنصورةالمقدمةتعطيولهذا.يخضهفيصا

عنأيوبأصدقاءيدافع(.طبيعية)نعتبراللهعد!الة

ولكنهمتقليدثا،الكاتبيعتبرهالذيالتعيم

ألمكلفييرواأنيرلدونحينبحيذايذهبون

ضدهم،يقولأيوبفيجعل.للخطيئةعقابا

تظهراللهعدالةان:الشخصيةخبرتهالىمستنذا

القولهذااللهوئئت.صيبئ!كلالمراتبعض

ممارسةفيحز(الله)أيأنهوذكرهأيوببزرحبن

هذاإنوقاعدتها.عدالتهينبوعهياييتدرنه

ويحطيالكتابوحدةالاعتاربعينيأخذالتفحمير

كافيا.جواباالمطروحةللمسألة

أجملمنهو.أيوبالأددالشكلوابئا:.

أسفارأصعبمنأيضاوهو،العالميالأدبكت

!عبةةلغة.نوعهمننريدإنه.القديمالعهد

دومايفهموالموالكتبة.واحدةمرةتردكلمات

المقاطع2مويبدلواأنفحاولواأمامهمالذيالنص

يساعدنالااليونانيوالنص.الأصلأفسدواوهكذا

منويتهزبالعبريالنمىيختصرفنراهكثيرا،

.حرةبطريقةينقلهاأوالصعبةالكلمات

.أيوبو!ئة،رجوصتة،أيوب

ياوان.ءرجإيونية
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نسلمنهي!العبادةشعائرنرتيبمو()أو"مي"

تسئ:غرسر.نينوزوجة!انانةوانكيإنليل

والحنونة،الازدهاروستدة،الوادعةوالزوجة،الأم

ترتبط.والدئان،السوداءللرؤوسالعظيموالطبيب

الحيريحملماوهذا،جذاحسةبرباطاتإنليلمع

لجمث!.فيالمقدصة،"المدينةهوهيكلهالمدبنتها.

كاغينا(،)اورولسرجونالسابقةالحقبةمنذعبدت

الثالث،أورزمنفيعديدةأعيادلهاوكزست

باؤو.الالاهةتدعوعديدةعلمأسماءوؤجدت

كماالمدينةأسواربابعلىتدكلفظةأبواب،باب

الحفيرة.البيوثومدخلالقصورمدخلعلىتدك

بالمدنتحيطالأسواركانت.المدنأبواب1(،

الارامية.فيرعث،العبريةفيرع)شأبوابمع

عددكان(.اليونانيةفيبيلي.السريانيةفيترعا

الحقبةنهايةفي.المدبنةأهميةمعيتراوخالابواب

البابكان.أبوابسبعةلأورشليمكان،الملكية

004إلىتصلمصاحةوبحتلتحصيئاعضنةنقطة

وتد.المر)تبعضفيصفاالممزكان.مرجتر

أمتبالمرورللمركباتيخسمحواسغايكون

مقاعدكانت،الأبواببعضداخل-14(.7:13

بالشيوحبذكرناماوهذا،الحائطإلىمستندة

22:15(21:91؟)تثالبابعندالجالسين

كز؟501،12،15:)عادعوىفيرأيهمليعطوا

)تكالمديخةأمورينطمواأوه(:271مز8،6:

؟42:7أم؟79-:92أي؟23:01،18

2)المدينةبابعندئفتحالسوقكان31:23(.

16(.8:)نحالاجتماعاتننئموبقربها(،7:مل

)تكالكبارالضيوفيستقبلونكانواهناك

الفضولئين،يجتذبونالرواةكانوهناك91:ا(.

لكلكان96:13(.)مزأكانيهمينشدونوالمغثون

الغنمبابمثلأ،الأزفة.بنبذليتبذلاسمباب

)نحأورشليمسورفيالشمالئةالأبوابأحدكان

كان.الغنمبسوفويتصل:93(،3212،،ا3:

ل!ئيوقدالهيكلسورمناجزءالداخليق!مه

ني:93(.29بم3:31نح)مفقاد،الحراسةباب

بنيامينباب،الغنمبابشميالملكبة،الحقبة
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هنانحن5:2:يوفيدكرقدالبابهذايكونأن

الغنم.سوقأوالغنمبركةأمام

لهذهكان.والهياكلالقصورأبواب"2(

من(،العبريةفيتل)دمصراعانالأبواب

)املثمينخئبأو45:2()إشنحاس

)مفصلة(نجرانعلىتدوركانت3-34(.6:ا
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مزالحبواسطةالداخلمنوتثفل26:14()أم

شأ23:7؟اصم3:5،)تثمعدنئةأوخشبئة

25؟3:)ئض!أيضاوالمفتاحالقفلوعرف.2(:45

هيكلسورتضتئ.22(:22أش؟9:27أخا

9:18؟أخافيبعضهادكرأبوابعذةأورشليم

"أبوابشميت.32:أع93،:3112؟3:نح

طرلقعنفقابلت9:ءا()مز"صهيون)مديخة(

رخ9:14،)مز!الموت"أبوابالاستعارة

ت،ا"38:إش،38:17أي؟071:18

الجحيم.إلههوالذي:18(16

واحدممراععلكانت.البيوتأبواب،3(

21:6،)خرخشبمنالعنبةوكانت.خشبمن

عيدفي6:4(.)أيشحجرمنأو15:17!تث

)خرالحملبدمالبابيمسحونكانوا،الفصح

،12:7.)12-13

الملكبناه.أورشليمهيكلباب.الأعلىإا!(،ب

هذايكونقد27:3(.أخ؟35=152مل)2يوثام

)ارارميافدحبثالأعلىيامينبابالبافي

)02:2

أورشليم.مدينةداخلفيبابالأوسط)ا!(،باب

)إرمركزهمنبوخذنصرضئاطجعلهخاك

.)93:3

عنده.أورشليمهيكلأبوابأحد.الجديد)ال(،باب

)ارار!يامحاكصةليشاهديوئاالشعباجتمع

ر)1ارمياأقوالليسمعثانيةمزةواجتصع01(،26:

:36.)01

حننئيل.برجغرتي.أورشليمشمالم!يقعالسمكباب

صورأهليغذيهللسمكصوقكان،البابقرب

)صفال!مكبابنصليحأعيد3:16(.)نح

وأعيد14(:سسأخ21نشىالملكأيامفي01(:ا

12:93(.3:3،)فحنحمياأيامفيبناؤه

لأورشليم.الثمالمنالحمورفيالأبوابأحدالقمباب

بابكلمةسقطت.2(:5)يوزاتابيتبركةتقعقربه

الغنم.بركةأمامأنناأوريجانسأياممنذالشزاحفظن

)نحالزبلبابيكونقد91:2.إرالقخارباب

حرسوت.لهاشعر:العزدةفي2:13(
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فطنزيقيننظامفيالثاكالمقال.الأخيرالباببثرابا؟

علىتشرفيثراخالعئرةفصولهتعالج.المشناة

غيرالأموالونقل(شركة)أووالملكوالاقتناءالتغ

27؟8-)عدالميراثشراخالىويتطزق.المنقولة

المقايسىضبطإلى،القانونيةالوثائقإلى11(،

25:12-6.(.تت91:!3-36؟الاوالمكاييل

المواضبع.هذهفيوتوسفتاالتلمودانسيتوئع

في"نزيقين"نظايمفيالأولالمفال.الأولالبابقامابمابا

بالتعريضتتعلقشراخالعثرفصولهتعالج.المثناة

28-21:18،27-91،)خرالأضرارعن

اليالحالاتتصير5:02-26(.لا22:ا-6،

فيإرادثا.لاأوإرادئاالضررسببفيهايكون

التهاملالسببيكونوقد.العامأوالخاصالمجال

الضررعنتتحذثالأخيرةالئلائةالفصوللا.أو

معالمقالهذاكؤنالأساسفي.الحرقةعنالنانج

أالباببترا"و"بابا(النصفي)البابمصيعا""بابا

كدقد.ثلاثةإلىقسمثمواحدا،مقالأالأخير(

هذ!.الثلاسديةمنالأولالقمعلىالأولالاب

وأورشليمبابلتلمودافيهاسيتوشعالمواضيع

وتوسفتا.

نرلقيننظامفيالثانيالمقال.النصفبئالبابمايعابابا

رئيسىبثكلالعشرةفصولهتعالج.المثناةفي

ضاعالذيوالملك،الأموالونقلالانتاءشراخ

خر)رجوالوصايةوالفاثدة،والربىووجد،

35-*،23:14،لا26-24؟22:6-14،

نإ.والإعارةالبيعأيضاويعالج-4(.ا22:تث

شخصان)أمسكالأولالفصلفيالأولىالمشناة

الكلاسبكةالنصرصإحدىهي(بمعطف

أجلمنللمضدنينوتقذمالتلمود،لدراسة

سيتوشع.الشفهئةالشرلعةفيالتعمقفيئدزجهم

المواضيع.هذهفيوتوسفتاالتلحودان

في.الجطباب:دئةالاصفيبابلرنية.عاصمةبابل

بابيلاالاسمإن.اللهبيت-رادنجركا.السومرئة

الاشتقاقأما.السومرفيوالعالمالسامياللعاسابق

كانت)بلبل(.بللالعبرثةمعالكلمةفيقابلالشعيئ

وامتدت،الفراتنهرضفتئعلىتمتذبابلمدينة
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احتفظقدبابلوتل.مربمكلم01علىخرائبها

وجدت.الانقاضهذهوسطالقديمبالاس!

التيللفراتالشرقتةالففةعلىالأبنبةمعظم

أيامفيئيئجسربواسطةالغرليةبالأحياءارتبطت

زقورةالمدينةعلىئثرف.الثانينمرنبرخذ

الزقورةهذهارتفعت.مردوكوهيكلإيساجيل

السماءخهاجموكانتالهل،فوقمتزا09

الاله""بابكانت763(.)صش!والسبعبطبفاتها

طنوا-9.ا:11تكفيبابللبرجالأولوالنموذج

التي!اقطوافاتطردقعبرالهبكلإلىيصلون

فثن076-762(.)صثحوعشتاربابمنتنطلق

كماصفا،13فينوزعتوثوزاننيئا575البالت

إرميايسفيأسذا.012بىالتطوافاتطردقزينت

إلى)يعودصيثاكبابل4(51؟ا251:26؟

باسمالكلماتعلىتلاعبشيشكو:الاممادي

فيالحقيقيئ(.الاسميذكرأنيرلدلاوكأنه،خفيئ

بطا)لرومةالرمزقيالاسمهيبابل،الجديدالعهد

،518:2،01،:917،:816؟:14رؤ،:513

عديدةتلالعلىيقعالقديمةبابلموتع2(.ا

تضتوقدبابلنلالبوميدعىالثمالإلىتلومنها

يدعلىبابلتأيئست.عدبدةحفرلاثفيه

سنةالأولىللمزةكذلكوسفيتالسومرئين

لمولكتها،شركليشاريالملكأيامفيتقريئا0027

تتخذلملأور.تابعةظتتبلكبيرا،دوزاتلعب

الأولى.بابلسلالةأئامفيإلأكبيرةأهمتةالمدنجة

أسوارهاورء0183()حواليأبوشوموبابلأشس

تارلخفبرافق953سنةحتىبابلتارلنيأتا.الأولى

الفارصيئ.الزمنفيحتىمعروفةظلتوقد،بابلونيه

فيانحطت،فيهاشئدتالتيالجديدةالأشيةورغم

إلىعاصمتهنقلالأولسلوقسلأنالهلينيئالعهد

وهكذا..مق127سنةالفراتتوناحتقها.سلوقبة

التاربخ.منزالت

بدأحصن(أو)برجلمجدلأعطياسم)برج(بابل

فيمدينةمعيبنونها-9(:11تك)حسبالناس

الرلثلأنينهوهأنيقدروالمولكنهمضنعار.سهل

بابل.اسمأصاسهيالببلةوهذه.ألسنتهمبلبل

)زقورات(هيكلبرجيبدو،ماعلىهوالمجدل

بابل.

11:ا-9.تكتأليفأولأ:.

بسبباليهوهيالتقليدإلىالمنهذاينسب

والصور8-9(آه-6،)بهوهاسماستعمال

3:8(رج7،،آه)الانتروبومررفثةالتشبيهئة

عن)البحثوالإيتيولرجئةالإخبارتةوالسمات

منليسولكثهمتماسكالخبر0آ9()رج(الأسباب

هدف.مدينةوعنبرجعنيتحذثفهو:واحدلون

بخفدوا،أنأياسفالهميصنعواأن:هدفانالب!ائين

لئفشلوسيلتيناللهاسثعمل.التشتتيتجئبواوأن

هذهإلىلىاضافة.شتتهم،الألسنةبلبل:محاولتهم

مزتينالنصنيذكرتتكزر:مقاطعنكتشف،الئا-لتة

منوهناك.7(،آه)الرلثونزول،آ3()ابخاءمواد

خبرمعمدينةعنخبرايمز!-9ا-11تكإنيقرل

يكونفقد.مستبعدالافنراضهذاولكن.برجعن

تذكرهتعودلنالخاتمةلأنثانوئا،البرجموضوع

،(4:17فيعنه)تحذثنامدينةبناءموضوعفمع.)آ8(

القاءفيورغبة(04:91)صياسمامنلاكرغبةنجد

هي)التياللغةبوحدةعلبهنحصلماوهذامغا.

(.الوسيلةهي)وهذهالمديةوببناء(المثرط

المحلىالطاجئانبا:.

سهلأشنعارتسمى.بابليجوالخبرجؤ،1(

الكتاباتونتحذثهكذا.هووالأمر)بقعة(

دئتوقدبناء.كحوادالطينعنالأكادثة

الضخمةللأبنيةيستمملودنكانواأنهمالحفرتات

النار.فيطبختأوالشمسقييبستئرميدات

محففةقرميداتمنمصنهرعبابلهيكلبرجفقفب

ترميداتمنومؤلفم15عرضهغلافبهايحيط

.(الأحمربالتراب)أوةبالحثرومحموعةمطبوخة

بلادفيصروفأمروالمدينةالبرجبينوالارتباط

آثارعلىدثتعديدةمدنفيفالحفزلاث.الرافدين

يرتفعهيكلقربعالئا(كان)زترو:زقورات

حنىانرقرراتهذهتتاففكانت.مصطنعةتقهفوق

ن!متركمةسطيحاتسغأوخمصأوئلاث

الهبكل.يقومأعلاهاوفوق.الصغيرةإلىالكبيرة
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التيأورزقورةهيعفوظةظئتالتيوالزقورة

".02)حوالىوسولجيأورناموأيامفيئنيت

ونضئفتم62أورزقورةتاعدةكانت.(..مق

)بقيضخمةسلالمثلاثكانت.طبقاتثلاث

الأولىالسطيحةإلىنقود(العظيمةآةلارهامنبعض

م47بورشبفازقورةوارتفعت.تقريئام15وعلؤها

.م57دوركوريفلزوزقورةو،المجاورالسها!فوق

فيصئيتالتيبابلزقورةمنقليلةآثارإلأيبقلم

الأرضأساسبيتكي:اننمانأي:الماضي

رسمة:الأولى.رسمتانلنابقبتولكن،والمماء

عن..مق922سنةنسختوقدأيساجيللوحةفي

-18ة1)هيرودوتسرسمة:الثاية.قديمةنسخة

رسمةتختلف..مق046سنةبابلزارالذي91(

استد.ايساجيللوحةرسمةعنقليلأهيرودوش

والأدبئة،الأركيولوجثةالمعطياتإلىالحلماء

اصتالية:اوالأبعادالثسكلبابلزقورةفأعطوا

سثم.519،:ضلعهتياسسثعة.القاعدة

علؤسابقها.منأصغرواحدةوكلسطيحات

الأرجمنوكك.م18:والثانية.+م:الأولى

سسؤخهافكانالأخيرةالسطيحةأتا.م6:الباقية

...اللونأزرقبقرميدئنيوقدام5علؤههيكل

وكانت،بابلفيهيرودوضرآهاالتيالزقورةإن

يوقرهالمجمالها،منشئاخحرتقد

يظن)كما947سنةكلئاالأؤلأحشودروش

كانتوارلان(.،وديودورسسترابونالمؤزخون

ونبوخذنصر)625-506(فلاصنبوعمل

بترميمالملكانهذانيكتفبلم)506-562(.

وجثلاها.كثراهابل،نسقطكادتالتيالزقورة

968ينةبتدميرهايرتبطبابللزقورةذكرأقدم

إلىتحودجذورهاولكنسنحارلب.يدعلى

يكنلمإن)0391-0153(الأولىالبابلئةالسلالة

بنىالأكادي)شركليخ!اريالوقتهذاقبل

تصرلرإنثم2225(.سنةحواليبابلفيهياكل

تث)آ4،السماءإلىرأسهيصلالذيبابلبرج

التيفلا!صر...ونبوغودياكتاباتتفابله:28(ا

.الملوكبناهازتوراتعننتحذث

228

مباشرةمعرفةالىبستندا:1-9انكان،2(

اشتقاقعمبثتهماأيضاوهذا.لبابلمباثرةغيرأو

يعقللالأنهآ9(،،بلبل=)بللالمصطنعالاعم

وأالألنهتبلبلخبرألهمالاشتقاقهذايكونأن

زمنبذكريحنفظ11:1-9تكانبلسئبه.

مركزكانتحينمدبنةأقدمفيهتعتبربابلكانت

وخلفائه.حمورابأيامفيالموخدةالرافدينبلاد

آ8إلى.السحيقالزمنهذافيبولدلمبابلبر!وخبر

بعدحدثماوهذا،انحطتالمدينةأنتفترض

غيابإنثم.وسلبها(مورسيلي)اخلها0153سنة

بزفنيذكرناالرافدينبلادفيالسياسيةالوحدة

الأواطفلاستغلتأيامنيأشورلةلانطلاقةسابق

11:1-9تكفينرىنحناذا،ا-7401(0)14

خلاصتاريخعلىينطبقإينرلوجاءتفسيرا

بلادفيتاريخيواخمنانطلقكلها.البثرية

التذكيرمع(وعرقيسياعي)تفتيتالرافدين

عيد.بماض

مدينة2بنايبدوأنا-9.:11تكمعنىثالئا:.

انيليالاسللكاتب!زاالحضرعالمفيوالحياة

أصل)ينب:417تكمنيظهرمافهذا،القديم

هناككانارميا،زمنفيفحئىتايين(.الىالمدن

يتخقونولا،والمدنالحضرحياةيعارضونأناس

ا؟35:6-ا)إرأجدادهمخيامعنمكرهينإلا

يعدلمالمدنبناءأنبماولكن!(.2:16هورج

.البرجبناءالكاتبعليهزاد،الرتتذلكفيشزا

زتوراتهمبنواالرافدينبلادأهلأنالاكيدومن

مثلللموتىمبانيالزتوراتتكنلم.دينيلهدف

(،بالوسمدفنزقورةسترابون)يميمصرأهرام

الأرضتلةتثلرمزيةمبانيالأولىبالدرجةولا

كيضارا:كورا)أيأشورزتورةفإسما.والكون

ميأورإأيبورشيفاوزقورة(الكونجبلبيت

السبعةوالأرضالماءموخهيبيت:كيانأمين

ذلكمعيدلآنالكوكص(،الىبذلكيلمحوهو

للزقورةالأساصىالهدفولكن.كوفيمحنىعلى

فنقذممنهنقتربأنناأو:عالالهاتمالإقامةهو

أنناأو.السماءحتىيرتفعمذبحعلىالبثرعطاياله
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لهبكونعالياليتالهفنهئئالبئرالىلينزلندعوه

البيتهن!ومن.الأرضفوقبعيداقدمموطئ

وسطالعظيمالهيكلالىالسلمعبرقيلأنيشطيع

زقورةاسمعنهايعبزالتيالنظرةهذهالبثر.

الححماءبينرباطبيتكي:اندور)أيلارسا

)تكايلبيتويعقوبحلمقنجدها(والأرض

السماء")اباباسميثكلفيهالذي-91(اا28:

وأاللهباب:الجببابا:بابلاسممعمدهثاتوانهيا

هنا)منايلانيباب(الجديدةالبابليةالنصوص)في

ا-11:9تككاتولكن.الآلهةباببابلونا(،

هدففركم.أخرىزاويةمنالأموريرى

التكثر،بلغةكتاباتهمتمئزالنقوفي،المهندسين

فترتجفالجحيمفيينأيتسىبناءعنتتحذثلأنها

تجث!اأيضا2:15إشنظروفي.السماواتمنه

لسنا.البشرلةالكبرياء،والحصونالحاليةالأبراج

نأالتيتانحاولكماالسماءالىللصعودمحاواسةأمام

نأأرادالكاتولكن،اليرنانيةالميتولوجيافييفعلوا

،فوقالىيجبممااكثريتطقعالأنسانأنيعلمنا

يتجاوزأنفيرغبتهعنالمتشامخةبأبنيتهيعبزوأنه

بالايتيولوجيات،الكاتبواهتم.الانسانإمكانية

لجغاللهاختارهاوسيلةالألسناختلاففيفرأى

قولا،نفسهاعترالذيالثريالجنسوحدة

قاتلأ.يصبحتدلطموححدأيضعوهكذا

.البداياتتارلخفي-9ا:11تكمكانةرابغا:.

الئاربختطؤرفيبتاسقبابلبرجخبريدخللا

إنه.صاحلهمنجديدةمرحلةئعتبرولا،القديم

فيالحضر.حياةالىالبدوجاةمنالانئقاليصور

الأولىوحدتهميزئنواأنالناسأراد،المناسبةهذه

أشسهاتدالأولىالمدينةهذهولكن.مدبنةبتأسيس

01:اتكانثم4:17(.تك)حمسبقايين

يعتبرفذلكالىبالاضافة.بابلوجوديفترض

تطؤركنتيجة،وألسنةشعوئاالبثرلةتوزع01

.ضروريتطورإنه.البشريةواللاسلالانساب

تدخلذأنهالحدثفربط-9ا:11تككاتبأما

بشبالبثمريعاقبأنئردأالذياللهمنخاص

شزأمامأمورهميتدثرأنبل،خاصةخطيئة

الحبروضعولكن.مختلفةموادواشعمل.جهذدهم

الخلاصي.مضمونهبسببالبدماياتتارلخاطارفي

سعادةتفككنحوالطريقفيخطوةعلىيدلإنه

هذاكل.الخلاصالىالحاجةفيوازديادالبدايات

البثسدةعننهائيايتخلىلااللهأنوهو،واخيهثئه

الرجلاختيارفبهيمكنهزمنيأقيحينإنهبحيث

تثشتتاييالشعوبجديد،منيجمعالذي

وتباكضت.

)سلالات(بل

الأولىبابل)1(

كهاا-4918أبومصومو

1845-المه.ايلسومولا

1831-4491بيومسا

0183-1813صينافيل

1812-3917موباليطسين

2917-.175حموراب

9174-1712ايلوناشحشو

-17111684ايشوحأبي

-16831647دبناناعمي

-16461626صدوقاعمي

-16255915دتاناشمشو

الحثيينيدفيبابلوسقطت

مدينةإن.الأولىبابلسلالةعنهنانتحذث

أهميةتعرفلم،الاكادتةالحقبةمنذالمذكورةبابل

152(.)0182-االأولىالسلالةمعإلأحقيقثة

وحتى)0182-7018(.أبومسوموأشسها

بابلتكنلم)1718-1676(،،حموراب

فينكؤنتالتيالا!ورتةالدولإحدىعاصمة

هذا.أور!امبراطوريةشكثتالتيالقديمةانماطق

جذد،الذ!حمورابيمعانتهىالسبال!ىالتفتت

بالحملاتفقاموأور،اكادعمل،مراحلعل

كلإلىفاحتاج.الداخلتةوالاصلاحاتالعسكرتة

نأغير.الرافدينبلاد!ستدليصبحملكهصنوات

فحملهالحرلط.المستوىعلىيقتصرلمنجاحه

اورنامو،كودكسخطفيشسخلالذيالتشريعيئ

محطةبطابعهيطبع،اشنونةومملكة،عشتارولبفيت
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ثم.القديمةالرتثةالقانولتةالنصوصتاربخفي

وترئبت.والتجاربةالزراعيةالنئاطاتننطمت

فيكانتوالاجتماعيةالاقتصاديةالأزمةولكن

ضمشوفأجبر.حمورابيموتقبلخى،الافق

منالاعفا.اعلانعلى)1675-1638(إيلونا

وهو،الئامنةوالشةلحكمهالأولىالةفيالديون

لحكمهمالأولىالسنةفيبابلملوكسيتخذهإجراء

ايشوحأيىأنلنايبرهنشيءلا.السابعةالنةوفي

ديناناعثيأماالإجراء.جهذاقام16(ا)+16-.

الةفيالديونمنالإعفاءفأعلن(-1572)9016

صدوقاوعمي.(..مق)9158حكمهمن21

سنةأي،لحكمهالأولىالنةفي(-1552)1574

الأخير،القرارهذانمنلناحفظوتد1574.

وتاربختفسيرأجلمنمهمةممارسةفعكحن

ا؟21:2-اخرفيالسبتثةالسنة!فرائص

وقد15:ا-7.تث25:ا-7؟لاأبم23:.ا-ا

أيامفيوالاجتماعثةالاقتصاديةالأزمةتعقذت

منالآتينالكاسيين*لأن،حمورابيخلفاء

فيللعملطلئاالسهلفيتغلغلونبدأوازغروس

الكاصيةالختالةبدأت،عينهالوقثوفي.الزراعة

الأولى.هجماتهمالمملكةصذتبابلونية.لمجتاح

غلبأنبعدبابلعرشاحئتواالنهايةفيولكنهم

السلالةفيملكآخر،الأولمورسبلي،الحثيئالملأ

مورسيليهجم.(152ا-1551)الأولىالبابلونية

ولكن"1521،سنةبابلفاحتلبسرعةالأول

فتحالواخ،فيطويلأ.فيهابدوموالمالحسثين

بابل،فيأقامواالذينالكاسيينأمامالطريق

منالحكمفيوظفواالبابلونية،الحضارةوهضموا

.0115سنةحتى0152سنة

ال!دعينسلالةأب(

0157حواليكاعهبمالثانيأجوم

الأؤلبورياشبورنا

0015حوالمطالئانيكشتبلياش

بورباشأولام

الثالثأجوم

كرارينداش
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الأولجلزوكوري

-09130138الأولانليلكدشمان

4132-1375الثانيبورنابورياش

-13238912أروتاشنزيم

0128-7912طورجوكدشمان

-91271265الئافي)نليلكدشمان

انليلكودور

-12551243شورلاششجركتي

-.1227122الراخ!كثصتيلياش

-12351243أشوربونح!م)ج(

ثومينادينأنليل

121-ا1218إيدبناشوماهدد

-11211182أوصورثوماهدد

1134-9171أشرردان

الثانيةابسين.الرابعةبابل)د(

-11569113أحاشوكابيتمردوك

بلاطومردوكاتى

شوميناديننينورتا

زاريشفيكمردوك

-67014601اذياافلاهدد

..رلر.مردوك

-32012501ليبورنبوشوم

ايسينوسلالةالكاسيةالحقبةعندنتوففهنا

بابلونيةشميتالكاسيين،زمنفي.الثانية

الحثيةالوثائقفيوسفيت"كردونياش".

ضنعار"."*والمصريةوالفلمطينيةوالسوردة

بنى-.*ا()0014الأولجلزوكوريفالملك

إلىكلم25)نبعددوركورجلزوهيجدبدةعاصصة

قوف!عقرفينجدحيثبغداد(منالنرب

نأغير.السهلمستوىفوقم57ترتفعزقورة

وبدأودييا،ثقافئامركزافصارت.ئهحللمبابل

الكامميونبابلملوككان.صعردهمردوك!الاله

)ولاوفلطبنسرربةوملوك،بالحثيينانصالعلى

مصر.في18السلالةوفراعنةأوكاريت(،صئما

اسمفيهختم)هناككاسئةاختامعذةؤجدتوقد

في-1328(1354الثانيبورلاشبورناالملكوزير
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بابلملوكواهنم(.اليونان)بلادبيوثةفيتيبهقصر

!اكاد،*فيالقديمةبالمعابدأيضاالكاسيون

الثانيجلزوكوريعهدأماأور."اوروك،

ءوعيلام،معحربعهدفكان)1327-3013(

أشررية.

صنةوأصورلةبابلبينالطوللالصراعوانتهى

وأسرت0122سنةأشوريةانتصرت01220

بابل،ملك)1227-.122(،الراجكئتيلياش

)2!هما-7911(الأولنيورتاتوكولتيأسره

إلىالمرجالانتقامفوصل.حاسمةمعركةخلال

شلبث،بابلأسوار3كتنفسها:العاصمة

،مردوكالبيإلىوراحسكانها.فنلهياكلها،

علىظقواالذينمنوقسمالملكمع،الوطنيئالاله

بملكيرتبطحاكمبابلونيةوحكم.الحياةقيد

فقدقصيرا.كانالملكهذاحكمولكن.أشورية

عنيفةمقاومةالجنوبفيالكاسيونالأمراءنطم

هدديدعلى،بابلمدينةمنالأشورلينطردت

.(-1182)1211أوصورشوما

اجتياحاتولكنقجذد،ب!غضالبقداننواجه

حدأوضعت0151-1531السنواتفيالميلاميين

وأميتولوجيئنصنصؤرهاالتيالكاسثةلللالة

ولد)كوشا:8-.01تكفيإليهيث!ارملحيئ

واكاد.وآركبابلمملكتهأولوكاننمرود...

تمثلكوششنعار(.أرضفيمدنوكلها

وفي،نوزيوثائقفىشو)كالكاسيين

أعطيالذيالجذإنكوسيابوي(.:اليونانية

لاسم)تشويهنمرود"!ؤلدفدللكاسيين

هناهونمرودنتمزد.:اصمهيعنيالذي(مردوك

الملوكآخرأسقهأخذالذيبابلفيالوطيئالاله

ا-)166إذيناأفلامردوك،بابلفيالكاسيين

ايسينسلالةفيالملوكمنعددبهوارتبط1154(.

الكاسيين.بعدجاءتالتي(-2601)1157الثانية

الكاسيين،أسلافهمضأنشأنهم،ايسينملوكإن

اسمفينجدهالذي"المسكونة"ملل!لقبأخذوا

مردوكاسمهووالذي،الأرضعلىمتسفطأول

ذلك،إلىبالإضافة:01.8تكفيكما)نمرود(

للصيد.وحثهم،الجيادترويضفيالكاسيوناضتهر

ملكيمتدحالثالثحنوسبليالحثيفالملك

)1258-ه.12(الثانيانليلكوشمانالكاسيين

في.إليهبهابعث!سالةفيوذلكالصيد،فيبمآثره

أعطيتالتيجمتار""صتادصفةنفهمالسيالثىهذا

إلىوالاشارة01:9.تكفي)نمرود(لمردوك

فيمدنهيالتيوآكد)ارك(واوروك،"بابل

وضغاأيضاتعكس!01(،ةا.)تكشنعار"أرض

فاهتموا،14-12القرنفيالكاسيونالملوكعرفه

وأعينهاالحقبةتللصخمهايةفي.المدنهذهبمعابد

الثانيةإيسينسلالةفيالا4ؤلالملوكأيامفيبالأحرى

ا-)125الأولنبوخذنصرمنهااشتهرالتي

غلغامشءملحمةتدوينتاريخنحذد4011(،

حولالبابلونتةالقصبدةوتأليف)جلجامثى(،

المزلفينهذينمنالهدفكان.إليثىإنرماءالخلق

:8-01تك)رحالعظيمبابلإله،مردوكتعظيم

عرشعلىكاسيونملوكأتام،ذلكبعد.ا(.

أنهويبدو859.سنةحتى2501سنةمنبابل

القدماءالبابلونبينبينمستحكمةعداوةكانت

البابلئة.الحضارةهضمواالذينالكاصيينوبين

الخامسةبابل)!(

-7001ا240شيغاكسمبار

السادسةبابل)و(

-879ا300شوميشاكينأولما

الابعةبابل)ز(

أوصورافلاماربيتي

الئامنةبابل)و(

779-429افليموكيننبو

أوصوركودورينينورتا

.؟.419-ادينااحيماربيتي

059-...موداميقشمس

998-ولأوكبننجوشوما

855-ول7ايديناافلانبو

854-981الأولشوميزكيرمردوك

اقبيبلاسومردوك

...افلانينورتا
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زاريبالمردوك

اوصورأفلامردوك

976761-مردوكاريبا

765-748ايئكونضومانجو

الناسعةبابل)ط(

747-347نصر()نبوناصيرنجو

زاريموكبننبو

72171-.الثانيبلادانمروداك

996-496شومينادينأضور

668-648أوكينشوماشمثى

الكلدانيةالسلالة.العايثرةبابل)ي(

.6256-هنجوفلاصرأوصور:افلانبو

6-40562الانينمرنبوخذ

عارناري

953-555(نبونيد)ئدنبونا

كورشبيدبابلسقوط

الحكممعستنتهيالئيالنيويابلونتةالحقبةتردهنا

وأ،الجديدةالبابلونتةالحقبةبدأتالفارصي.

بسببالفوضىمنبمرحلةالنيوبابلونثة،

البلاد.فيالحياةبلبلتالتيالأرامئةالهجمات

توئفتمتروكةمدينةالوقتذلكفيبابلكانت

سنواتتسعخلالوذلكالحبادةشحائرفيها

كلاتهىوصليحان(.داودأيامفي)رثمامتحاقبة

،الانقاضتحتصبابلوقامت9،القرنفيهذا

تلالفيأتامواالملوكلأن،مقذسةمدينةلتصبح

أقاممشقفةمملكةالبحرأرضوشكلت.الثمال

عنأزاحهمولكن.وحكموهاالكلدايونءفيها

فلاعرنغلت*8(،الفرنمنتصف)فيبابلعرش

،فول"با!سمبابلتاجاعتمر728صةوفي.الثاك

)726-أولولايوباصمالخاص!علمنضرخلفه

مردوكالكلداقصار،وفاتهعندولكن722(.

ملك(بلادانمروداك+721.71-)ائافيأفلاإدينا

أزاحه،)907-707(الثانيسرجونأنغير.بابل

عادولكن)4"7-307(.سنحارلث*وخلفه

حزقيا،.معوتحالف307،صنةإذيناأفلامردوك

-8(.ا93:إش،-02:1291مل)2يهوذاملك

عرشعلىحيئذفجلس.ثايةمزةهربولكنه

كلدانيونأوسنحارلب،صغمنملوكبابل

مزةسنحارباحتكحتى،عيلامإلىاصتندوا

كاملأتدمبراودئرها968،سنة،بابلأخرى

الإمبراطورل!ةإلىبابلونيةضثمثم،بالمياهوأغرقها

جدلذاضكلآنحتلاصحدونأنغبر.الاشورنة

وأعطى،بانيباللأشورأشررلةفترك،الحكممن

علىتمزدهذاولكن.أوكينشوملثممثىبابلونبة

اشورلايبالفأخذثاك(.،)651سةأخيه

إلىوسقمطبهاالمحيطةوالمناطقالمدينة648سنة

ئفككتولكن)647-627(.كدالانو

625،سنةوفيب!رعة.الأشوريةالامبراطوربة

نفسهفأعلنالبحر،أرضملكفلامر،نبرجاء

حكمواالذينالكلدانيينحكمودشنبابلملك

:وكانوا.إليهاكورشودخول953صنةحتىبابل

مروداك()اويلمردوكأويل،الثانينوخذنصر*

نبونيد.،ناريغضار

مملكةكورشدشنالفارمتة،الحقبةخلال

سئيتالتيمردوكمدينةفي"الاخمينيبن

المدينةصارث.القديمةالفارستةفيبايبيروش

486-485،شةتمزدتولكنها1مرزبةمركز

شلبتالأسوار،دكت:بقساوةتمزدهافشحق

ناثر،ذلكومع.ايساجلزقورةوئخستالمحابد،

سنةزارهاحين،ومعابدماالمدينةمنهيرودوض

العاداتووصف،دقبفةصورةعنهالنافترك.545

كانأنهغير0.12.-:178ا)التاردخلاحظهاالتي

.الكلدانيونلهرواهمافيالتضخيمبعضهناك

ما.بابلعلىوالفرا-لثةالسلوئئةالسيطرةوجاءت

الاسكندروصولبعدكلهمردوكمحبدبناءأعيد

أقاما!هم!.سنةأبوابهاالمدينةلهفتحتالذىالكبير

بناءبإعادةوصمحواحذاشهزاالمقدونيالملكفيها

بالألم،الاسكندرأحسن،بابلوفياشاجل.

323.صنةحزيران13في،أيامعثرةبعدفمات

افتسامعلىالكبارالمقدونيونالقؤاداثفق،بابلوفي

حضةبابلونيةفكانتالاسكندر.امراطورلة

تحتوظفت)312-028(نكاتورالاولسلرقس
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الفراتيين"يدعلىاخلالهاحتىالسلوقيينسلطة

وكانت.141صنةدجلةسلوتيةإلىوصلواالذين

الحقبةفيكبيرةمدينةالوقتذلكحتىبابل

ولكنها.اليونانالسكانمنالكثيرمعالهلنشية

بتأسيسكما،والنهبالسلبأعمالبسببتاثرت

التجاريبابلونيةمركزصارتالتيسلوقية

أيامفي6:122(.الطبيعيالتاربخ،)بلينوس

فيهافكانالازدهار،بعضبابلعرفت،الفراتيين

أورشجتدميرفيدورهاوببب.بهاخاصحاكم

الجديدالعهدكئابفبهارأى.م.،ث587سنة

16:9!14:8؟رؤ5:13؟بط)1رومةنموذج

سنةالجديدةوالمدمرة21(،،201،:18؟:ه17

تافا.الفراتيةبابلانحطاطكانذاكعند.م!ب07

الدمار.إلأترلانسفيهايجدلم..مب16!وسنة

الساصانيين.عهدفيالابيةبعضفيهاشئدتولكن

بابلونية

الأرض:أؤلأ.

من)انطلافابابلونيةئسضىالهلينيالعهدمنذ

)أوالجغرافيةالوحدةبابلونة(أوبابلالحاصمة

والفراتلدجلةالعالىالمجرييحذهالتي(السهل

المنطقةهذهمنالشمالىفالقم.الفارسيوالخليج

والقمأورى(.الومري:)فيكاديسالى

(.كنجيالممومري:)فيسومرالجنويى

الأرضوخصب.مربمكلم00003مساحتها:

(حزيرانإلىأذارأمنوالفراتدجلةفيضانيتبع

البلاد.كلعبرالرفيقنواتفيمياهماتتوزعاللذين

نأالبلادتشطيععظيما،الفيضيكونوحين

،:الجنوبفي.هيالمهمةالمدنكثبرأ.شعبأئطعم

لارسا)مقيز(،أور5!ثهرين(،)ابوإربدو

شوروفاك)تلو(،لخى)وركة(أوروك)سنكري(

)تلايين)نوفر(،نيفورأونيبور،)فارا(

سيفار)دير؟(،اكادالثممال:فيزبليه؟(.

كمثاكأوأوفياعحمر(،)تلأصشونا)أبوهبة(،

قطاشفون:أوسلوقيةاليونانبة(،)أوفيس

كرريجلزودورابراهم(،)تلكونا)طقسكرا(،

وأبابلاحمير()تلكيثىبغداد(،قرب)ترقوت

بلونيةبا

دلم(.)تلدلباتنمرود(،)بيربرسيفا،بابلونة

السكان:ثانئا.

البابليالمهلفيأقامواالذينالسكانأقدمإن

همتقريبا(0083يشةمنذأي،نعرلث)كما

بعدهمجاء0035،السنةحوالي.السومريون

فيئمالشمالفيأولافأقاموا،()اكاديونالساميون

)أموربون(،آخرسافياجتياحوبعد.الجنوب

الوقتذلكفي.السهلكلعلىبابلونيةتحفطت

همالبابليوناذا.الحصريتالمحنىالتاهـلخبلأ

شكلهمبشبه.السومريالفصرامتصوااكاديون

العليا(الثصفةيحلقون)كانواالأشوردينشكل

إلأنجدلالأننا،المعرفةتمامنعرفهملاولكننا

نصؤرهم.التيالجدرانباتمنالفلبل

التاردخ:ئائا.

تارلغنحرفممااكثربابلولةتاربخنعرفنحن

الملكيةالكتاباتهىالمعلوماتوينابغأضوهـلة.

ووثانقورصائلنيراريهددخماولا،الأشورية

ملكيةولوانحوكرونبكاتأسماءولوانح،خاصة

الأشوركط،النموذحوحبالونانبين.وكتب

عمثرنعدئحن.سلالاتالىبابلونيةتاريخيقسم

الملالةإلىوالعشرينالثانيةالسلالةمنيهـلالات

ليستالأولىاللالات)إنوالثلاثينالواحدة

التاربخأما.مراحلنلاثعلىموزعة(بابلية

نصخحولهذا..مق747سنةمنانطلاقافمحذد

.مارينصوصضوءعلىالسن!نحساب

للمرةالكونمسرحعلىالبابليوندخل،1(

23(.و22)السلالتانالقدبمةبابلمملكةمعالأولى

مناستفادالذيأبومشوموالأموريهوالمؤسس!

مثلكاديأصلمنالتيالمشقلةالمدنخلافات

وبفضل2(.وا02)اللالتانايسين،لارسا

بابلمدينةسيادةفرضإلىتوضل،الخصومانقسام

سلالنهمنالادسوالملك.(..مق0183)حوالمط

خلقالذي)1718-1676(حمورابيالشهيرهو

وو!عبقوانينها.خاصةعرفثمنطمةدولة

ويوى.ؤآشورماريحدودإلىمملكتهحمورابي

قؤةبوجهيقفراأنيستطيعوالمخلفاءهولكن



بلونيةبا

الساحليةالمنهطقةأوالبحر)أرضالجنوبفيمزاحمة

ولكنالفارصي(.للخلي!جوالمحاذبةالجنوبفي

أحواليبابلدمرتالتيهيالقؤةهذهليست

الخت.ملك،مورسيليبل،153(،

الكاسيونجدد:أسيادالبلادعلىوسيطر2(،

منالآتونوالعيلاميونالكسفيون24(6)السلالة

الخاصة،وحضارنهملغتهمحملوا.الشمال

إلىوصلواحينفثيئاشسيئاعنهاتخفواولكنهم

عظمى.قوةبابلمنيجعلوااناستطاعراوما.بابل

بفضلالحقبةتلكفيالدوليالوضعنعرفنحن

وكوريالأؤلكرانيداش.العمارنةتلرصائل

ومصر.أشوريةمعالرسائلتادلاالثافيجلزو

مع(0138-0913)حوالمطانليلكدشمانواتصل

)حواليالئانيوبورنابورياش،الثاكاميوفبس

أيامفيالراج.أمينوفيسمع9-1345(.د

عظمىقوةأشوربةصارتأشوروباليت

يحشعيدواأنالملوكحاول.بابلونيةعلىوسيطرت

)شدتروكالجلاميونهاجمهمولكن،استقلالهم

ملالةاظفأت،0171سنةحوالى.(الأولنحونتي

جديدةمحموعةجاءتأنعئمتوما.الكاسيين

الكلدانيونأوالكلدائيوناجتاحلقد:الساميينمن

الفوةبناءإعادةفيونحجواالبلاد)الأراميون(

الزمنمنمدةمسيطرةالبلبلةظلتولكن.البابلية

وملكأشوريملكالحكمعلينعاقبكانحيث

إذيناافلامردوكينتميالفنرةهذهالى.بابلي

بلادان(.)مرودك

)625-953،الحدبثةالبابلبةالمملكة34(

البابليالعرشاعتلى625،شةفي31(.السلالة

منامشفاد.حازمملأشخمنبوفلاسرفي

معمعاهدةفعقد،أشوريةفيالداخليةالصعولات

612سنةوفي.مادايملك)أوكشنرا(كياكسار

ضدالحربانتهت606سنةوفي.نينوىاحتل

وحضارتهاالبابيةالسلطةوتوضحتأشوربة.

الثانينصرنبوخذأيامفيالأوجالىووصلت

ولم506سنةمصرعلىتفذفهذا56(.)406-ا

586سنةفي.الملكلاابعهد،ولمطإلأبعديكن

234

)؟(صوراحتل576سنةوفيأورشليماحتل

جاءولكنالمترسط.البحرشاطئعلىوسيطر

رجل()أياويلفابنه.خلفاثهمع!يعاالانحطاط

561-955:مروداكأويل:العبرية)فيمردوك

يدعلىقتل(والملعونالمجنرنليعنيالاسمث!ؤه

وابن)955-556(.شرأوصورنرجالصهره

556.سنةأيضاهوفتل،مردوكلباشيهذا،

في.بابلونيةملوكآخر)556-953(نبونيدوكان

وصارتبابلمدينةكورشاخل953سنة

الفارسية.المملكةفيمقاطعةبابلونية

الحضارة:رابغا.

البابليين،إلهبين.المسمارلة،الكتابة.الاكادبة،للغة

نجو،*،مردوخ،،بال!:القديمالعهذيذكر

نستطيعلا.ئموز*،شمثى،،سين،،نرجال*

ادراملك،مثلاسماءتحملالنيالآلهةالىنتعرفأن

.ترناك،بتوتسوكوت،نسروك،نباحاز،ملكانا

بابل.ارضفياليهودخاشا:.

إلىبابلأرضفيالعالوناليههوديعود.الجذور)أ(

587.وسنة،795شةاليهوذاوثةالخبةجلاء

بلاطفيالوجهاءوبحضيرياكينالملكأقام

،والقرىالضياعفيعاضواالمنفيينولكن،بابل

فيأوا(:احزاا*:)مزالقنواتشاطئعلى

ء،(315:)حزأبيبتل*مثلالمتروكةالاماكن

61(.7:نح95،:2)عزحرشاتل،،الملحتل

ولم.-ه(92:4إر)رجوزرعوهاهانجاءأعادوا

زربابل،*معضثيلةأقلئةصوىأورشليمإلىخد

فظلواوأولادهمالمنفتبنابهرلةأما.عزرا،معثم

،عددالسكانمنالمئةيثلاثةشكلوا.بابلونيةفي

الوظانفمنالمئةفيسثةتسئمواولكنهم

بابلونيةمجملاللوحةهذهتمثللاتد.الادارئة

ولاسثمانيفور،إلىتعودالمباشرةمراجعنالأن

أصحابيخاببفرهذاموراشو.أرشف

مثلالكباروالمرطفبنوابخودالصناعات

عاىا!مهخفرالذياليهودفيوذاكنحميا،

ؤجدوقدالفارسثةالحقبةإلىيعودجنائزينصب

يوسيفوسحصص)صديى(.اناتوليةلط
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حقوقالاسكندرثئتث(.11:8)العاديات

فيمنهمكبيرعددخدموقدوقد،بابليهردي

نجدونحن291(،:اأأبيونالمكدونيالجيش

8:02(مل)2الحلوقيافي!فييهوديةفرقة

12:147-)العادياتيوسيفوسوحسب

عائلةألفيالبهيرالثاكأنطيوخىنقل153(،

فيالغرببة.نجدهمأناتولثةإل!بابلمنجنود

فيسئماولاالخاس!،القرنمنالئانيالنصف

المواثيتربيةفيعملواجثنيفور،منطقة

السمك.وصدوالزراعة

التيالمعلوماتوالاسانية:الفرا-دئةالحقبة)ب(

الفراتية،الحقبةفيالبابلونييناليهودعننمتلكها

واالارقعلىنت3التيالوثاثقدان.نادرة

نإيقوليوسيفوسأنغير.تلفتقدالبردي

نيةباتاإلىعثيرتهكلمعهاجر()زمارشىجهردئا

الكب!هـهيرودسمنحهحيث(،عانوت)بيت

أعوفراتتو3(.ا-:1723)العادياتامتيازات

الفرائيينمملكةمنيبدوماعلىهموئت2.93:

-)12الثاكارتانأيامفي.باتانةفيأقامواالذين

منطقةفييهوديةإقطاعةؤجدت.م.(ب38

ظتكم!(31-18:09)العادياتنهارديا

الذيهوالمنفيئيوياكينالملكأنجماعتها

رابيزار،..مب2القرنبلمايةفيمحمعهاأشس

وقعتالتي:7(16يبموت)مشنهاردباحفيبة

شرقيجنويى،الحاليمماليوضهرالفراتملتقىعلى

مركزالمدينةكانت،الوقتذلكفيبغداد.

ا!ادمياتواحدىاليهودفيالجلاءرنيس

سنةالمدينةذئرت.اليهودبابللحكماءالمشهورة

هجمحبنتدمر،ستد.أذينةبيد..مب262

إلىالحماعةفانتقلت)قطاسيفون(،المدائنعلى

أوروتلاب4جطينبابلتلإنبوليديتا.

بابلولينيهودعنيتحدثانأ34،64،قدوشين

الملابىوارتدوا.فارصتةبأسماءتسضوا

إلىالساسانيينووصول.الفراثةالارستوقراطة

معوقاتبدايةكان.،.مب224سنة،الحكم

اللاتسامحأنمع،الدينئةاليهوديحزلةعلى

24(2241-االاوليردشيرلدىالاردشتي

)392-ونرديى)241-272(الأولوشهبور

الواقعةبومبيديتاكادمبةفظفت.مخففاظل203(

القديمالتقليدتواصل،بغدادغريى،الفراتعل

إلىفوصلت،بابلفياليهوديةالعصوريخمنمافي

في.31-9*(0)الكبيرالثافيشهبورمعالذروة

علىمحوزا،اكادمتةنصتأيضا،الوقتذلك

وعلى،ماليضرمعلقائهفي،الايمندجلةجانب

ساعة،بغدادمنالشرقيالجنوبإلىكلم35بعد

رابيآيابمفيشحغةسنواتسوراكادميةعرفت

نهايةيتأسستقدكانت)367-427(.أشي

كلم08بعدعلى.921شةحوالي،الفراليهةالحفبة

وفرعالنيليثطملتقىعلىبغداد،غرلمبجنرلب

فينقلتولكنها.هيةالمدعو،الثرقيئالفرات

ماتهمنتريبموءإلىسولىامنآشيرابيأيام

تراونوا!اديماتهذهحفظتمحسيا.

لهاكانكما.وتوسمشحفظتكما.تريون

خارجحتى،اليهوديةالاوساطفيالثابتنفوذها

)القرنانتهىحينبابلتلصاروهكذا.بابلونية

عير.البهودفيأالعاعليهايسيرالتيالقاعدة6(

فتعضب.صعبةظروففيتتمالأخيرالدوينأن

الاولخوإزالملكساندهالذي،الدينيمزداك

اليهودلاضطهادالسببكان53()مهـ4-ا

في،سنواتسبعتنفوسهمعندافعواالذين

مارالجلاء،رئشهزمأنإلىمحوزا،منطقة

وتحشن052.سنةرأسهوقطع،الثانيزونرا

)531-الاولكسرىايامفيوثئتالوضع

يأمنأقوىكانالمجوستأئيرأنغير957(.

شرعيشيءمنيعدلمبحيثمضى،وقت

قالأكماالمجرسأحدموافقةينللمإنوصالح

مه:اليونانالآباءفيلشيلىاسكواغاتيوس

13(.لمه

...اونكلوسترجومءرجالترجومأار(؟بالم!ي

آرابة.نرجمات4

)المملكةالحادسةالسلالةمننرعونيناسمباي

(.القديمة



باتانية

اللالةفيالثالثالفرعون.الأولبالما1(،

024(.0)حواليالسادسة

الفرعون.الأولبابيابنالافي-بالط24(

0023(.)حواليالسادسةالسلالةفيالخامس

جقدالطويلألحكموهذاصنة،59ملك

المملكةتفككفيالسبتوكان،المؤسسات

القديمة.

باناية

وقبلأورشليمبعد؟9ايهفيتذكرمدينة1(،

كبرهاإلىكصاإليهاأرسل(.كلوس)أو؟خلوس

ببتتكونتدنصر.نبوخذلدنمنبالتجنبدأمر

عيا.بيتأو،حبرونشمالمنتقعالتيعنوت

الغريىالجزءأو"لباشان"الهلنسنيالاصم،2(

.،.مب23سنةبعد.عشنروتحول،لباضان

الك!بير،هيرودسممتلكاتمنجزةابتانيةصارت

..مب34حتى..مق4منفيلبسئترارخيةمنثم

)يوسبفوس،سورلةمقاطعةإلى!ئت،ذلكبعد

.(18:601العاديات

غيروهو،اليونانبةعنالاسم)زبد15:95يشبالر

اليهودانطلقمنهبتيتير.اليومالعرية(.فيموجود

الرومانيهدرلانسعلىثارواوقدالكوكبابنمع

حين.(..مب-135)132سنواتثلاثوقاوموه

معمديةعثرةإحدىاسمنقرأ:1595يشنقرأ

اللائحةهذهيهوذا.منطقةدكلوهيقراها،

بي!الونانية(:)فيتتضمنمافيتتضثنالقدبمة

باتر....لحم

جنويىيقع.الصغرىآسيةفييكيةفيمرفأتجرة

خلالبولسفيهتوئف!.كسانتروسمصبشرقي

1(.21:)أعالثالثةالرصولبةرحلته

الحبثي.أخوخكناب!رجالأرمنيكعاب()البار

ابينوعم.ابن(.بوروقو:ا!ادية)فيالبرق:باراق

ليحاربدبورةالبئةدفعته.نفتالىفيقادشمن

،زبولونوبنينفتاليبنيرأسعلىفانطلقسيسرا.

4:4-16،)قضتابورجبلسفحعندوانتهصر

)حس!ا12:ااصمصحله15(.11،،5:ا

تمتدحه.اسرائيل)القضاة(تحرركمامنالسبعيية(
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وهزموا...الممالكاخضعواالذينبين11:32عب

11:صه!م!-34(.)عبالغرباءجبوش

بارد

جنوبفيتقعبلدةالارد.أم:16:14تك1(،

قادض.عنكثراتبعدولافلطية

ابيهاسم020ة7أخأرج.افرايمنسلمن2(،

تاحت.وابنه.شوتالح

برسابارجبارسابا

.عيلامعلبهتغفبالذيسدومملكبارع

14:2-.ا.تك

"بركبنوس"الاسمبسنعمللا)الى(بارلليط

14:16،)يواليوحناوئةالكتبفيإلآ)المعزي(

2:1(.يواءا؟15:26،16:7،13؟26؟

"بركالاين"فعلالجديدالعهدفيمرازانجدولكننا

"بركليش"نجدكما(.عزى،نته،)توضل

اللفظتينهاتيننجدلاولكننا(.التنبيه)النعقلة،

لفظةإذن،اليوحناوي.الأدبفيالأخيرتين

معنىلها،الاصلفيبيوحنا.خاصةبارقليط

فيأما.للمساعدةئدعىالذيهذا:المجهول

مساعد،ةالمعلوممعنىفلها،اليوحناوثةالنصوص

لقبإنبركليتور.هووالمعزي.محامي،مدافع

فييدكلأنه،القدسللروحعلماسملي!بارقليط

أمامالمؤمنينأجلمنكمشقعيسوععلىأ2:يوا

الروحئسئى14:16يوفيالسماوقي.المنبر

مزةكلبزيديوإنثم.يسوعمقابلآخر،"بارقليط

القدسالروحأوالحقروح:البارقلبطمعتوضيخا

علىيدكلابراقليطلقب،إذن:7(.16عدا)ما

حيأ.شخصايبدوالذيالروحوطمةعلىبلاسم

يخدكالدجمنونة،بموضوعالبارقليطدوريرتط

يني.المحكمةأماموالثاهدوالمحاميالمتشفععلى

السماوفي.البلاطأمامالمحاميهويسوعأ2:ير1

دورالقدسالروحيلعب:15،26:16،7يوفي

في.يسوععلىالعالمحكمفيسئماولاالثاهد،

مرسلحفاكانيسوعأنالروحيشهد15:26

أبغضوني:النبوءةبحسصكانموتهوأن،الآب

سبب-بلا
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خاصبشكلتعنيكبارقليطالروحوظيفةإن

يوويببن.هزدمةولافشلآليسالذييسوعموت

عاصرجميعمنهجيئبثمكلا16:7-ا

لمالذيالعالمبجاتهي"الخطيئة":المحاكمة

لاإيمانه،فيحذكلتجاوزوالذيبيسوعيؤمن

بجانبكانالحقأنيعنيو"الئر".الوتإلىفاسلمه

عنوتراجغا،الآبإلىعبوزاموتهفصار،يسوع

إبليس،علىالحكمهياالدينونة"و.القمخطط

من،يسوعمحاكمةفيعملالذي،العالمهذاستد

العالم،علىالحكمهذاأعلنواليهود.يهوذاخلال

الروحبفميحوع،أجلمنالشهادةوهذه

الأولينالايمانشهودنعليمعبرالبارقليط،

.)15:26(

علىدكيسوعموتأنفهمنا:26،167ة15في

..".القضاء."فيوالمدافعكالمحاميالروحوظيفة

وان،عينهالثديدنجدفلا،-1416:26فيأما

العالم.مقاومةفييقومالبارقليطدوركان

.تلاميذهمحاكمةفيتتواصليسوعفمحاكمة

أنفسهمعنالدفاععلىيساعدهمأنالروحوعلى

ا-12:الرا،13:امر.ا:17-.2؟)مت

والمحاميالمتشفعهوفالبارقليطهناأما12(.

يو)امعادعالموسط"متروكينا(ياكماعنوالمداض!

حتى-16(.17:13؟4:-15:1816،:1418

ويحفظهقطيعهيجمعالذيالراعييسوعكانالآن

الآبإلىعادأنهغير12(.:)17الآبإلىليوصله

)13:عهم!؟وحدهمتلاميذهوترك)13:ا(

آخربارقليطإلىيحاجونهملهذا14:2(.

تعليميذكرهم،يسوعباسمبأقي141:16(

فيالآبوحييفهمهم141:26(،يسوع

أمزاالمسيحموتيبقىالرحي،هذافي-المسيح

لجحهدواأنيقدرونالروحفبفضلغامضا.

:8(.16؟26:)15العالموجهفيللرببدورهم

.المجيء*رج.العودة،الحضور،المجيءروسيا

يهوهليكن،مباركيهرهبركيا:اخصارروك

.باروخأيضاويلفظ،المبارك:باروكمباركا.

معروفة،عائلةفيؤلد.سراياوأخونبرياابن1(،

روكبا

عليهأملى506،سنةفيارميا.الننيصديقوكان

)إرالربقبلمنتالهاالتيالكلماتكلارميا

الشعبأمامالدرجهذامراتباروخقرأ4(.36:

أمامترأهكما01(،36:8،)ارالهكلفيالمجنمع

الملكأحرفا-91(.ا36:)إرالمحليةالسلطات

ثانية.مرةالنصباروخفكتب،الدرجيوياقيم

5(.:45)إرالربببركة،أمانتهجز)ء،ارميافوعده

اشتراهالذيالحقلاقتناءصكتسلمباروخإنئم

سقوطبعد23:12-16(.)إرعناتوتفيارميا

مصر،الىاليهوذايونهرب،جدلياومقتلأورشليم

بعضقالت.وباروخإرميابالقؤةمعهموأخذوا

)ايرونيموس(.هناكماتباروخإنالتقاليد

مؤئفاتاللاحقاليهوديالتقليذاليهونسب

ب:فيهدؤنخئموجدأنهإلىهنانشير.عديدة

45:1-هإرفي!و.يرن.بن!و.يكر

يخاباروخدوربدا52،فتبلحالآيفرأالذي

نشرالذيهو.العبرئةفيهوئماأهمتةاكئرالونانئة

ياروخدوركانإنثم.اتهنبوءتحقيقوكفلإر،

لكنابه،الاولوالتدوبنإرمياأقوالنقلفيكبيزا

سكرتيركانالذيذاكإلىننسبانن!تطيعفلا

اسمه.تحملالنيالكتمنأئاإرميا

بناءأعادواالذينأحدزتايإبن)باروخ(2("

المنعطف.عندمن02(3:)نحأورشليمأسوار

فيأقام)معسيا(يهوذامنرجلوالد34(

هذهفيمامعالسبىمنالعودةبعدأورشليم

:5(.11)نحخطرمنالاقامة

بممارسةعهذاوفعواالذينالكهةأحد،4(

.ا:7(.)نحالريعة

نبوءاتمجموعة.ارمياأخبار،أو(أقوال)بقاياباروخ

الىتعود.والاراميةواليونانيةالحبثبةفيلناخفظت

أوردهاكماأرياأقوالتتضمن..مبالثانيالقرن

إرميا.أخبارءرج.باروك

ولهذابعدينشراالكتابهذاحشمية()رؤياباووخ

مضمونه.نجهل

أتوالمنانطلافاوعرفنا،(.لاتينية)رؤياباروخ

لباروكلاتينيةرؤياوجدتأنهقدماء،كتاب



خكم
يبدوالذيابخياسميحملغنوصيوكتاب
.كملاك

أساسمنبنطلقمسيحيكناب(يونانية)رؤيا،ووخ

الح!بع.السماواتعبربارركسقريروي.بهودي

رج.سلافيةوترجمة،طغيونايخامخطوطانمتلك

السريانية.باروكرؤلا"

يقول.الثانيةالقانونيةالأسفارمنسفر)سفر(باروخ

فييقيمكانحيناتفهباروخإناي(:)1العنوان

والخبرالعنوانبعد.أورشليمدماروبعدبابل

الأؤل.نشيديننقرأ:3-14(،)1التمهيدي

إلىيعودأناصائيلعلى.تعليمي4(::9-4)3:

الثاني.الريعةإلىأي،الحكمةإلى،سعادتهينبوع

نشبهورئاءننرلةأناشيدعنيتأفف-5:9()4:ه

يبدو(.منحولأكتابسليمانمزاميربعيدحدالى

الأؤلالقرنفيالعبريةفيدؤنالأولالقسمأذ

الىيعردالعبريةف!كتبالذيالثانيوالقسم..مق

نأفضلواالجفاعأنويدو..مبالأؤلالقرن

بدمارتتعققكتاباثولاروخارمياالىينسبوا

المراثي،،باروخسفروضعهوهذا.أورضليم

باروخر!الة:المنحولالكتابوحتى،ارميارسالة

باروخسفرأنيظثونشراحهناكالسرلانية.في

غيرالرأيهذاولكن،..مقالئالثالقرنقبلدؤن

فيلناخفظباروخسفرأنإلىونشير،ثابت

ارمياأرسلهاالنيالردالةأمما.العبريةفيلااليونانية

وشكلتباروكسفرعلىزيدتفقدالمسيحئينإلى

.باروخمنالمادسالفصلالنسخاتبحضفي

والونانية.السرلانيةباروكرؤيا5ر!رؤياباروك

عزرابسفرالكتابهذايرتبط(سريانية)رؤياباروك

في..مب09سنةحواليدؤنوقد،المنحولالرابم

خار!دؤن.الرومانيالامبراطورترلانسأيام

اليونانية،الىونقل(،العبريةفي)ربمافلسطين

فيوجدكاملمخطوطهناك.السرلانيةالىومنها

في:الموضوع.البسيطةالسريانبةنسخاتإحدى

باروكالربكلمليكنياوالعئرينالحاسةالحشة

وانالكلدانيينبيدسئؤخذأورشليمإنتائلأ:

النبرءةتحققتالغدوفي.سيشتتاسرائيلشعب
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خرائبعلىوبفي،المنفىمنباروكأفلت.الالهبة

الله.طبيعةبشأناللهعلىأسئلةيطرحصهيون

تسبقضربة12إعلان:الكتابفيالرؤىوتتوالم!

أورشليمبدمارننئؤ،المسيحانيرالملكالعالمنهاية

حمالةفيالكاتبيتوشحثم....مب07شةالثالي

تاريخيقابل،رمقلةرؤيةوفي.الموثمنالقائمين

للمسيح(سابقة)أزمنةحقبةعشرةبائنتيالبثرلة

العالم()نهابةونارسوداءعباهمنبمطرنتهي

أعلنأنوبعدوأخيرا،(.المسيح)هوبرقيوقفها

برسالثيالخبرالنبيينهي،اختطافهباروخالىالله

قبائلالىوثانية،الشمالقبائلالىواحدةإرشاد.

اليونانية.باركرفلا*ر!.الجنوب

.باروكأقوالبقايا!رجمنباقةكلمات،باروك

بازق

تحالفغلبهعليها.ملكابازقأدونيكان1(،

التيإبقلقخربة:البوم:7(0ا)قضوشمعونيهوذا

.السامرةفيوببساننابلسببنالطريقوسطفنيهيا

فيهاأحصى:11.8اصمفيمذكورةمدينة2(،

يابيشأهللمناصرةيذهبأنقبلجثهشاول

جلعاد.

)يونانية(بيبلئةمخطوطات*رجالكودكس)ا!(بازي

الجديد.العهدالىبالنسبة

باسيليدس.انجبل*رجانجبل،بامبلبدسى

.باسيليوس.الاسكندرئةمدرسة*رجباميليوس

هضبةاسم.خصبسهل،فيهحجرلاسهلبافان

منواحدةهي.الأعلىاليرموكجهتيمنتمتد

جلعاد،،)السهلالكبرىالبلادنلكمناطقثلاث

13:9-12:8؟يش3:.ا؟تثرج(.باشان

يثى؟ا.3:تثالىعدناإذا:عهم!.ا.مل2؟11

اليرموكجنويىمنطقةأننرى2،21إ12:4،13

سئما)ولاالمتأخرةالنصوصأما.باشانالىانتت

ظل.الحاليةالجولانبمنطقةباشانفتربطالنبولة(

التيالرومانيةاليونانيةباتايةمنطقةفيجاالاسم

القديم.باشانمنالئمصاليالقسمفقطتتضثن

نا،591:إر،714)ميبمراعيهاباشاناشنهرت

صورة31:ة22مز؟3241:)تثومواشيها(دا:ا
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وا!تفاء(الازدهار4:ا:عاالبهيعئة،القوة

ا:2(.ازك6،ت27حز3؟2:ا)إشوغاباخها

32:22(.)تثوالفهودالأسردمنهاكابتاليوم

كئيرا.شعباأطعمتولهذا،خصبةباثانكانت

تثحسبالرفائيمفيهاالأولرنالسكانكان

التقليدوحب14:ه.تكرجا؟3:ا

عوجمعللأموردينالرفائيمخضعالالمخراعي،

يش:4؟اتث،عثاروت،ادرعي:هي)مدنه

يثهى:عهم!-35؟21)عدأدرعيمعركةبعد(9:01

أعدونويح14(3:)تثيائيرعشائروان.8(02

اسائيلبنيانقسامبعد.باشانفيأقامت42(ع!:2

.الشمالممكلةئلكباشانصارت،مملكتينالى

اسرانيلملكياهوأباملطالأراميحزائبلاحتفها

علىييطرونالار)ميونوظل01:!هم".مل)2

مل)2ويورام22:3(إاملأخابأيامفيباشان

الثانييربعامأيامفيعنهاتخفواولكنهم8:28(.

تغلثمحيءحتىبهااحتفظالذي14:25(مل)2

مل)2أشوريةالىضضهاالذيالثالثفلاسر

باشانصارت.م.قالئافحالقرنفي:92(.15

وفيلبىالكبيرهيرودسملكثمالانباطمللث

الثافي.واغريباس

)فيالخصبعلىتدكباشانالعبرئةاللفظةإن

مز،والسمنالخصبأيبيونالبعينية:

وقد"الأردن،شرقيفيباشانتقع68:16(.

.إعجابكلهتصريزاالشعرتةالنصوصصؤرتها

؟9!ه:)إشالكرملشأنثأنها"،الله"جبلهي

غطت2(..:22)إرلبنانشأنشأنها(،68:16مز

ليبنواخشبهامنالفييقتونفأخذ،باشانالغابات

كزبما:4نا6؟ة27حز13؟ة2)إشسفهم

.)11:2

الارامئة،بالحضارةسلغاباشاذتحضرت

هلينيئ،شكلفيباطانيةيوسيفوسفسفاها

بطناء.الارافيالشكلإلىعائئأ

الحمن::باصر

أبناءأحد7:كم(.أ!)اأشيرمنرجلا("

عئر.الأحدصوفا!

بال

02:8،)يشموآبهضابفيمدينة24(

أعاد:63(.6أخا؟-5443ت4تث34،:21

الىكبم14تبعدالعامد.ام:اليوم.ميشعبناءها

فيملجامدينةكانتميدبا.منالشرتيالثسمال

.مراريعثيرةمنللاويينأعطيتوقد،رأوبين

يهوذامعونةإلىاحتاجتالنيالمدنإحدى34(

اليومهيجلحاد.بلادعلىبحملةقامساعةالمكابي

منالجنوبالىكلم7يبعدالذيالحريريبصر

26-28(.5:)أمكدمثق

باتاية.ر!باطاية

طابح"88:صم2باطح

الوم:أشير.حدودعلىمدبنة25.ة91يشباطن

عكا.جنويىالواقعةإبطينخربةهي

بولسجاء.لقبرصالجمويىالشاطئعلى!رنأبافرس

بافوسفيوالتقواسلاميسمنومرقسوبرنابا

آعن.بولصصرجيوسالرومافيبالقنصل

أأوعليماالساحرمقاومةرغميسرجيوس

الىالمرسلونذهصبافوسومنبرشوع(.

داخلصارالقديمةبافوسمرفأانبمميية.

.الأرض

الصنيرالجمل؟كر:

البثرييننسله!ضي.افرايمأبناءثاني،1(

26:35(.)عد

6(،7:أخا؟46:21)تكبنيامينأبناءثاني2(،

واخونه.زميرةووالد

بوكبر.ر!بثورة

رجاليهد.بالو.الاكاديةفي.بل:العبربةفي:بال

رإ(،نبو)معا:46إشفييذكر.بابلاله.بعل"

اد6:04؟با51:44؟(؟مردوك)مع05:2

إلهمردوكعلىالاسمهذايدك3.ة14)يوناني(

فأعطاهشهرنهتوشعتوالذيالمجهولبابلمدبنة

يفوراله)انليل(،بالصفاتالبابلياللاهوت

مثتثاشكلقدالقديماللاهوتفيبالكان.القديم

شخصهماومردوكبالاذا.وأياانومعسامياإلهيا

بالصار،السلردتينزمنفي05:2.إرفيواحد

بعل.رج.بولفسقيتدمرفيالاسمىالاله



بالاق

فيأبلقرج.وبياضسوادلونهفيكانمنبالاق

يرسلأنبلعامأمر.موآبعلكصفور.ابن.العربئة

يحاربهمأنيجسرلالانهاصائيملبنيعلىلعنة

6:5(.مي11:25،يه22-24،)عدبالسلاح

وشيبالاقبينحربعن24:9يشيتحدث

خبرئذكرآخر.تقلبدأمامانناعلىفيدك،اصائيل

انتصرواأنبعدوالموآبييناسرائيلبنيبينالحرب

الامورين.على

العربثة.فيبلعرحةبالي

وابنرأويينسبطمنرجل5:8.اخا"ا(

عروعير.فيسكنعازاز.

فيماسفيت.الميتالبحرشاطىعلىعدينة2(4

الكن!عانيةالمدن!حدىهي.14:2تكصوعر.بعد

،4،بامعفهيالمدنأما.بنتابوليسأوالخمس

ملكنحالف.صبرلم،،أدمة5،عمورة"،سدوم

.سدومملكبارعمعبالى

بعور.ابنهو36؟32(.)تكأدوممللث،3(

موقعها.نجهلالتيدنهابةعاصمتهواسم

2؟46:ا)تكبياميننسلمن،4(

أ!7:6؟8:1(.ا26:38؟عد

5:8أخ)اجلعادفيأقامرأوبينمنرجله("

ي(.

القديحة.الكتاباتعلمباليوغرالا

نسيطركانت.حبءعاصستها.أموريةمملكةبانحاد

أيامفيللخيينخضت.سوريةشمالعلى

وخرجتنارتثم،الحئيينملك،الأولحتوسيلي

سلطانه.عن

عد.بعلمشارف،المشارفةبعلباموت،بماموت

مبثع.نصب13.7ل!،2241:،21:91

قادإليهافسجة.جبلمنطقةفيموآبفيمدينة

ويلعنهم.اسرائيلبنيمحمميرىليجحلهبلعامبالاق

كانتلرأويين.باموتأعطيت،الاحنلالبعد

إلىالوصولقبلاسرانبللبنيمحطةآخرهذهباموت

باعوتبيتباسمفذكرهاميشعأما.موآبفيافي

موقعهانحذدأننستطيعتد.هانجاءأعادإنهوتال

التيالقواجيةخربة)رئمانبومنفربمرتفععلى

024

ميدبا(.منالغردالثممالإلىكلم5تبعد

يبني.الربأيبنايا،رجبال!

صم)2داودمعحاربجادقبيلةمنرجل1(،

23؟36(.

إيتانالمغتيوجذ.مراريعيرةمنلاوكط2(،

31(.6:أخ)1

بنيومن9:4(.أخ)أيهوذانسلمن"3(

فارص.

المنفىمنأبناؤهعاد.اسرائيليةعائلةرئيى4(،

نح!7:15(.-201:)عززربابلمع

)نحالعهدعلىوقحواالذينالرؤساءأحد5(،

.)01:14

:38(.ا.)عزغرلبةامرأةنزؤجرجل64(

للشعبالشريعةشرحواالذيناللاوتينأحد7(،

وعاركواق8:7(،)نحغزراتلاهاساعة

إلىالثعبودعوابالخطايا،العلنيالاعترات

)نحالعهدعلىووفعوا4-ه(،9:)نحاللهمباركة

01:.)14

كانالذيعزيووالدآسافنلمن،8(

:91(.12)نحيولافيمالكهنةعظيمأبامفيكاهئا

فيتعلم.الحاقلافيابراهيماختابن(ا!)مرهجبافي

اهتمامهبدأ0165.سنةكاهئاوزسمرومة

فطبعالليثورجيا،طرلقعنالمقدسبالكتاب

صلاةأجلمنوالريايلالرسلوتصصالأناجيل

العهد3017صةأصدركما.والقداسالفرض

ورافقه.والرليةالسرياتةباللغتينرومةفيالجديد

مخايل،الغزرانيابراهيم،البانييوسفالحملهذافي

المطوثي.

فيتعلممارونيكاهن.1721+ا!()يويمفبافي

سنةرومةفيالجديدالعهدطباعةرافق.رومة

الحجرئتفحسيرالعربئةإلىونقل3017.

فيوشاركاالجدبد.للعهدلابيدي(أكورنيلبوس

مرهجمعوالريال!بالر!الجديدالعهدطباعة

.وغيرهالباني

إلىكلم04تبحد.السورقيالشاطىعلىمدينة،يخماس

مقاطعةمنقستاكانت.طرطوسعنالشمال
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في.باياسنهرعندتحصيناتبقاياوجدتأرواد.

السوريالساحلمدنعرفتالهلسنتي،العهد

ق.م.592سةنقودهافصكتالحريةبعض

معاقتصادتةدورةفيبانياسدخلتوهكذا

(.العاصيأعلىوأفايةالبحر()علىاللاذقية

جنوتيجبعونشماليالبيرةاليومهي.الآبار:بيروت

9:17؟)يشبنبامينفيمدينةإيل.بيتغرتي

عديدينأشخاصموطن7:92(.نح18:25؟

منوقتفي؟11.913أ!ا23:*بم4:2؟صم)2

فيوأقاموامدينتهمبئيروتسكانتركالأوتات

اللذ.منطقةفي7:92(نح4:3،صم)2جتايم

معالجبمولنالحلففيدخلتبئيروتأنإلىنشبر

9:17(.)بشيعارلموتريةوكفيرةجبعون

انبئر.من:بيري

نساءإحدىبهودبتوالدهو.حثيرجل1(4

34(.26؟)تكعبسو

1(.:ا)هوهوثعالنبيوالد2("

:26(.ا)قضأدومبرتةفيحصن.الصحرةبترا:

أخ2=14:7مل)2يههوذاملكأمصبااحتفه

فيالمدينة7(0ة14مل)2يقتئيلوسضاه25:13(

الانباط.أوالنباطثبنعاصمةبتراهي5:8مك2

المرتزقةرئيسنكانوروالد8:9.مك2تجتركلس

القبهارصة.

سلامهبولسإيىيرسل.رومةمنمسيحيئتتروباس

.غونقلا*رج.(61:41)رو

إلىكلم!اتبعداللبناف!.الشاطئعلىمدينهبترون

زمنفيبجبيلالبترونارتبطت.جبيلمنالشمال

81،87،09،39؟97؟)78؟العمارنةتل

أشبرتاعبديبدفيسقطتولكثها124(.

منقريبةهيأمورو.ملك16(مهـ:)عمارنة

يتحذث.(اللهوجه=)تيولروسوبونالث!قعةرأس

324(8:العادياثفييوشفوس)يذكرهمناندرس

جديد()منأشسىالذيالأولالصورفي)تويعلعن

أيامفيذكرتتكونوقد9(،)القرنبترونمدينة

إلىالضون)قلبتميلىوتيبطباسماسرحدون

)223-الكبيرالثاكأنطيوخساحتتهاميم(.

أبوليببوس،الرابعةالسورثةالحملةخلال186(

الهلنشية،الحقبةنهايةفي68:7-8(.ا!اربخ

سيدحرهمالذينالأيطورتينللقراصنةمخبأصارت

الاسم:بعنيتد:18(.2116)سترابونبومبيوس

بيتيرومي.ر!.الزاهية،الملؤنة

المثة.قائد!رخبترونبوس

الحثئ.أوربا"امرأة.اليعامابنة.الشبعابنة:بنمشع

عتونرتةمحاصرة)خلالزوجهاغيابخلال

وتجاعبهافجاءداودلمحهاالاسرائيلئين(،يدعلى

أوريايحتلأنداودحاول،حبلتوحين!حها.

بيته،إلىوأرسلهالحربمنبهجاء.الحبلسؤولئة

إخفاءفيداودينجحلمولمأ.يذهبلمأورباولكن

هذابعدربة.حربفييموتأورلاجعل،زناه

الثانيافيوكان.الأؤلابنهمات.بشغداودتزؤ!

النبئ،ناثانالخ24(0:-12ا:11صم)2سليمان

لمبتشبعولكنداود.بعدكملكسليمانففرض

منأدويابزواجيقبلسلبمانتجعلأنفيتنجح

عنا:6تتحدث2:13-25(.)املأبثج

نأدونالمسيحنسبسلحلةفيوجعلهابتشغ

أولادأننعرف35:أخاإلىعدناإذا.اسمهايذكر

)رجسيمان،ناثان،شولابشحعا،:همبتشبع

شموعهيوسئيت14:4(.أخا5:14،صم2

أليحام(.لفظة)قلبتعميئيلبنت

أصحدونضقهاصجدونمملكةفيمدينةلصمابت

القاسفيماخانتكونتد)677-676(.ممتلكاتهإلى

صورمنالشرقيئالثمالإلىكلم5،7ببعدالذي

الليطافي.مصثوعند

أخيناحور،ابن.اللهببتأيالحلبيت:تجوليل

؟ي22:22)تكورفقةلابانوالد.وملكة،ابراهبم

نيالآراىيئى.(-ه28:2؟25:02؟24:15

)تكالرافدينبلادمنوهو28:ه02؟25:تك

ضرالمارامفيناحور""مدينةفيأقام24:.اإ.

آرامفذانوفي01(،24:)تكاليهوهىحسب

5(.،0228:2،ة25)تكالكهنوقماحسب

وأبتولأ،للزواجتشعذالتيالفتاةتكونأنتجول

لا22:15-16؟)خرجدامهمأمرعذراء،



بتولية

الامتناعأما.(-22:1391تث؟21:17-15

غيرفكانانسكئة،لأسبابوالعفةالزواجعن

فلافيوسولكن.اسرائيلأرضفيمعروفين

الذينالاسيانيينءعنتحذثيوشفوس

ر!2،ا2:ا.2-ا)الحربالزواجعنيمتنعرن

لموبولسويسوعالمعمدانيوحناإن2:ا.6(.

لمنالبتولئةبولسويفضلمتزؤجين.يكونوا

7(،)اكورالرسوقيللعملبنفزغوا(أنيريدون

بعدللناسمسبقةصورةهوالوضعهذالأن

؟12:25مر03؟:22)تالثافيالمجيءأوالقيامة

"رج(.91:12مترخ34-36؟:02لو

الخصيئ.

فلوى.بيتءرج.بكنيلة،رجبئولة

أخ)افرعون31حملرجلابنةمرد.زوجةبئة

.)4:17

بطلمايمى.رج.بتولمايى

)أسأحشولروشبلاط!الحصيانأحدبزتا

ا:01(.

بلاطفيالخصيانأحدبعتانا()بغتان،بجتان

)أسالملكقتلعلىعزمقدوكان،أحشويروش

وبرفيقهبهمردخايوشىا(.ة6:212؟21؟2:

خضبة.علىالملكفعئقهما،ئارش

الذبنالإسرائيلئينأحدبيباي(أبغواي،بجواي

نح2،2)عزالسبيمنالعودةزربابلمعنظموا

منالعودةحينعائلةمؤشسهو:6(.ا.2!ة2

تزؤخ.(791:نح،814:،2:41)عزالسبي

:92(.01)عزفطققوهنغرلباتنساءأبنائهبعض

بأنعهذاوقعواالذبنبينبجواينرىوصوف

:17(.01)نحالثريعةيمارسوا

،واليونانالفينيقيينعناسرائيلبنرافترق)ا!(جر

يإلفظةأنيفهمناماوهذاالبحر.لاغامروافما

(.المنيوالبحيرة(اليونانيةفي)تالا!االبحرتعنيم"

فيشميالذىالمتوسط*البحرعنالبيبلياتحذثث

يش34:6؟)عدالكبير""البحرالاصليةاللغة

ابحر3(،ا23:)خرالفلح!طبين""بحر:4(،ا

11:24(.)تث"الغرب"البحر3:7(،)عزيافا"
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الأحمرالبحرو،،الميت"البحرعنوتحذنت

مر؟:418)متالجلبلو"بحر"(،القصب")بحر

أعبذكرا(.5:الوجنسارث"بحيرةأو31(7:

أمام2الوافينحن:الادرياتيكي،الجر27:27

وسئي.الاسكندريةعادةحصب،الايونيالبحر

)إرالفراتوكذلك8(ت3)ناملا"يالنيل

.)51:36

خلقه39:3-4(.)مزالخلقمعجزةهوالبحر

لهورسمونطمه،461:6(،59:ه؟)مزالله

البحرعلىاللهيتسفطوهكذا:9(.ا)تكحدوذا

البحروعبورا(.38:8-اأيا،:9،)إش

مز،14:16)خرذلكعلىثالأوضحهوالأحمر

يديه،بينهواللهسلطانأنيسوعدك601:9(.

يسيرأنهكما:93(،4)مرلكلمتهيخضعالبحرلأن

البحرأثرالزمانقديممنذ6:91(.)يوالمياهعلى

)حزفيهالتيالدمارقؤةبسبالمثعوبمخئلةعلى

واتساعه38:8()أيهيجانهوبسبب26:3-4(،

التيوالوحوش6-7(:2)بونوعمقه9(:11)أي

لن،الأزمنةنهايةفي13:اإ.رؤ7؟2،)دافيه

يزولإذن،21:ا،)رؤبحرمنهناكيعود

رمز2(:615،:4)رؤالبتوربحريبقىبل،الثز(

.والسلامالنقاء

الارتزيينمناروترا)تالاساالاسمهذاالأحمربحر

فيإلأيردلاالأحمر(البحرقربيسكنونالذين

)أعالجديدالعهدأسفاروفياليونانثةالتوراةأسفار

الحبرثةاةالكلمةيترجمإنه:92(.11عب7:36؟

تالاساواحدةمزةاليونالئونترجمهاالتيسوفيم

)قضالاحمر()البحرالقلزمبحرأيسيف

عدفيعنهالمحبزالتقليديالرأىحسب:16(.11

قضا؟04:2؟:اتث21:4؟:23؟14

يمحيث942:اار9:26؟امل11:16،

علينا،الحقبةخليجعلىتدل(القصب)بحرسوف

الحالي.الأحمروالبحرسوفيمبيننماثلأن

ترجمةارونرابحرلعبارةالأحمرالبحرترجمةإن

معالأحمرالبحرتضضناروترافبحر.كافبةغبر

والمحبط(إيلات)أووالعقبةالسوسىخيجي
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العهدوفيالسبعينتةفي.الفاريحئوالخليجالهندفي

أماسوف"."يمترجمةهواروترا""بحرالجديد

منفيمتذللكلمةالحديثالمعنىفيالأحمرالبحر

حنىكلم(!مهم!)عرضهالمندببابمضيى

يحتلوهوكلم،002-.25بطرل،السوسى

سئاهالسببلهذا.وافريقيةعرابيةببنقعمنخفضأ

العرتيإ."الخليجالرومان

ئسثى4استعاريمعنىفيالهبكلفيالبروفزبحر

"المصبوبالمعدنابحرالبرونزمنكبيرحوضى

الهيكلرواقفيؤضع"البحر".او7:23()امل

2،38:8؟ا-0317:خر،01:!اأخ)2السلبماني

الذيالصوريحيرامصنعهوقد03-32(.04:

أخ)2دانمنأو7:13(امل)نفتالىمنأمهكانت

املفيالحوضلهذامفضلةصورةنجد2:12(.

أح2فيعضاالشيءبعضتختلفوهى23-26.ة7

عثرالاثنيالثيرانصؤرأحازالملكأزال.-ه4:2

سنذاعكاخهاوجعل،الحوضهذانحملكانتالتي

سقطتحين16:17-18(.مل)2حجرمن

الحوضالبابليونهدم،..مق587سنةأوريثليم

نجدلا25:13(.مل)2بابلإلىخاسهوأخذوا

04-143،)فحزقيالهيكلفي"البحر"لهذاائزا

فيحوضؤجد.الثافيالهيهلفيذكرلهعادوما

البرونز.ببحريذكرنا.(.مق3أو4)القرنصيدون

الأحمر.بحر!رج.الثمببحرأوسوفبحر

البحر.شعوب*رج)ال(لثعوببحر،

مبت.*البحررجالعربةبحر

جديدخروجأجلمنثانيةمزةاللهسيثشفهممربحر

11:!ا(.)إش

ميت.*البحررجالملحبحر

مخطوطاتءرجنحطوطاتالجت(،-)البحر

المبت.البحر

كرثيشمالىتقع.بنيامينحدودعلىبلدةبحورلم

رأسالبومهيالصحراء.طربقعلىأورشليم

منالثرقئالثمالإدكلم3يبدالذيالتميم

معالمحاربين،أحدعزموتموطنهي.أورشليم

ومرطن11:ثم(،أخأ3؟23:اصم)2داود

بلىد

امل5؟:591؟:16صم)2داودعدؤش!ي

ميكالامرأتهعنفلطيئيلافترقهناك2:8(.

3:16(.صم)2داودالأؤلزوجهاإلىوعادت

أب!ثالومأماممنالهاربيونائاناختبأبحرربموفي

خاصةبحورلماشتهرتي(.17:17صم)2

16:ه،صم)2وأبثالومداودبينبالحرب

2:8(.امل91:17؟

قبطة.ترجمات،رجئرجمةبحيرجمة،

الجنوبإلىتفعال!مئد..ادونبيت.بدادون

لأهلمعابدفيهاوجد.بيروتمنالثرقيئ

الألفإلىتعودنواويسوجدتكما.بيروت

نلجأكانتالذيالغدبرواديسفحهاعلى.الأول

-خلدهمطارفوقاليوموهوالبحرمنالسفنإليه

شحروروادممطتقعبدادونبقرب.يروتجنويى

السحر.إلهأو"شحر"واديأي

نفريئا...مق0044سنةإلىتعود)حضارة(.بداري

الكتانتةالملابسالصعيدفيأتامواالذينأهلهاعرف

الأعناقفيالحلىاستعملواكماوالصوفتة.

والحيوان،بالشمنالسمكاصطادوا.والأذرع

عبورفيالفوارباعتمملواكما.والسهامبالحراب

النيل.ضو

بدان

صمونيلبذكره.إيرانيلفضاةمنقاض1(،

فيكذاا12:ا)اصمالشعبإلىخطبتهفي

لاباراق(.:والسريانيةاليونانيةفي.العبريالأصل

لبدونثحريفايكونقد.القضاةعمفريذكره

بدن(.-)عبدن

ابنهو7:17(.أخ)أمشىنسلمن،2(

الكناباعتبره.وشارشماكيرنسلومن.أولام

جلعاد.أبناءمن

لعبديا.مئخصأالكلمةاعتبرنااذا،جهوهعبدبيديا:

بالي.ابن:350ا.عزبيدبا.قرأنااذايهوهبيدأو:

امرأتهعنتحلىالسبيمنعادحين.مؤمنيهودفي

الغريبة.

ملوكوأحدهددوالد.:46اأخا36:35،نكبدد

.أدوم



عشتاروتبد

حفبلى،صبدونملك.عشتاروتبيد:صث!تاروتبلى

الئاني.عازرأشمونوخلف،الأولعازرأشمون

الثين،بحشانفي،أشمونهيكلفيممتشف

.عشتاروتلدمدونةعشرلنحوالي

بأمر،طرح.الملكياهومرافق9:25،مل2بدثو

.نابوتحقلفييورامجثة،الملك

ءرج،ودملحممنفيهبصاالانسانجدإال(لدن

بضر.

عدالة،رج)ار(بر

يكونقد.السثدأوالأبابن.آرامئةكلمة:باراباس

بذلكتثهدكماباراباسلوعالكاملا!عه

كلمةخذفت.والترجماتالعديطهالمخطوطات

جعلهلصنهو.يسرعلاسماخرائابشوع

يطلقونهمناليهو؟ليختاربسوعتربيلاطس

يووز؟15:6-15)مرالفصحعيدبمناسبة

سجيئاباراباسكان،مئىحسصي(.:1893

صفرحسبئائزا.كانمرقسح!بشهوزا.

كانيوحناحصبتاتلأ.كان)3:14(الأعمال

وقالوا:الصفاتهذهالثزاحبعضجمعلقحا.

أبطالمنوبطلأصياسئامحرئاباراباسكان

جنوذاالتمزدخلالقتل.الوطنيالاصتقلال

لو15:7؟)مرالسجننفوضعرومانئين

منواحذاهذاباراباسيكونوهكذا91(.ة23

وطنتةمسحةمعالفرسيينمنالقريبينالغيوربن

ومتعضبة.محاربة

إلىانضئمبنيامينمنمفاتل:12.3أخا.بركة؟براخه

ملكا.داودبصيرأنقبلأي،صقلغفيداود

ببتيرومي.ءرج،لبنانفيبلدةبرامه

)ابنبنيامينثةعائلةرئيسخلق.برأ،يهوهبرايا:

أخ)أأورشليمفيالسبيبعدأقاتثسعي(

.)8:21

برافي،تعليمأرامئة.لفظةبرايتوت:جمعبرايتا

لارذادئة()أو:تنائهمقولةكلهو.خارجيئ

)أوا،مورئةالمقولاتوبعض،المثناةفينوجد

فينجد.المشناةفيهاتثرحالتيالقؤالين(مقولات

هلكه()مدراشالسلوكيوالمدراشتوسفتا
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رئبهاالتيالتفسيرئةالبرايتوتهذامنمحموعات

ال!ثراخمنكبيرعددوهناك.المعفحينمنعدد

هيبرايتا"5لالقانونئةالقؤةإن.التلمودفيمذكورة

ؤجدإذابجث،المثناةمقولاتمنمقولةمنأقل

الأخديرةالكلمةتكونالاثنينبينتضارب

هذهعلىشواذاتبعضكانتدهانللشناة،

عذةفيالرذادينبرايتوتنرئبأنيمكن.القاعدة

لاهلكه"9توردأو.المشناةتكضلإما:فئات

نلكغيرنحمخةفيهلكههيأو.المشناةفينجدهاا

بعبارةالبرايتوتهذهتبدأ.المشناةفيالموجودة

أمماحكماؤنا.عئمناأو:هذا.عفمنا:خاصة

شرحعامبشكلفىأأمورائيم(القؤالينبرايتوت

براينوتعنتختلف.المشناةعلىإضافاثأوقصير

متضاربة.آراءتحتويفلا،الرذادين

وراءسارواالذبنالغنوصئبنأول)ال(بربلونيون

نهجأساسفيلأنكذلكسئراولنطينس.

يعرفلادهر(مصير،،)زمن"أيون،تفكيرهم

اسصه"الأيون"وهذا.بتوليروحفيالشيخوخة

الروحانبثقمنه.اسمهئذكرلاأبفيه"بربلوا(.

مساعذا.الحقللهأعطيالذيالميحستيالذي

الرسلأحد.تلمايابن.آرايةكلمةةبرتولماوس

يعودلن13(،ة1أع؟وز:013)تعشرالاثني

هويكونقد.الاسمبهذايذكرهالجديدالعهد

.يا:،4بوفيالمذكورنثنائيلنفسه

أندراوس5رجو-(اندراوسأأعالىبرتلماوس

(.)أعمال

برتلماوس.إنجيل،رحإنجيلبرتلماوس

دؤنيكون)قدالأصلممهولنص)آلام(برتلماوس

واللاتبنتة.اليونانئةفيإليناوصلال!رلانثة(في

إلىهنانشيرالهند.فيبرتلماوساششهاديروي

القرن)الإسكندرتة،ببرنابايرتبطإنجيلوجود

والونانتةالقبطئةفيمقاطعمنهلنابقيتالراج(.

يسألالإنجيلهذافيواللاتينئة.والسلافئة

العذراءأوالمرتمنالقائميصوعبرنلماوس

الجحيم،إلى)النزولالخلاصأصارعنمريم

التجشد...(.
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يسوعيامةكتاب*رجببدبسوعقيامة،بردلماوس

برتلماوس.يد

أعمىشحاذ.تيماوسابن.ارامئةكلمة:بريخماوس

:46-52(.01)مرأريحاإلىطريقهفييسوعشفاه

بينعرفأنهيعنيفهذا،اسمهيذكرمرقمىأنبحا

،برطيماوسءرخ.الأؤلينالميحئين

زارها.آتاليةثرقيشماليتقع.بحمييةعاصمةبرجة

في.الأولىالرسولئةرحلتهخلالمزتينبولس

الفردقمرقح!يوحنافارقي(13:13)أعالذهاب

برنابابشرالابابوفي.أورشليمإلىوعادالرسوفي

25(.:14)أعأتاليةإلىانحدراثمبالكلمةوبول!

ضفه.صيدونمملكةفيمرقع.الفثاضالبئربرجه

تكونقد*6-676.سنةممتلكاتهإلىأسرحدون

ىأصيدامنالشمالإلىكلم12نبعدالتيالبلدة

برجا.

وسوريةولبنانفلسطبنفيمرازاالبزديحسقطأا!(تزد

فييسقطماجذانادزاولكن147:17(.)مز

مصرفيالعشرالضرلاتفإحدىزلكومعممر.

رج؟3401:5.15،-9:18)خرالبردضربةهي

قتلبرذاالكتابولذكرا:32(.78:4750؟مز

)يثىالمحاربينسيفيقتلهلمالناسمنعدذا

البردإنا(.46:يي2:17،حجرخ؟اا:01

شإ،43:15)يصيوقدرتهاللهسلطةعلىبدك

علىليرميها22(38:)ايالبرديخزنالذي!:2817

ا-13؟13:اأحزيتبعوهأنيرفضونالذين

إإشالقؤةرمزهوالبرد!آخرمكانوفي.22(:38

ترافقالطيعةظواهرمنظاهرةهوكما28:2(،

03(.03:إش،13ت18)مزجرهظهور

الورقعلىنحطوطاتأربعةاسما!رتونبردتات

وهو.الجديدالعهدإلىبالنسبةالثانيأهمها.البردي

)بردئة52الردئةمعويشكلالئانيالفرنإلىبعود

مقاطعيتضمنفهو.النصوصأقدممنرايلندس(

غيروموادالإزائئةالأناجيلمعذتقديوحنامن

لمحديدإلىبالنسبةمهضةهيالردئةهذهقانونئة.

تاربخإلى،النصوصيئالنقدإكيو،كتابةزمن

فهو.الكتابيالرسمئة(اللائحة)أوالقانوننكوين

بابرسا

كانواماالئافي،القرنمنتصففيآنهعلىيدك

والأسفارالقانونثةالأسفارب!نبوضوحبعديمئزون

ينسبونكانواما"الآباء"أنعلىبدككما.المنحولة

(والأخلاقل!يمان)كقاعدةقانونتةسلطة

وأعمالهيسوعأتواللتقليدبل،الأرلعةللأناجيل

الأناجيل!تعكحمهاكما

بهلنسة.،رجطنمةبرديات

محفوظةالمخطوطاتمنعدداسمرابندسبردبات

أثا)انكلترا(.منششرفيرايلندسجونمكتبةفي

العهدأسفارمنلحسفرنسخةأقدمفتمثل52الردثة

ونجد.تقريئاصم9*سم7منتطعةإنها.الجديد

علىعم-38،الوجهعلى3-دهم18:ايوفيها

وتدك،تقرلئاا35شةإلىالبردتةهذهتعود.الظهر

فيذؤنآنهبعضهمظنالذيبوحناإنجيليذمعى

رايلندسمحموعةونضئن.الثانيالقرنمنتصف

الفرنإلىتعود،الثنيةسفرعنهائةبردئةأيضأ

579"،رايلندسجون!بردثةاسمها،..مقالثافي

السبعينتة.الونانئةعنشاهدأقدمتعتبروهي

)الحبرتة(.بيبتةنحطوطات،رجناشبردتة

التبرير.ءر!لبرلزا*بزر

الحدبدفي.الرجل:برزلاي

قذمروجليم.منأصلهغنيئ.جلعادي1(،

صم21وطعاماأوعيةأبشالوممنالهاربلداود

إلىدعاهأورشليمإلىداودعادحيني(.:1727

وحين91:32-.4(.صم)2فاعتذريرافقهأن

بأبناءسليمانأوصىالموتفراشعلىداودكان

7:63نح61،:2عزيذكر.:7(2امل)برزلاي

برزلاي.نجاتإحدىمنمنحذرةكهنوتتةعائلة

الكهنة،سلالةمنأخيرجت،السبيمنالمودةبعد

أصلها.تبينأنتقدرلملأنها

:2نح61!:2عزفيالمذكوربرزلايصهر2("

أصلهعنيبرهنأنالمنفىبعداصثطاعما63-64

الوثائق.ضياعبسبب

شاولصهربرزلايبنعدرئيلوالد،3(

8(.ة2اصم)2

الشيخ.ابن.أرامتةكلحة:برسابا



بوليسبرسا

بعد.بيوشوسالملفبيوسفعائلةاسم1(،

كمرثحاصمهعرضالاصخريوطيمصهوذ!موت

الجماعةولكنجهوذا.محكالرسالةعملفيلجك

ي(.23:ا)ا!متياساختارت

معأورشلبمجماعةأرسلته.جمهوزاعانلةاسم2(،

الرسلرسالةإليهاليحملأنطاكيةإلىسيلا

برسابايهوذاأما.أنطاكيةفيشلابقي.والشيوخ

أعيشيرأورشلبم.إلىالوقتبعضبعدفعاد

فيوبسضيه،الإخوةبينالرفيعةمكانتهإلى15:22

النبي.15:32ا!

فارسية.الأيرانية؟في.الفرسمدينةبرسمابولش

وموضعالأخمينثينمقام.القديمةالفرسعاصمة

أيئسها.شيرازمنالشرقإلىكلم65تب!عد.دفنهم

الاسك!ندرودترها)521-486(،الأولداهـلوس

في.أشهرأربعةفيهاأقامأنبعداعه!،شةالمقدوفن

المقاطعةعا!مةبعدبرعابوليسكانت316،سنة

تدريجيئ.بشكلتخطبلأتولكنهاالفارستة،

نأأنطيوخس)حاول9:2مك2فياسمهايذكر

أمامهنالسناهيكلها(.ويملببرسابوليسيحنل

مملكةفيواقعةمدبةأمامبلالقديصةبرسابوليس

المايس.8عن6:ا-4امكيتكلم.فارس

ومدفنلقصرخراثجمثيدأبتختفيكتشف

العيلائةاللويحاتآلافكتشفتكحا.داريوس

القصر.ارشيففيالأرامثةالمدؤناتومثات

برسكلة.!رجبرسكة

دوتاوتذكركيلا*امرأة.برسكةتصغيربرسكلة

16:3،رو18:2،18،26،)أعزوجهامع

4:91(.تم16:912؟اكور

هي.فارسمنجاءتلعبدةيونانياسمبرسيس

:12(.16)روبولىمارعرفهانشيطةميحئة

ملكبارعحليف:2(.14)تكعمورةملكبرشاع

.سدوم

منطب.أعمىشخاذ.الأرامئةفيطيماإبن:برطبما

فيالرفيفتغ.أريحامنخروجهعندفشفاهيصموع

،رجأورشيم.إلىسنوصلهالتيالطريق

برتيماوك!.
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ا،ؤلأنطيوخمسأياملماعاش.بابليكاهنبرعوشو

ثلاثةيبابلتارلخدؤن26(.)028-اسوتر

بيروصيوس.:اليونانيةفي!ارأجزاء.

وادكطفي(الصغرى)آسيةميسيةعاصمةبرغاد!

الأتالئين،سلالةأيامفي.أفسسشماليكابكس

فحضنهاالفارسئة،الحقبةفيمأهولةكانت

لها،الاسكندراحنلاتلبعدلييماكوس

يخلتايروس.إلىسثمهاالتيكنوزهفيهاوجعل

المالهذا،سئدهموتبعد،فيليتايروساستعمل

انطيوخح!يطلبهماالحائطعرضضارئاواستقك

فاعتمرالمباسةهذهالاولاتاليسوتاج.الاول

تنعمالمديةظلت.الغلاطيينغبأنبعدالتاج

معالأتاليونولمحالفطوللة.مذةبالاسئقلال

،الانحطا!إلىالذاهبةالسلوقتةالسلالةعلىرومة

فيالدبلوماسيئالمستوىعلىهائادوزاولعبوا

الثاكداتاليسسلم،912سنة.الاوسطال!ثرق

يقول.رومةإلىمليههبرغمس،فيملكآخر

يكون)قدأومينوسالأتالىالملكإنبلينوس

صناعةشخعقد791-915(:الثانيأومينومى

912صةمنذبرغامس(.إلىاسمه)يعودالردي

آسيةمقاطعةعاصمةبرغامىكانتق.م.

لعبادةهافاومركزاالقنصلوعا!مةالرومالئة

لأوغسطس(.هيكل،لرومة)هيكلالإمبراطور

فكضفت9187،سنةدنيهاالحفرثاتبلأت

ئذكر.الأكروبولعلىلزوشجميلأمذبخا

الم!يحئةيالكناشبيناا:ارؤفيبرخماموس

13(.ت2)رؤالشحطانعرشهناك.الصنرىآسمه

فيالمقيمينالمجئينيمتدح2:12-17رؤإن

تئاعمنيحذرهمولكنهالإمبراطورعبادةعركز

النيقولاوئين.ومنبلعام

14(.2:)نححزقياأيامفبجضتالملكبركة

الصاعقة.،رج)ا!(برد

.حجاب4ر!)ال(برقع

.أبوت!هرج.الآباءفصول:أبوتبرلي

بارقيط.،رج)ال(برل!

تجزكة
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فيهاو"اللعنة"البركة.القديمالعهد،1(

الخاصةبقؤتهاتصنععمل(أأوكلمةالأصل

الوجهةمنالمنقاةالنظرةهذهالشقاء.أوالسعادة

العهدفيالبركةتمتز،اليهرفيبالايمانالسحرية

نأيبينك"ر"بالجذراستعمالأنغير.القديم

نإ،المدلولوذاتالقؤةذاتدوئاتحملالبركة

منجاءتأوالبث!ر،بينالعلاقاتعنعئرتهي

الله.إلىالثرمنعادتأوالبشر،إلىإدلا

جزءالبركة.للانسانالانسان(مباركة:)أوبركة)أ!

القديم.العهدانسانلدىاليومثةالخيرةمن

أننابمعنى"فنباركه"ونودعهالقريبنستقبل

2:02،اصم.ا؟47:7،)تك"نحثيه"

6:02،13:25؟صم15:13،25:322،

27:14(.أم"ا:9؟2:45،أمل91:04؟

علاقةعلى،الوحدةعلىتدكالفعلةهذهمئل

وتد.الثرقفيبعلاقاتناخاصأمروهذا،الحياة

؟311لم!:)تكهوئةعل!(كر)بالبركةتدك

25:35،أصما:15،قض15:91؟يش

مل)2سلاممعاهدةعلىأو15(:5مل2؟0326:

بهرامأيفحاهيالمباركة361160:إش-18:31

47؟ة1امل2؟14:اصم)2للملكنؤذيه

)أيإليناأحسنلثخصجميلوعرفان66(ت8:

الابنوتحثة02(،،91إ2رابم3102:؟92:13

)قضلأبطالهوالشعبأ(،03:ا)أملوالديه

15:01(.يه4:14؟رابم11:2نح5:24؟

صم)2اللعنةعليهأئرتوضغانعوضبالبركة

كلمةأبضاوهناك12:32(.خررجبم21:3

)عدنججتئهاترذفلاتفعلالنيالقؤلةالعزاف

اليونانية:في.39:)سيالوالدينومباركة.6(:22

)تكالموتفراشعلىالأبستماولاأولوجيا(

فهو2:96(:امك:94،28"2،:9-2748؟

)تكفارغةتعودلاوكلمةاليدبوضعينقك

حملها.التيالعائلةقوىكل27:عه!-36(،

عيلةلتؤشىتنطلقلصبثةالمعطاةالبركةوهناك

اسائيلفيالكبارالرؤساءوبركات.6(:42تك)

.-8(22:6؟41:13يثى؟ا:+تث)

تزكة

هوالخلاصتاريخ.للانسانالرببركة)ب(

معأالعافيدخلتالتيالالهيةالبركةتاريخ

فيهايشاركوالتي12:2-3(،)تكابراهيم

)غليسوعبالمسيحبالايمانالبشرجممعالآن

الذيالعالمهذاعنأبذايتخلىلااللهإن3:9(.

01،12،21-18،ا:4،حسئا)تكخلتى

28؟ا:22،إتل!اللهبركةودال31(25،

مععلاقتهقطعولكنه(،كهنوتي9:ا،5:2؟

تنفصلالأممجعلالذيالالسنوتبلبل.الله

الكلمةليس11:ا-9()تكبعضعنبعضها

-2:)12المؤمنابراهيمباركفالرب.الأخيرة

منهوجعل35(،22:17،24:1-18؟3؟

جميعتتبارك"به12:2(.!،كر)ببركة

اسحئ،اللهباركلقد:3(.)12"الأرضعائر

البركةبهفانتقلت24(،،:3-5)26الموعدابن

القباثلأب27028:ا-4()تكيعقوبإلى

الرلتحزرهاالتي-5(ا!ا)خرعشرةالاثنتي

فيدثعبهمنهاوجعلأ-15()خرمصرمن

91-24(.أخرسيناء

الله،بركاتتارلخهواصائلتاربخإن

إالثاريخالمنفىسئماولاأيضالفاتهوناريخ

الأخيرةالكلمةلي!تاللعنةولكنالاصتراعيئ(.

منهويجعلشعبهعلصأنيريدالذيالرفيلدى

بركةإن24(.:91إش؟8:13)زكبركةأيضا

اسرائيلشبكانواسواءللامناء،تعطىالله

ا:26-28:ا-12،ا22:22-سم؟تثأخر

؟13ت)5المزاميرفيالأبرارأو-.2(0315:

الكتبفيأو151:13(:17؟37:26901،

يأ؟628:02-7؟:هـا+،3:)أمالحكمتة

.(01،42:12:ا

بالأرضيرتبطالبركاتهذهومضمون

الازدهار(.،السلام،الخصب،الطويلة)الجاة

البدوحياةفيالعادةإلىالنظرةمعويتوافق

01،ا:ا-3:أي26:12-24:35،13،)تك

)تثالفلآححياةفيكما42:12-17(،

لااللهبركةأنغيرا-13(.ا33:ا-28،14:



تزكة

عملتخصبولكنها،العملمنالانسانتعفي

،28:8؟15:51؟7:14:92؟2)تثبديه

أأيوشارسهمحاولاتهوتنجح92:18(12؟

01(.:ا

عدا)ماالانسانموضوعهااليالرببركةإن

كهنوتي،ا،02:اخر2:3؟تكالسبت

بعضعنهاعبزقد9:13(اصم،والذبيحة

الاالعبادةضعائرإطارفيالمختاربنالرجال

لأخهمايرائيلبنيبلعنأنبلعامالوئنييستطيع

أنعلبهيجببل22:12،عدمباركون

24:01(.25-26،ا،23:اعد،يباركهم

7(،21:4،)مزبركةوهوباركهرفاس!

صم)2الظروفبعضفقالث!عبيباركوهو

والبركة.(8:41،55ملا؟61:2أخا؟6:81

)تثلاو!قبيلةعملالمزاتأغلبفيهي

عد23؟9:22،الاالكهنةستماولا:8(،01

أخا2:02؟اصم21:ه؟تث6:23؟

05:02-26(.صي03:27،أخ23:132؟

"الربم(ش)ب"باسمتتثمالبركاتهذهكل

اخا؟6:18صم2!؟21::01،8أتث

منصلاةفي912:8(مز22:13؟16:2،

،815:امل2،02:)اصمالبركةطلبأجل

الكهنوتةالمباركةعبارةنجدونحن6(.56-ا

فيفضةصفحةعلى)وجدت24-626:عدفي

وهي.(،ق+م7القرنإلىوتحود،اورضليم

بدعاءشمبهعلىوبركتهاللهحضورلمحملصلاة

بنيتباركونهذابمئل.!زاتثلاثاللهاسم

الربيبارككم9لهم:وتقرلوناساثيل،

عليكمبوجمههالرلثي!يء.ويحفظكم

أباركهم"....وأناويرحمكم

يقذمأنالانانيستطيعلا.اقهيباركالانحان)ج(

اللفظةنجدلاونحن.للربص(كر)ببركة

في"!صلاةمعنىمع(هت9)نحواحدةمزةسوى

المؤمنيلاحظحبنولكن.مدبحمعموازاة

المباركين،اخونهوحياةحياتهفيتتئمالتيالبركة

ينبوعأنهوئقزالربيباركفهو،شعبهناردخوفي
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كذا(فعلاللهالأنالمعفلةفالمباركة:بركةكل

،27؟24)تكاللهصبريهاالتيالبركةمعتتجاوب

صم932؟25:32،أصم18:.1،خر48،

56؟،28:15؟ا5:ا:48،امل18:28؟

،-8:1517طو،4:41را؟727:عز؟01:9

اد؟18-13:17يه،9:5،11:41-15،17

)التيالمباركةصلاةإن34(.:15مك2!3:م!

إقرارهياليهودفي!العالمفيهائاحتزاتحتك

)املمعجزاتهعنيكثحفالذيالرلثبجميل

)مزعملهفي69:2(مزبم:126طو2!15-ا8:

اللهوأعمال241:6(.301:2؟31:22؟

طو8:22-53؟)املالمتوصلينرجاءتؤع!

المداثحوتلهم:3(9نح-8:5،7،-31115:

اد،13طو؟361414،؟135؟51؟)مز

:351-0)9.

مراتالمباركةألفاظتردلاالجديد.العهد2(،

كمابمعناهاتحتفظوهيالجدبد،العهدفيعدبدة

لا(أاولوغيتوس"مبارك"فلف.القديمالعهدفي

ورا:68؟لو14،6:ا)مرالآبلذإلآئعطى

ابطا:3؟أف3؟11:اا:3؟كور2إ:25،

الوبالبركةيوعمولديحيطلوقاأنومعا:3(.

ينسب5:12-13ورؤ2:34(،6!!اأ:42،

صانرإليهينحبكما،الححلإلى)اولوغبا(البركة

ئعلنلاأنهإلأ(،712:)رؤبالتهالخاصةالكرامات

العهدمنإيرادفيإلأ)اولوغيمانوس(مباركا

لووز؟21:9مترج181:26؟)مزالقديم

.)13:35

تركوحبن:16(.01)مرالأولاديسوعبارك

وعدأنبعد24:ه-اه(،الوباركهمتلاميذه

ا:4-8(.أع24:94؟الوالقدسالروحبعطئة

فياللهوباركواأورشليمإلىعظيمبفرحفرجعوا

اليهو،،عادةوحسب24:52-53(.الرالهيكل

وز؟:1491أتابخزأجلمناللهيوعبارك

26،:26متعباركةإن3(..:24لو؟وز24:26

"لكأسبرتبطإفخارسنيامحنىتحمل:1422مر

المغ"دمفيثاركةوهينباركهاالتيالبركة



924

بركةبكلالله!باركناالمسحفي:16(.01)اكوث

هذهفيفثاركنا4-12(،ا:3،)أفروحئة"

القدسالروحوعطثةبالانجيلالايمانفيالبركة

لرصلسبوءجا،الهذ.(41-1:31فأ)

)روم"المسيحبركاتملء"معرومةإلىالانجيل

بقيامتهومسيخارئاأقيمالذيوبسوع92(.:15

)أعاليهودمنالمؤمنينليباركأرصلقد36(:2)اع

ابراهيمببركاتفأشركهم،والوثنيين3:26(

)كلالموعدروحبعطتة3:6-9!)غلالمؤمن

ميراثنا!"عربوننالواالذينوالمجون3:14(.

الآب،"مباركىليكونوا؟عواقد14(،1)أف

يلفوا،أنذلكبحدلهميحقفلا25:34(.)مت

6:28؟الويضطهدوخهمالذينحتىيباركواأنبل

.9(:3بط4:21،1كورا؟21:41رو

كل،مياهتجقعكل!.دمق:العريةفي)ال(بركت

ونجد7:91(.خر،هـا:1)تلىحوضأوخزان

نوجدوالتي،بالتركةترتبطالتي!"كر"بلفظة

الذير"و"بعنفتتمثز،عامةالناسلاستعمال

ماء،البركيغذيكان.والخزانالحوضعلىيدذ

الركةمثلالبركالتوراةذكرث.والأمطاراليابغ

البركة20(:336،:7إش،18:17مل)2العليا

،315:)نحسلوامبركة.2(.:02مل)2السفلى

5:2(.)يوحسدابيتأوزاتابيت9:7(.بو

جبعونوفي(4:12صم)2حبرونفيبركةوكانت

وفي38(،:22)املالسامرةوفي(،2:13صم21

عن!ورةالصافيالماء7:5،نئىفي.حشبون

الحيبة.عيني

هناك.جديوعيننقوعبينتقعوادي()البركة

علىانتصرواأنبعدالرلثوجيشهيوشافاطبارك

25-26(.02:أخ)2وأدوموموآبعئون

.باركالرب:برخيا

3:02(.أخ)االخحسةضث!ملأمأبناءأحد1(،

يوياقيم.الملكنسلمن!ن

24(.6:أخا)آسافأبو.لاوي2(4

بنآساابنهو16(.9:أخ)أآخرلاوي34(

النطوف!ين.قرىفيأقام:المنفىمنعادأنبعد.ألقانة

بابرنا

أمامالبؤابينأحدداودأيامفيكانلاوي4("

:23(.15أخ)االعهدتابوت

ملك،فاقحأيامفي.أفرائيمقبيلةرؤساءأحد5(،

12(.28:أخ)2يهوذاسجناءبحضأطلق.إسرائيل

أسوارمنقحما،نحمباأيامفيبنىإسرائيلي6(،

.(6:18؟3:4،03نح)أورثليم

(2)8:أشعياجعلهزكريااسمهرجلوالد74!

نبوءاته.علىشاهذا

)زكعرالائنيالأنبياءأحد،زكرياوالد84(

ا-7(.:ا

بينفتلإنهر،لاععهقالالذيزكرياجد،9(

زكريايكونقد23:35(.)توالمذبحالهيكل

02-24.22:أخ2فيالمذكور

ركع.أيك"ر"بالجذرني.البركاتبركوت

هذاهناونذكر.ركعةترافقهاوالصلاةفالمباركة

محسلفعنيتحذث،المئناةيفتتحالذياساالمقا

التيالصلاةمع،والشرابالطعامعلىالبركات

وتألف،زرعيمنظامفيالأولالمقالهو.ترافقها

وتوسفتا.التلمودانفيهتوضع.فصولتسعةمن

)أيأيوبمعالمحاوربنآخرألبهو،والدبزخثيل

.)32:2-6

إليهمأوكلالذين)الهي!يين(السبعةأحدبزيبناس

5(.6:)أعالجماعةفيالفقراءخدمةالرسل

ابن:الواقعفي.التعزيةابن4:360أعحسب:برنابا

اللاويليوسفالرسلأعطاهلف.والبىالنبرءة

أاعأورشليمجماعةفيبسخائهنمتزالذيالقبرصيئ

)بولس(شاولمعهأخذأورشليمفيي(.:436

إلىأرسلوهوحبن9؟27(.)أعالرسلإلىوقذمه

سنةمفافعملاطرسومىمنبولسمعهأخذأنطاكية

أأعأورشلبمإلىالجماعةتقدمةوحملاكاملة

صروفابرناباكانأنطاكيةفي.3(.ت11:22-26

الرحلةفيبولسرافق13:ا(.)اعوصلمكيئ

)أعأورشيمعمعوفيي(أ:)13الأولىالرصولئة

إلم!رجعأنبحد9(.2:ا،غل03-15:2؟

معهيأخذأنأرادلانهبولسمعاختلف،أنطاكية

عارضه.اصانيةاالرسولثةالرحلةفيمرقسيوحنا



برنابا

إلىمرقسيوحنامعبرناباانطلئحينئذ.بولس

تقولعنه.شيئانعرفنحودلاهذابعد.قبرص

.كررنثوسفيعملهفيبولسشاركإئه96:اكور

ئتم.العبرانتينإلىالرصالةكتببرناباإنترتيانسقال

ماعلى،دؤنتلأنهالهليستالمنحوا،برنابارسالةإن

.125سنةحواليالاسكندرثةفي،يبدو

الخاس!،القرنفيقبرصفيدؤنت)أعمال(برنابا

روته(.:13)اعمرضيوخابسلطةفارتبطت

انفصالهبعد،الرسولئةبرناباأسفارالأعمال!هذه

روتكما15:93-.4(،إاعبولسعن

.قبرصفي،سلاميسياستشهاده

اللغةوفيعرالراجالقرنفيدؤن)إنجيل(برنابا

الإسلامإلىارنذمسيحيئرجلعملإته.الإيطالتة

المسيحإلىبالنسبةالابقهويوعأنفأظهر

!قطعينفيالآباءيشير:أولىملاحظةمحضد.

هناك:ثانيةملاحظةبرنابا.إنجيلإلىقصيرين

إلىيعودغنوصيئمؤئفوهوالمنحولبرناباإنجيل

المقاطع.بعضمنهلنابقيوقدالثالثالقرن

نجد.الئافيالقرنمنمنحولمؤلف)رلمالة(برظط

نجدكما.البوليئاللاهوتمنقريبةمقاطعفيه

اتفيكونقد.اليهردفيالعالمعلىعنيفاهجرئافيه

الإسكندرئة.منمسيحيئالرصالةهذه

النصر.رجلأياندرونيقرجالنصر.حاملة:برنبقة

البطالسة.يصلالةمنمصرثاتأميراتعدةاسم)أ(

القرن)نهايةسوترالأولبطليموسامرأة14(

الثاني.وبطليموسالثانيةارسينوكطووالدةالراج!

الأولى.وأرسينويالثانيبطليموسابنة،2(

)252(.سوربةملكالثانيأنطيوخس.تزؤجت

الأولىزوجتهلاودكيةقلتها،زوجهاماتوحين

.)246(

22(.)؟-االقيروانملكماغاسابنة،3(

خصلةكزست)247(.الثاكبطليموستزؤجت

عودةتناللكيأفروديتللالاهةشعرهامن

خصلةاختفت.سوريةفيح!لةمنمعافىزوجها

أنهاالسامرصيكاتونالفلكيئفاعتبرهذهالشعر

السماء.فيكوكبإلىتحؤلت

025

أدومية.منيردئتينأميرتيناسم)ب!

الكبيرالأؤلهيرودسشقيقةسالومةابنة1(،

خالهاابنتزؤجثق.م(.الأؤل)القرن

ومربمنة.الأؤلهبرودسابنارسطولولس

وشقيقةالأؤلأغريباسهيرودسابنة"2(

حياةصعهعاشتالذيالثانيأغريباسهيرودس

نفسهعنبولسدافعشقيقهاوأمامأمامها.زوجثة

071،سنةأورشليمحصاربعد95.سنةنيصزلةفي

معهوأخذهاسنة(02تزيده)كانتتيطسبهاأغرم

الرأيمحارضةب!بيتزؤجهالمولكثه.رومةإلى

.الزواجلهذاالرومالبالحام

برنيقة.رجبرنيكة

الكناش*رج(المقذسوال!ب-)ا!،بروتانت

المقذس.والكتا!البروتستانتئة

بيديوخاأعمال،رجيديوحناأعمال،بروخورس

.بروخورس

بولسرفاقأحدبيريةمنصربنررسوالدبزس

4(.:02)أعالثالثةالرصولتةالرحلةمنالعودةخلال

"رج.تفميرئةسلسلات*رجالغزيبروصبوس

.المقدسوالكتابالأرثوذكسئةالكنائس

الذينالهيليتينالميحئينالسبعةأحدبروخوروس

أورشليمفيالمحناجينبخدمةليقوعواالرصلأقامهم

5(.:6)أع

.النحاس،رخ)الى(برونز،

تقريئاالبرونزعصريقذفلسطينفي)عصر(برونز

عصريأقيهذابعد.0012سنةإلى.3..صنةمن

المنزلثة(.الأدواتثتمالأسلحةمخه)ضنعتالحديد

يلي:كماالبرونزعصرالعلماءيضئم

30012-000(حواليالأؤل)البرونز.القديمالبرونز

061؟-0012(الثاني)البرونز.الوسيطالبرونز

021.018-0:الأولىالحقة

016-.0018:الثانبةالحقبة

012.-0016(الثالثالبرونز1الحديثالرونز

!ا،ا..-0016:الأولىالحقبة

012.-0014:الثانيةالحقبة

.تقوع!رج.02.2:أخ2تقوعبؤته
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زف:2."رجذفهبزية

.فاران8رجفارانبزثة

الولابة.دار*رخبرلنورلون

برسكلة.برسكة،رجبرسكلة.

عليماأيضأسثي.يشوعابن.أراميئاسمةيضوعبر

ساحر(.الله،إيلإلىنسبة،الفبيقبةفيإليم:)أي

حاكمجوارفييحيشكانكاذبونبيئجردقي

أراد.بولسصرجيوس(،بافوس)فيقبرصجزيرة

بول!بهيكرزالذيالإيمانعنستدهيمغأن

13:6-)أعبالعمىفضرببولسلعنهوبرنابا.

القبر!يئ،الساحرذلكمجعلهمنهناكا(.ا

العادياتفييوسيفوسكهتحذثالذي،أتوموس

الرومافبالواليفيلكسأرسلهوالذي2((،)02*:

العادبات،)يوسيفوسدروسلةبدلبطلب

النصفياخنلافةجاءتهنامن02:142.

ستويماس.الغريى:

برلعة

7:03-أخ)1أشيرأبناء(ثالث)أو:راج14(

:ابنانلهولد26:44(.عد46:17،تك31؟

)عدالبرعئيننسلهشكلملكئيل.حابر،

.26:44-145

أخ)اأبنائهسائرموتبعدلافرائيمولدابن2(4

ى"أيرع!"بهذاابنهسفىلهذا7:23(.

فيأتامتافرائيممنعشيرةايمهوبريعةالوء".

نجيامين.

وأحد8:13(.أخ)ابنيامينتةعائلةرثي!3!،

نجد.جثأهلعلىانتصرواالذينأتالونبيتقؤاد

فيالمذكوريكونربما.-16آ14فيوأنجاءهإخوته

23:01(.أخ)اجرشونفرعمنلاوي"4(

الاربعة.شمعيأبناءوآخر

لف.الحمامةابن.أرايةلفظةيونا(:)بنبريونا

.ي(16:17)متي!وعطؤلهحين،بطرسسمعان

شعلة.،رص!)ار(برلق

معذكرا(..:ا)اسأحثولروشخصيانأحدبزتا

وحربونا.مهومان

كلم6واميونعنكلم5قرابةتبعد.لبنانفيقريةبزيؤا

الزمنإلىيعودالذيبهيكلهااشنهرت.كوسباعن

معنىأما.أق!امثلاثةفيجاءوالذي،الروماني

هيبزيزازوش(.بيت)أو:عزيزوبيت:الاسم

عرفتالذيالقدير(الزلز،)الالهعزيزوالالهبيت

الحقبةفيحمص(فيسثما)ولاسوريةفيجادته

الرومانئة.

السادسةالسلالةمنفراعنةثلاثةاسمباميتيك

سائيس(.سلالة)منوالعشرين

ومزضسائيس،أمبر.الأؤلبساميتيك1(4

وخد)663-906(.والعئرلنالسادسةالسلالة

عنتخلى.المملكةعاصمةممفيسوجعلممر

العليا.مصرمنالأحباشوطردالأشورتةالحماية

نوكرديسفيهيلييةمستوطنةأولكانتأيامهفي

(.الجيف)كوم

السلالةفيالثالثالفرعون.الئانيسايتيك2(،

الثانينخوابن)495-588(0والعثرينالحادسة

والحبشة.النوبةإلىحملةقاد.وخليفته

منفرعونوآخرسادس.الثالثبساميتك3(،

)حواليأماسيسابن.والعشرينالسادسةالسلالة

وقتله،قمبيزقهرهأشهر.صتةملك525(.

.الفرسسلطةإلىمصرفانتقلت

التاسعةالسلالةفيالئانيالفرعونبسامونيس

الأؤل.نايفريتيخلف193(.)حواليوالعئرين

الالهي.الاسمذكز.الاسم،ر!بسملة

الشمالإلىكلم2يبعد.لبنانفيموع.الشيخبستان

فيهوجد.الأؤلمطششاطئعلى.صيدامنالشرتئ

)إلهلأسكلابيوسثنملأشمونمشهورمعبد

اسكلابيوس"غابةعنسترابونتحذثال!(.

القرنفيالصيدولةالمدؤناتوكذلكالمقذسة"،

الخامص.

الدبئةقريةفيؤلد.اول-91813ال()بطرسبشافي

والعبرئةالعربتةاللغةمنتفثع.لبنانجبلفي

المرسلينمعالمقذسالكتابترجمةفيفشارك

فانوكورنيليوسسميثعاليمع،الأميركان

اليازجي.وناصيفدايك
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فيشاركماروفماكاهن.6918+ا!()يوسفبستافي

"الطبعةالمقذسالكخابلترجحةالتحضيرئةالمرحلة

روز.جوزف*رج.اليسوعئة"

نمنعنوان".وحكمةرايمانأيسويخابششى

مخطوطوهو،اسكاويانسكودكسنقلهغنوصيئ

فيالآنوهو.الراجالقرنمنالثاقالنصفإلىيعود

اللاثةالأقسامترتكز.لندنفيالبرلطانتةالمكتبة

الصفإلىيرجعبونالنأصلعلىللكتابالأولى

الأولىاللاثةالأقححامفي.الالثالقرنمنالأؤل

يجيبسنة،عث!رةباثمتيقيامتهبعديسوعنجد

سدئممحمتهاطرحتالتيالأشلةمنسلسلةعلى

خاصكلاموهناك.بطرسانزعاجرغمالمجدلئة

وهي،(وحكمة)ايمانسوفيا""بستيسمصيرعن

إلىالملءمنسقطالذكط)إيون(الأدهارعالمكيان

يورد،الأقدمهوالذيالراجوالقسم.العالمهذا

.يسوعقيامةبعدحالأجاءتالتيالأحداث

بحيرةثرثيئشالمنالواقعةالجفيزةرئمابسكاما

مك1)وأبناءهيوناتانتريفونفيهاقتلعدينة.طبرئة

13.)23:

المحالرة.:بسمة

)تكالحثيئإيلرنإبنةعشو.نساءإحدى1(،

-364:)تكرعوئبلاصمهابناولدت34(.إ26

تكفي".بسمة"بنورعوئيلأبناءوئسثىا(..

الحثيئ.ابلونانجةهيعادةأننقرأي36:2

نساءئاك.نبايوتواختاسماعيلابنة24(

28:9.تكفيمحلةتسئى.رعوثيلوأمعيح!و

وكيل،أخيمعصتزؤجت.سليمانابنة34(

15(.:4)املنفقاليقبيلةفي.سليمان

نجاءقعملالذيشلاموالد.يهوهنديمبسودبا؟

3:6(.)ن!الهيكل

قد9(.03:)اصمفلسطبنجنويىفييقعسيلبسور

لاحق.غزةواديمنالمتفزعالثسلعةوادىيكون

مئتييتركأنفأجبر،هاكإلىالعمالبقتبنداود

السير.منأعيوارجل

م!روملكالفرعونالثالطبسوساني!بموسانجس

بلاهو92.السلالةملوكآخر59(.)559-أ

7:8،؟ا3:)املسليمانالملكزوجةوالدشك

17-ة11املإليهيشيروقد.:ا2411،،9:16

.)22

البسيديونكان.الصغرىآسبةفيمنطقةبسيدية

لهذا.الجبالبحصايةينحصونوالكارئونواللبكيون

سنةفيولكن.استقلالهمعلىطودلةمذةحافظوا

الأولىمدينتهمكانت.للرومانخضعوا..مق25

الرحلةخلالمزتينبولسزارهاالتيأنطاكية

(51-14؟13)أعالذهابفي!زة:الأولىالرصولئة

البسيدئينانيبدو2(.:!ا14)ا!الايابفيومزة

كتاباتبعضفهابقيتأوروثةهندولغةتكئموا

المدافن.على

الرلانثة.()الىترجمات"رج)ا!!بسيطة

)ال(بشر،

القديمالعهديتحذثحين.القديمالعهد1(،

)بشر،ر"ث"بلفظةيسنعمل،الحيالجسدعن

بدكالذير"ا"شعنويميزهاودم(.لحم،بدن

جسمفياللحمثةالأقسامعلى،كطعامالمحماعلى

منالأهمفهير"ثإبلفظةأما.الانسان

الانحانعلىتدكلأخهاالاتروبولوجئة،الوجهة

)تك"حياةنسمةفيهجسد"كلوعبارةكله.

"جسد(بدك.حيئكاننكلتعنى(715:؟6:17

المزاميرمرئليتذئروهكذا.والشخصالفردعلى

اللهغضببسببصالح"بدنه"فيشيءيعدلملأنه

الدرسأن12:12جاويعلن38:4-8(.)مز

"بثرأإن(.الانسان)الجسد،البدنيهكالكثير

عطبهوصعةضعفهفيالبئريالكاننإلىيشبر

هذا.أخطأإنيعذرفهو،لهذاودم(.لحممن)هو

جمهوه،خاناصرائلأنمعت78:93مزفينجدهما

نسمةودم(،لحم)منبثرأنم"يذكريهوهأنإلآ

فكرةوترثبطتعود!.لاعابرةوربحتمضي

رإ:6-8؟04إشفير"ث"بمعأيضاالضمف

الذممطالانسانعنتتحذثتاقةعبارةهناك.ه:17

ه،الحياةفمبلأ14:18(.أسيدمو"لحمهو

11،؟:17لا4-5؟9:)تكالدمفنييوجد،النفس

الجديدالعهدفيأيضانجدهمماهذا:23(.12تث
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54-6ء؟ةا:16:1714،6،يو)مت

6:12(.أف،:16اغلبم15:05اكور

)البشزلة(،"بئر"علىدئثالتياللفظةهـان

18:6،21:2؟الاالدمفرابةعلىأبضحادئت

الزواجعقدعلى،الاستعارةطرلقوعن94(،25:

طقت(.الأصليلحميمنلحم2:24،)تك

لا37:27")تكوالأختالأخعلىالصفةهذه

الاستعماذتوثمغولكن02:91(-13-18:12؟

عنحديثفكان.والقبيلةالعشيرةإلىفوصل

صم9:22؟قض2:23()تك"واللحم"العظم

2:5(.)أيكلهالجسدعنأي:13(،91؟ا5:

،تمران،فير"ث"بلفظةتدل.قمران2(،

فيالبئر.منعذدجزءعلأوكلها،البشرتةعلى

يأ،"المعرفةإجيثىعنالمرئلتحذث،:1823مد

الأعمالللبثرلة"برويالذيالملائكئالعالمعمل

بذكر،7-17:8نظحوفي.اللهأجراهاالتي"القديرة

أبناءعلىالنورأبناءانتصاريليالذيالوضعالكاتمث

وقد.بث!ر"كلعلىاسائيل"بتسفطفيظبع،الظلمة

بشركلاللهسيفيلتهمأنطالبينالاسيانيون،صلى

هذاإن4(.:)91بشركلأو:7(12أنظحخاطئ

العهدخطفييتسخلر(ث"بللفظةالاسنعمال

الضعفاءالبئرعنالحديثفيسئماولا،القديم

13:13؟مدتحذثلهذا.للخطيئةوالمعزضين

فيكماالانسانشرأيبئر""روحعن27:25

هوماالبدن"ايقابلآخرموضعوفي.:1112نج

11:6-9(.نجرج15:21؟)مدإلهي

فير!ث!بيقابلماالجديد.العهد34(

في"سوما"هو)الجسد"ساركس"هو،اليوناية

جطهي"ساركس"،السياقحسب(.اليونانية

يو2؟4:2يو4،23:1غل31،:2)اعالفساد

؟58؟4،9:3:ا؟)روالقرابةهي7(.

،91،5:6)تالزواجيئالاثخادهي14(،:11

تكربئ3؟5:اأف6:16،كور01:81؟مر

كئهمالناس!علىتدكبشر""كلوعبارة:24(.2

ا:24(.ابط2:17؟ا!17:2،يو3:6؟ألو

مر24:22؟)متبشرلاأحد،لاويفابلها

يتحذثحين.92(:ااكور02؟3:رو،13:02

البثر")جسدمنكتعزالختانعنالرسولبولس

منجحمدإلىبعودلافهو11(،:2كو،البدن)أو

ابم13:3مدالاسيانيين،عند)كماودملحم

هنايتكلموالرسول،الغلفةقطعإلىبل:25(،17

16:26؟حز7؟15:2-3،الاالتوريةلغة

بولسأنيبقىولكن2:13(.كورج23:25،

الأهوا+كمركز"البدن"علىخاصبشكليشذد

،13:41؟75،41،18،25:)رووالخطيثة

كو2:3؟أف91؟5:13،غل7:ا؟كور2

2:01،بط2ا؟2:اأبطرج23؟2:13،18،

الذيالبدنهذا8:23(،يهو2:16؟ايو18؟

ءرج6:8،غل5؟15:0)اكورالفسادآخرله

؟8:6،13رو)والموت3(1-2:26أع؟5:3

4:6(.ابطرجا؟4:اكور2؟5:هاكور

التوراتي،الفكرخطفيبولسظل،الآنحثى

"الجسد"شخصحينالتجاوزكلتجاوزهولكنه

8:7-8(،)رواللهوعدؤالئزروحجعلهبحيث

-516:غل؟-1213-4،9)8؟للرو!والمعادكب

حكفيأيضانجدهااليالنظرةهذه17(.

ترتبطولا،القديمالعهدإلىنرجعلا9:15،

لاهوتمن)هنا(القريبالاسيالنباللاهوت

الجديدالافلاطولمطالتعليمتعكسهي.التوراة

.الروحفيهيسجنسجنهوالبدنإنيقولالذي

بالابمانالميحمعفالاتحاد،بولصعندأ!ا

ينالهلتحزراستباقالمشحيإلىبالنسبةهووالعماد

وبرتديوالدماللحمقيودمنيتخفصحينالروح

ابن!،15:94)اكورالسماوفيالانسانصورة

.(811:)رولاماصيشاجسذاويأخذ(،الانسان

الخطيثة""بدنبيندتيفاتمييزاهنابولسأدخل

جهة،من6:6()رو"الخطيئةو"جسد8:3()رو

هذا.بالقيامةللحياةأخرىجهةمنالمدعووالجسد

يجعلالذياليونانيالفكريتجاوزأنلهأتاحما

ئتحذثيهودثةفكرةإلىلينضثم،العدمإلى"البدن"

)رجالأبرار!والدم)اللحمبجسدفردئةتيامةعن

:43-2312-26؟،9-714:مك22؟:12دا
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يممزلاالذيالعبريا!كرففي14:46(.46؟

قبامةالخلودفكرةنضضنت،والنفسالجسد

العاأبينلقاءبولسفكربداوهكذاالجح!د.

الوناني.والعالمالعبري

اللاهوقي.بولسفكرفينتوتعأنهنانوذ

اكوررجاقي.الجسدأعضاءهوبحثر.)1(

ألواحلمجاهلحممن)قلوب3:3كور922؟:15

؟17:16رؤ؟2:11أف؟8:28رو.حجر(من

،5154-52،:6بو93،:24لورص!،91:18

4:13؟غلرجالجسد.أيضاهووالبدن56.

31؟،2:26أعرخ:7؟12كور2؟55:اكور

بطأ،2:11كو؟ا7:،11-4:01كور2

جسذاوالمرأةالرجليصبحبالزواج.3:18،21

رج5،31:أف،6:16)اكورواحذا)بثرا(

لهاذ(.:018مر-6،:ه91مت2،24:تك

يو)االلهابنلمجثمدحقيقةعلىيشذدأنيوحناأراد

في،البدنفيصاريسوعإنقال7(،يوا؟2ة4

عب9؟:2!والبشرجحمميشبه،بشرفيجسم

أفي"البشرية"حسبوعبارة.(316:نما:5،7

؟9:3،58،؟ا4:رؤفينقرأهاالتيالجسد!

،2:11أف؟4:23،92كل؟01:18أكور

يعني"بدني9لفظ،لهذا.البثريالن!علإلىتعود

إبثر"وأخيرأ،11:14(.أروأقومي"بني

)يوبث!زاصاروالكلمة.الانحمان(يعني)ساركس

واحدكل،انسانكليعني،بحروكل.!41:ا

ا:24(.ابط17؟ة2اش!17:21؟يو6؟ة3ألو

اكور02؟3:)روبهئرلاأحد،،"لأهذايقابل

واذ13:.2(.مر24:22؟متربئا:92؟

"بشريتيأو!أنا"يقول،نفسهعنبولسيتحذث

لاراحةجديعرفما9(:جسدي،الحمي"

الله"هيكل"أنتمةجهةمنقال.جذا()=قلقت

يثكلوفيئانية،جهةومن3:16(.)اكور

وقال91(.)6:"الروحهيكل"جسدكم:مواز

كما،(15:)6"المسيحأعضاءأجسادكم9أيضا

عضومنكمواحدوكلالمسيحجسد"أنتم:قال

على)ساركس(البدنيدكاذذ27:0()12منه"

الانسانطبيعةيعنيفهولهذا.البشريالانسان

)اكورالانسانوضع3:16،يورج:3؟ا)رو

.أي،جسده:1:22كو،34-:3فل؟728:

وعبارةب!ثرفي(.جسدهوالذيالمميحجصد

فيكما(الأرضهذهعلى،)بحياقي"البدنإفي

ابط:01،3كور202،2:غل24؟،22؟افل

والحكم،البثردةالحياةهذهفي:نعني!ا:2،

حسبالظاهر،حسبحكمهرالبدنبححب

كور2؟2:26اكور،24يو7:!البثرأفكار

.22(3:كو5؟:6أف؟5:16،11:18

الطبيعةعلىمرازا)ساركص(لابشر،وبدلأب(

علىتدك.المحدودةالفاسدةالضعيفة،الئرية

18،25؟7:5،ابم6:9)روالعاجزالانسان

:3يورج،316:تما؟فل3:3،:17اكور2

بم69ةا)كل"والدم"اللحموعبارة6:63(.6؟

ر!؟41ة2عب،6:21أت،15:05اكور

المعنىعلىتدك16:17(،مت14:18،سي

إلهي،قوي،هوما"البدن!يعارضإذن،.عينه

،ا:اغل05؟:92:15،ا)اكورفاسدغير

رع!؟-2:1415عب؟316:تما؟12،16

يعارضكما:63(،6،6ة3يو؟:1617ت

)أفالسماوئةالأرواح،الفديرةالأرواح

الضعفعلاللفظهذايدكوهكذا6:12(.

"البدن"عنده.الانسانفيالفسادطابموعلى

يرتبطماعلىيدك)البشرفي("البدني"و)البثر(

أساسها(في)بالطبيعةوبالأرضبالانسان

)فائقروحيئمسبحيئ،هوماويعارض

ا؟ا9:اكور15:27؟رورج(.الطبيعة

فل3:3؟غل01:2-4،ا:12؟كور2

16.فلم4-3:3؟

برلىعنديتفزعالأخير،المدلولهذامن)ج(

ساركس(.)بشر،للبدنالدفيءالمعنى

البثرجميعصارآدمبخطيئةأنهبماأولآ:.

ومرضع23(،309رج؟-5:1291)روخطأة

،:18)1وغضبها(8:رح؟:18)!اللهدينونة

والخطيئة17(،)5:12الموتوضحئية2:ه(
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الضعفعلىمرازاالبدندك23(،)7؟14،

فأبم148:8،)7:5،الانسانلدىالخلقيئ

هذافيإله""مدونإ،المسيحدون"منا(ا2:

يعارض!البدنفيهو"فمن12(.:2)أفالعالم

المسيح""فيأو8:9()روالروخ"فيهو"من

في)=البئرفيهم"والذين.(:213أف؟ا)8:

.(811:)رواللهئرضواأنيشطيعونلا،الجسد(

يعيشوالكي"ساركس،تجاهواجبعليهم

الرذائلفي)8:12(البحثزيةالطبيعةلحسب

رج)-البدن(.الجسدأعمالهيالتيوالخطايا

مبيعالبئرفي،فالانسان5:91.2-اغل

التيالخطيئةعبد7:14(،)رو...للخطيئة

فسادعبد)7:18(،البشريكائنهفيتعيش

غلرج)8:6؟والجسدالنفس2-24()8؟ا

الانانأخضعتالخطيئةلأن،21(:6رو8؟:6

.(51:12،14،17والجدالنفسلموت

فيبلالجسد،فييعداالانسانأنغير:ئايخما.

9(.8:)روقيهيقيماللهكانروحإذاهذا،الروح

(2:11أكو"البثسلة"جسدخلعالعمودثةففي

فالانسان.:3(6رو؟12)2:المسيحمعومات

الخطيئةجسديدقرلكيالمسيحمعضلبالعتيق

معقام)6:6(.أللخطيئةعبيذانعودفلاهذا،

ا(-8-ا5،)6:الموتسلطانمنفنجاالمسيح

الم!يحفيالحياةهي،جديدةحياةفيهواسدت

عبوديةمنينجيهالذياللهبروح،دته)8:2(

وبقيامة-3(2)8:الم!وموتالبشرقيالكائن

)8:11،الروحيكفلهاالتيالجسد،موتمن

التجديدهذا،الجديدةالولادةهذه21-23(.

بعيئىلاالمسيحيأنيفترض!(3:)تيبالروح

حسببثر(،،)ساركسالبدنحسصبعد

)روالروححسببل،والخاطئةالضعيفةالطيعة

طقرتهالتياللهقدرةمتطئاتحصب،-7(84:

القدرةوهذها(.ا6:)اكوروبزرتهوقذسته

خدمةفيأعضاءهبعايجعللاأنمنهتطلب

نأومع6:13(.)روالثهخدمةفيبل،الخطة

عبديعدا)8:9(االبئرية"فييعداالانساذ

النجاةكلينجلمذلكمعأنهإلأ،الخاطئةالطبيعة

فاللحم)6:91(."البشردة"ضعفمن

)غلالروحعلىيثورزال!ا)ساركس(

علىكاملغبر"جسديا!فيبقى5:17(.

يحثهلهذ!3:ا-3(.)اكورالخلقئالمستوى

حبلا،الروححسبليحيادوئاالرسول

8؟12-13؟رو5:16؟)غلوالدماللحم

معجسدهليصلب6:12-13(،رج:13،14

3:5(.كو24؟5:)غلورذإئلهشهواته

الانسانجسدأوالدن،بولسنظرفيثافأ:.

7:18-)رووأدانهاالخطينةمركزهوالبشرفي

6:12-23!،7:7:هرورج2:3،أف25،

"بدنالجسديدعوإنهبحيث8:13(،13،91

وأ6(:6في"الخطيئة"جسدرج.:3)8"الخطيئة

البثريالكائنفيعارض24(.)7:المرأ،"بدن

الداخاياالانسانأو35()7:23،العقلمع

الذي"بشر"أنغير:38(.14مررج71:22؟

أصلهفيشزاليس،الانصانفيالمادفيالوجههو

)رومقذسةزبيحةلئهيقذمأنيمكنإذتوذاته

ويظهر91(،)6:البزخدمةفيفيكون(ث12:11

فيهوفالذيأإ.ا4:كور)2المسيحفيالحياة

الجسدحسبيعي!أنيسعىلاالجسد،

)رواللهروححسبيعث!أنعل!بل3(،:01)

الخطئةيحرفلمالذيفالمسيح.(-84،1214:

جسدنايشبهجسدفيأرسل2(،5:اكور)2

فالرباط2(.ا5:أكوررج8:3:)روالخاطىء

ذاته.فيبضرورقيلشوالبدنالخطيثةبين

الذيناليونانالفلاسفةثاثيةمعلبسفبولس

التيفالثنهائيةجوهرها.فيشزاالمادةاعتبروا

مسنوىعلىليمت،الانسانفيبولسيكتشفها

نتيجةهيالخلقيئ.المستوىعلىبل،الكيان

-91(.512:)روالاولالانسانخطيثة

"سارك!"لفظبولسواستعولرابغا:.

فليس:استعاريمعنىفي(بشريكائن،)بدن

بل،والدماللحموالرغبةالثهوةينبوعفقطهو

5:91-)غلأيضاوالارادةالروحخطاياينبوع



السريبنبشر

الشزفؤةالبدنيكونحينئذ3:س(.كور219،

يم)رجالخطئةإلىوتجتذبهالانسانفيتفيمالتي

هيالانانيةإنالقولنستطيعوهكذاا:14(.

تعارضلأنها،والرذائلالخطاياجميعينبوع

،البدنصار،إذن.2(ا-91،:513)غلالمحتة

)رجالشردر""الميلالائ!كال،منشكلفي

03-31(2:4،ا3:عز4فيالردر""القلب

مركزهفجعلرا،اليهودالمعقمونعنهتحذثالذي

البدنبولصربطساعة،الانسانقلبفي

بالانسان4:16(،كور)2الخارجيئبالانان

البشرفيالانسانبوضعأي6:6(،)روالعتيق

بعضالرسولويقدم)7:122.الأرضعلى

-812:)رووالخطيثةالثسدرةالقوةهذهالمرات

يفكر12(8:)روشخصيئكائنكأنها02(-14

بترق24(،،5:17أغليشتهي،(:218)كو

عدؤوبصبح،(:517غل6؟8:)روالفسادإلى

.(:517)كلوالروح8:7()روالله

ترجم.دمشقفيعاش.الاسعالقرنالصريبنبشر

بولسالقذيسرسائلالعرتةإلىالسريايةمن

وفترها.

)قمران(.حبقوفنفسير،رجحبقوقبشر

)قمران(.ناحومنفسير،رجناحومبثر

البثر.،رج)ال(بثسلة

بمثرثة.ذبائح5رجالى()الن!بائحبشوثة

كتبارئحشضتا.ضباطمنضابط7.ت4عزبشلام

الهيكل.بناءإعادةمناليهودليمنعالملكإلى

قلعة.يؤخذ،لامكان:ئمرة

يولابالملكإقامةمركز.الادومتينعاصمة(1،

هذدتهاأ:44(.أخا36:+؟)تكزارحبن

رإ34:6،أش؟12:ا)عاالأنبياءأتوالبالدمار

،08111:)مزالحصينةالمدينةهي.22(،:9413

أدومتة(.قبيلةهيمبصارحيث36:42تكرج

طفيلة.نجورالبصيرةهي:اليوم

هينكونقد:24(.48)إرمرآبفيمدينة2(4

02:8؟يش:4،42تثفيالمذكورةباصرعينها

تبعداليالعامرأم:اليومهي.:663أخأ36،:21
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(.الأردن)فيعتانمنابخوبإلمىكبم91

إلىكلم011تبعد.الحصننعني.حورانيئمرى

مثلالمصرلةالمصادرذكرتها.دمشقمنالجنوب

العمارنةنلورسائلالثالثتحموتسحولنات

علىبحملةقامحينالمكاييهوذااحئفها.("بوصرونا

الانجاطاحتفها28(5:260،)امكجلعادأرض

التيعرابيةمفاطعةإلىض!ضتثمالزمنمنفترة

يأ"بصرهنرايانا"نياالمدينةوسمى،ترلانسأشسها

المنطقةعاصةوصارت".الجديدةالتريانئة"بصرة

أماساولرس.صبثيصوسأوترلانسأيامفي

بصرىفيولدالذيالعرديخلبسالامبراطور

المديةأومتروبولمسثوىإلىفرفعها)باصر(،

ونقطة،للقوافلهائامركزاذاكعندكانت.الأولى

منالآنيةالرومالئةالطرقملتقىعلىسترأ!ديجتة

،عئاذ()أيوفيلدلفيةبتراعبر(مصر)فيأرسينوي

(.!ثانبيت)أو:سيتولوليسعبرفيصرئةومن

إلى)باصر(بصرىمنتنطلقالطرقهذهوكانت

الفارسي،والخليجالرافدينوبلادسوريةشمالي

العربئةالحقبةفيالازدهاربعضالمدينةعرفت

.اضسياناعالمفيغرقتثم.الصليبيئالوجودوخلال

يخش.جوارفيدويمةتكونقد93.:15يشئصقة

1(.22:مل)2يوشياأميديدةموطنإ

الله.ظلفي:بصحبل

صهوذا.قببلةمنحور،ابن،أوريابن14(

يؤولماكلفيالعملولنطمالمعبدليبنياللهاختاره

2:02؟أخا31:2،3-ا)خرالعبادةإلى

ا:5(.أخ2

امرأتهعننحلى.موآبفحثبنيمنرجل2("

44(.03،:01أعزالغردبة

منعادواالذينالنتينيم"منعائلةرئيى!بصلوت

بصلبت.نفسههويكونوقد2:52.عز.المنفى

زربابلمعالمنفىمنأبناؤهمرجعالذينأحدبصلبت

7:54(.نحبم2:52)عز

قربالخابورلنهرالينىالضفةعلىتقع)ال(بصيرة

منذمعروفةمدبنةكانث.الفراتضهرفيمصثه

القيصرقي.الرومالطالعصر
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الثالث.المكابثينكتاب*رجبطالسبات

إئه.اللاتبنيبطرونبوسعنبطرسيشنقلابطرس

الأرافيبقابلالذي)بطرا(اليونانئةالكلمةمذكر

عليهالذيالصخزسمعانسيكون(.)صخركيفا

)متكنيتهيسوعيبني(إيمانهعلى)أو:

هوبطرسباسمنعرفهالذيفالرسول16:18(.

وأ:17(16)متيوناابنكان.صممعانالواقعفي

،أندراوسيىشقيق،(21:15؟42:ا)يويوخا

وللىا:16(.مر4:18؟)متمثلهسمكوصئاد

يسوعالتقاهيوموسكن44(،:ا)يوصيدايتفي

بذكر4:38(.لوا:92،)مركفرناحومفي

عنهة9اكوروتتحذث،حماتهالإزائئون

نأيعنيلاهذاولكن.الرسولثرافق"أخت"

منذ.الرصالةإلىدعيحينحئةكانتبطرسامرأة

ا:42(.)بوكيفاشفي،يسوعمعالأؤللقائه

الونهائئاتركهاثمذلكبعدمدةوظيفتهمارس

المكانةبطرصاحتك،اليومذلكمنذا(.ا-ا5:

الرسل،لوائحفيالأؤلهو.الرسلحلقةفيالأولى

معجزاتهكلريشهديذباينمايسوعيرافقوهو

محموعةمنهر)الاممبر(.ويعفوبيوحنامع

)مروذئهيسوعمجدشهدواالذينالممتزلنالتلاميذ

بسوع؟تجلي9:2:مر؟يايروسابنةقبامة5:*،

مثلا.المقدمةفيمرازانجده.(يسوعنزاعلهم!::14

01(،5:3،لو:الناس)صتادالعجيبالصيدفي

في6:68(،)يوالإفخارستياعلىالحطبةنهايةفي

غسلوتت17:24(،)تالهيكلجزية2د

خاصبظهورعليهأنيم(.ا.6-:13)يوالأرجل

اكور34،:24الوالموتمنالقاثميوعقبلمن

بعد،يسوعوعدهفيلبسقيمرئةفي15:ه(.

-:1616)متكنيشهفيبالأولوئة،إيمانهإعلان

26:58،مت)رخ21:15-17يويروي91(.

مزاتثلاثحئهأعلنبطرسأنكيف96-75(

فأعطاهمز)ت،ثلاثيرعنكرانهعنتعرلضا

بها.الموعودالأولؤلةي!وع

قيادةبيدهبطرسأمسكالصعود،وبحدولهذا

)أعمتياسانتخاببطرسنطم.الأولىالجماعة

بطرس

الروحنزولبعدالصرحعلىوبرز:25-26(،ا

تكلم،الكسيحشفاءوبعدي(.214:)اعالقدس

3:ا-26(،)أعالهيكلفيالمخمعالشعبفي

)أي:السنهدرلنأمامبشجاعةالفضئةعنودافع

92-32(.5:رج؟-22ا:4)أع(الأعلىالمجلص

السامرةإلىسفرهبعدوزار،وسفيرةحنانياشجب

والسامرةاليهودثةجماعات8:14-25()أع

شفىالسفر،هذاخلالى(.3ا9؟)أعوالجليل

فيطابيةوأقام9:سم-35(،)أعلدةفيإيياس

عليهسقطت،المدينةهذهفي36-9.143:)أعيافا

ي(،:0128)أعوالطاهرةالنجسةالحيراناترؤية

عادحين.كورنيليوسالضابطعتدقبصرئةوفي

)وأعالجماعةأماممبادرتهعند)ع،أورشليمإلمط

يوحنا،أخييعقوبموتبعد(.:18اا-:17!.

مكانإلىوذب،بأعجوبةنجاولكنه،عليهفبض

فيبطرسكان05أو94سنة-7(.ا:12)أعآخر

هذا.الرسلعقدهالذيالمجحعفيونكلم،أورشليم

الكنبسة(فيالأؤل"المجمع"ئعتبر)الذيالمجمع

موسى.شريعةومنالختانمنالمهتدينالوثنئينعفا

المسيحئونينعمهلذلكبعديناقشأحديعدولم

عينها.بالحزيةالمتهؤدون

لمولكنه،صهودفيأصلمنمسيحثابطرسكان

أنطاكيةفيعاثر.اليهودثةالحرلعةبطقوسيلتزم

بهتئمأندونمعهمواكل،المهتدينالوثنئين

حينولكن.بالأطعمةالم!عفقةاليهودثةبالفرائض

العالممنالمهتدون)أيالمتهؤدونالمسيحئونجاه

وأخذبطرستراجع،أورشليممناليهودفي(

بولسولكن.احترازئةلأسبابالئريعةيمارس

نفسهبرناباإنبحيثالبلبلةيثيرالموقفهذاأنوعى

جهزابطرسبوجهبولىووقف.ببطرسافتدى

حياةعنالكثيرنعرفلاهذابعدا(.2:ا)كل

12(.:1)اكوركورئوسرارأنهيبدو.بطرس

وانفيها.وماترومةفيعاشأنهالامميدومن

9491وسنة0491شةبينتقتالنيالحفرئات

حولال!تقليدشهادةأثتثالفاتيكانباسيليكتحت

وأ64سنةشهيذا؟بطرسماتمتى.بطرسقبر



بطرس

)5:4(،الأولىكلمنضوسرسالةحسب67.

وحسببه.وشىمنفجاءدورهالحسدلب

إكورأصهبطرسضلب،المنحولةبطرسأعمال

فيفنجدهاالرسولهذاعنشهادةأثمنأما.أسفل

بتحذث.بمونهاللهكدبطرسإن:-2118:91يو

مرقس.لإنجبلالبطرييئالطاجعنالثزاح

مخرلة.أسفاروبعضرسالتانبطرسإلىوتسب

2القرننهايةفياليونانئةفيدؤنت)أعمال(بطرس

لناوبقيثاششهادهخبرالونان!ةفيلنابقي.تقرلئا

صراعخاصةترويوهياللاتبنئةفيالنصترجمة

الساحر.سمعانمعبطرس

آلاميرويمفطعمنهلناخفظ)إنجل(بطرس

فيشكبلاذؤن.اليهودخطيئةعلىويشذدالمسيح

.013سنةحواليسورلة

)رسالنا(بطرس

الأولىبطرسريعالة:أؤلأ.

المضمونأ()

حمدعنوالكلمةوالصلاةوالبركةالعنوانبعد

الكاتيحفن)1:ا-12(،المسيحيئالإيمان

معوالاثخادالمحئةويحفظوابالقدامةليحيواالقزاء

تعليماتتأتيهذابعد)1:13-2".اإ.المسيح

وبينالمسبحثين،بينالاجتماعثةالعلاقاتعن

وارشادا-3:12(،)2:اوالوثنتينالمسيحئين

)3:13-الألمفيوعزائامثيفابالمسيحللاقتداء

الحياةمنجزءالألمأنالملاحظومنا(.4:ا

تنبيهاتتأتيالنهايةوني)4:12-18(.المسيحية

)5:12-والسلاما(،)5:ا-اللثيوخخاصة

اب(.4:)5الأخيرةوالبركةأ(ا4

الرسالةأصل)ب(

إلىوأرسلت:13(5:)بابلرومةفيبطادؤنت

،2:ه،14،18،:12)1حدئاآمنوام!يحتين

فينحتلفةمناطقخمسإلىوانتمواي!94:3؟

هقزاءوبشخعيعزيأنالكاتأراد.الصنرىآسية

الرسالة.المانهمأجلمنالاضطهاديهذدهمالذين

والتقليد(-1:1،5:1،1213)نفسها

كلمنضوس،ترتليانس،)ايرشاوس
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ابط.كاتببطرسيجعلانالاسكندرافي(،

التقليدواعتبر12(.إ)5سلوانسفيهاشاركه

قبل؟دؤنتمتى.هيقانولئةرصالةابطأنكذ

هيبط1إن:شزاحقال.نيرونواضطهاد64سنة

المماد.عنتتحذثفصحتةعظة

الثانبةبطرسرسالةئانئا:.

المفمون)1(

تأتي،2(:1)والبركة(ا:1)العنوانبعد

مسيحثةحياةليعيثواللمؤمنينإرشادات

منوتحذير2(،)1:3-االمسيحمجيءمنتظرلن

الرقيينكرونالذينولاسئماالكذبةالمعفمين

)3:ا-المسيحبمجيءويشكون)2:ا-22(

)3:17(.الخاتمةنقرأالنهايةوفي16(.

الرسالةأصل)ب(

.3القرنقبلبط2عنواحدةشهادةنجدلا

...وايرونيموسوديديص!أوريجانىعنهايداء

.بطرسإلىنسبتهابصخةيث!كونكثيربنولكن

الوجهةمنبط2وابطبينكثيرةفالاختلافات

عةقبلابطمئلبط2دؤنت.والتعلبمئةالأدبثة

اعتبرناإذا08و07بينأو(بطرسموت)صنة67

.لبطرستلميذكاتبهاأن

النعلبم:ثالثا.

لاهوتالكبرىسماتهفيإبطلاهوتيثبه

القيمة:خاصةبصورةنلاحظ.عب،أفرو،

يسوعنزولي(،:18اأأبطيوعلدمالتكفبرئة

-3:18بط)اهناكالموتىعلىوكرازتهالجحيمإلى

عنالحديثبط2كننونجدي(.4:ه02،

.الإيمانوأهمثةالمسيحيئوالرجاءالاسكاتولوجيا

إلىبطرسرسالة،رج(فيلبسإلى)رسالةبالرس

فيلتس.

العاثةالدينونةتصؤر.2القرنإلىتعود)رؤيا(بطرس

أخرىرؤياوكنشفت.بط2و13مرإلىستندة

حمادى.نجعكتببين

القرنبن6إلىيعودتقميش)أع!ل(وبولسبطرس

معوصراعهمارومةفيالرسولينثاطيروي7.و

الساحر.سمعان
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أعمال!رج)أعمال(عضرالائنيوالرسلبطوس

عثمر.الاثنيوالرسلبطرس

والكتابالقبطتةالكيسة"رجالسرمنتيبطرس

المفذس.

نذكر.البطالسةأيئسهاعديدةمدناسمبطمايس

منها.

تخصنكانثعكا(.)اليومفييقيةبطلمايس1(،

الواقعفيكانتولكنها.نظرفيبشكلأشيرقبيلة

كرامةبطلمايساسماثخذتوقدفي!نيقف.

تأشستالبدايةمنذفيلدلفية.الثانيلبطليموس

21:7(.)أعم!ميحئةجماعةفيها

مدبنةالمنث!ية(.)اليومحرموبطلمايس،2(

الأؤلبطليمرسأنثأها.النيلعلىمصرئة

العليا.مصرفيهلينتامركزافكانت

مرفأالذبير(رأس)اليومتارونبطلمايس،3(

الأحصر.البحرعلى

الغرفيالثاطئعلىتولمينا()اليومبطلمابص4(،

.للقبروان

الأولين.ولنطينستلاميذمن.المحارب:بطليموس

الغنوصيئ.الخطفيوالأفلاطونثةبالفيتاغوزبةتاثر

اسمهامحهولةلمسيحتةالئسلعةعنمقالأقذم

منواحد.اللهمنواحد:أقسامئلاثةهيفلورا.

اللهمنالآتيفالقسم.الشيوخمنوآخر.موسى

الحشر()الوصاياالنقيئ:مقولاتئلاثينقسم

)ضربمةوالظمبالئزالممزوج.المخثصأتئهالذي

متى(.نقائض)رجالمخثصألغاهالذي(المثل

تفسيزانفشرهالذي()الطقوسوالرمزفيالنموذجيئ

الخالقاللهمن.المثشرعاللهمنالشريعةتأتي.روحئا

مقذمةأيضأبطليموسوشرح.الساميالإلهمنلا

سطرةفيهاليجد)1:1-18(يوحناإنجيل

هرقيون.ءكأج.ولنطبنسعندكماالخلاص

المحارب:بطليموس

مصر.ملوكبطيموسرج14(

البقاعجيشقائددوريمانسابنبطيموس2(4

نكانورمعاشترك8؟180مك)2وفينيقية

)امكاليهودعلىالحرب!!ثعالفيوجورجاس

بطليموس

الوقتذلكقبلبطليموسوكاني(.3:38

ابيفانيوسانطيوخسلدىدافعتدسنواتببضع

4:45مك)2المجرمالكهنةرئيسمنلاوسعن

أصلنقرأ:أننستطيع6:8مك2فيي(.

.بطليموس!نبدلابطلمايس

قبارصة.مرتزئةقائد.مكرونبطليموس،3(

الخائنشتي.اليهودمعسالبرمارسمنأؤلكان

بطيموسإياهاسلمهالتيقبرصتركلانه

أببفانبوس.أنطيوخسجهةإلىوانتقلفيلوماتور

مك)2بالانتحارلحياتهحذأوضعهذابعد

.)15:12-13

أريحا.سهلفيقاثد.أبوشبنبطليمو-!4(،

حمتهخان.المكابيسمعانالكهنةرئيسصهر

)قربدوقحصنفيويهوذامننياوولدبههوفقنله

إلىهربذلكبعد2(.ا-ا16:ا)امك!ا(أ

الفيلدلفيئ.زينون

كتابحما!.دوستاوسابنبطليموس،5(

:3(.ا")أسمصرفياليهودثةالجماعةإلىأستير

جماعةمنكانالذيليسيماكسوالد"6(

:3(.01)اساستيرسفرونقلاليهودثةأورشليم

مكدونئاملكا15اسممصر()ملوكباللبموس

في..مق03سنةإلى323دشةمنمصرفيملكوا

فيالكبرىالهياكلتوشعتأوبنيتالفترةتللث

كومومبو.،أسنا،دندرة،فيلاي،ادفو

367-)المخلص(سوترالأولبطليموس14(

)رجلاجوسابن323-2850مصرملل!283.

الاصكندرتؤادأولمنكان(.اللاجئين*صلالة

زاحم)323(.موتهعندمصرمنهفورث،الكبير

ضدالأؤلسلوقسإلىوانضئمالاسكندرخلفاء

شةكزةفيديمترلوسابنهلهفغلبانطيغونيوس

أتاحتالصغرىآسيةفيإبسوسمعركةدهان313.

فيأما.وتبرصوالبقاعفلمطينعلىيسيطرأنله

عبادةوأدخلالبلاد،فيالإدارةفنطم،الد!خل

بطلمايسمدينةالعليامصرفيوأشسصال!،

فيعاصمتهجعل.ممفيسعلىتفؤقتالتي

فيكبيراازدهازاالمدينةفازدهرتالاسكندرتة



بطليموس

والمكتبةالمتحففيهابنى.والتجارفيالثقالنالمجال

الخطيب،الفاليريدبمترلوسبنانهاإلى)دفعه

أثينة(.منالآلمطالدولةورجل

أخيه()محثفيلدلفوسالثافيبطلبموس،2(

285-وخلفهالأولبطليموسابن803-2460

وزؤجالأؤلأنطيوخسعلىحربينفيانتمر2460

أرسينويأؤلأتزؤج.الئانيبأنطيوخسبرنيقةابنته

أختهوتزدفيطققهاثئم،ليسيماكسابنةالأؤلى

الأخالهليسيماس.أرملةالثانيةأرصينوي

اليونانثةإلىالتوراةترجمتعهدةفي.والأخت

السبعينئة.المضاةالنمخةفي

الأؤلأوارجاتسالثالثبطليموس،3(

246-وخلفهالانيبطلبمرسابن)المحسن(.

ابنةبرنيقةمنبزواجممربلىالقيروانضئم221.

ملكالثانيسلوقسحاربثئم،القيروانملك

سئدفصار24624-الاودكيةحربفيسوربة

البطليموسثةالمملكةفكانتبابلحتىالنربتةآسية

أيا!ى.فيعظمتهاأوبئفي

أبيه()محثفيلرلاتورالراجبطليموس،4(

221-وخلفهالثالثبطل!يموسابن238-5020

كلفتلومحنوثا.الشخصئةضعيفكان502.

سوسيبيوس.وزلرهإلىالحكموسلمعاثلتهأفراد

فبأرفح(رافيافيالثالثأنطيوخسعلىانتصر

إلىمعهسارتاللاجثينقؤةولكن)217(فلسطبن

.الائحطاط

)المشهور(ابيفانسالخاص!بطليموس،5(

والدهخلف.الرابمبطليموسابن021-1810

وخضع518"2-اسنواثخمسابنوهو

أنطبوخسهاجمهالرومافأ.الشيوخعلسلوصابة

منهوأخذ)هـ02(،بانيونفيعليهوانتصر،الثالث

اللاجئةالمملكةفاخهدمت.وفلسطينسوربة

.لروتخاضعةوصارت

أمه()محبفيلويورالادسبطليموس،6(

-181وخلفهالخامسبطليموسابن186145-0

سجنهكليوبترا.أمهعليهالوصئةكانت145.

وجعلمصراجتاحالذي)017(الرابمأنطيوخى
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الثاني،اوارجانسأوالساجبطليموسأخاهمكانه

منذ)164(.أعادهالرومافيالشيوخمحلمىولكن

السلطة.علىالأخوانتنازعالوقتذلك

شفيق.الئافيأوارجاتسالساجبطليموس7(،

ا-45ثئم017-163وخلفهالثافيبطليموس

علىاخوهشجنيوم017سنةالعرشاعنلى1160

رجوعهبعدالسلطةوقاسمه.الرابمأنطيوخسيد

رومةتدخلتولكن.بطردهانقبلسنواتبضع

علىملكاالساجبطليموسيكونأنفقزرت

ماثحين)163إ.استقفتالتيالقيروان

ابنال!اجبطلبموسقتل،السادسبطليموس

مونهبعدمصر.عرشجديدمنو)عتلى،شقيقه

نهائثا.وحدتهامصرمملكةخسرت

من)مولودأوباتورنيوسالثالثبطليموس8(،

نيأباهشارك.السادسبطليموسابنشهير(.أب

الساج.بطليموسعضهقتلهولكن)145(السلطة

)142-الثافيسونرالتاسعبطلبموس9-.ا("

)؟-الأؤلالاسكندرالعاثروبطلبموس08(

مصرعرشعلىتوالبا.الساجبطليموسابناههـ(.

معالنايحبطليموسأؤلأحكم.8.إلى116من

حين.701إلى116منمصرفيالثالثةكليوشراأمه

701شةفيقبرصملكالعاشربطليموسكان

الاسكندرفحكمسوتربطليموسكليوبتراطردت

إلىسوترعادحينثذ98.منةحنىم!رفيوحده

وحدهوحكم)ول(أخوههربأنبعدالسلطة

بينهما.وخدأنبعدوقبرصمصر

الثاني.الاسكندرعشرالحاديبطليموس11(،

شلافرضه.الأؤلاصكندرالعاصربطليموسابن

بطليموسصرتبحدمصرعلىملكا(رومة)قنصل

حكمأنبعدالاسكندرالئونتنلهولكن،العاشر

سلالةمنملكآخركانوهكذايوثا.02البلاد

المريحة.اللاجثين

فيلدلفوسفيلولاتورعثرالثالمابطليموس124(

الاعبأولانيسسثي.ديونيسوسنيوس

55-51(.ثثم)08-58مصرملك(.الكمنجة

العرشاعنلى.التاسعلبطليصوسالطبيعيالابنهو
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نعترفلمولكنعشرالحاديبطليموسموتيوم

وبغضىالمنفىلهفكان،قبرصاحتفتالتيرومةبه

الذبنالرومانثينإلىفلجأ)55-اه(.المصرئير

الحكموتركسنواتثلاثدامحكمإلىأعادوه

صنواتالعشرابنعثرالثاكبطليموسلافي

سنة.17ابنةالسابعةكليولنراوابنته

ابنفيلولائور.عشرالثاكبطليموس،13(

تزؤج)51-47(.وخلفهععثرالثانيبطليموس

الاسبهدرئة،عنطردهاالتيالح!ابعةكليوشراأخته

ولكنقيصر.برضىليفوز481(بو!بيوسوئنل

)أحثهاالحكمإلىأختهيحيدأنعليهفرضقيصر

بحاربوهووماتبطليموسفهربقبصر(.

قيمر.

ابنفيلولاتور.عئرالر)بمبطليموسا!،4

بطليموسوخليفةوشقيقعشرالثافيبطليموس

أختهتزؤج.47-44شة(11)بعمرعثرالئالث

.أعوامئلاثةبعدقتلهاالتيالسابعةكليوشرا

قيصرفيلولانررعرالخامسبطليموس15(،

معحكم.السابعةوكليويتراقيمرابن)47-03(

قيصر.أوغسطسبأمرفتل)44-.3(.أئه

كرئيتقع.ايجهبحرفيصغيرةصخرئةجزلرةبطمس

بسببرؤ،كانبيوحنا،ئفيهاك.ميليش

الفديسديرفيهانجد:9(.ا)رؤوكرازتهإيمانه

رأىحبثالوحيومغارة،التفةعلىالواقعيوحنا

.رؤاهيوحنا

باتانية.و"باشان*رجبطناء

تقعجاد.لقبيلةأعطيتمدينة:13.26يضبطويخم

جنولطفي.بطانيةأوكفربطنة:اليوم.الأردنعبر

منالفربإلىكلم22تبعدوهي.سلطغرثي

عتان.

بشرقي،ووجهطيربئعكليصؤرالذيجيحثلبم

سلطانيمئزه.الكاننفيالروتجةالاركانأحد

الالهيخصنهو،الاصلفي.المادفيوالتحولالتحزك

التيالملكةهذهبفضليتجثدأنيقدرالذي

طبيعيةتجلئاتفي،عديدةأشكالأتأخذأنتستطيع

أماحبوانات(..أخرى)آلهةمتعذدةجواهرأو

حالاتكإحدىبمفيظهر،الانسانإلىبالنسبة

منالانسانيتحزر.الموتبعدالمحكنةالوجود

وطعابمحركةمنالحيا+لثةوظائفهيخواصلالموت

وعيئهيرواحهفيإياهترشافالرسوم.الزواخوحياة

وفي،الجمئزشجرةقرباصتراحتهفي،الموتىمدينة

.رعسفيةفيرحلانه

امرأتهسيطلق.بنيامينمنالذيشحرايمامرأةبعرا

8:8(.أخ)ا

وجذ6:25(،أخ)اجرشومفىعمنلاويبعشا

.فآساالمغمي

اعتلىالثاك.مهـ()909-6إسرانيلملكبع!شا

ومنأحياابنهو.الحلطةاغتصبأنبعدالعرش

ففتل،نادابالملكجيثىقائدكانيصاكر.آل

محقهوحك،جبتونحصارخلالانقلابفيشده

:27-15مل)1الأؤليربعامعائلةأفنىأنبحد

بعشاحاوليهوذا.فيمحا!رهأسا5كان:7(.16

عئانحلىولكنيهوذا،حسابعلىملكهيوشعأن

قبلمنمعادئاموققارأىأنبعد(الرامة)أقفهاحتله

متعففاظكأنهوبماالآرائين.ملكبنهدد،

لهأعلن،الأوليربعامبهبدأالذيالدينيبالانقصام

بعشاومات.ويزولسينحطبيتهأنياهوالنبئ

مكانه.ابنهايلة،وملك

ال!رلافيالنصمعنقرأ21:27.يثىتغشتزة

6:56.أخا،رج.عثتاروت

بعل

ابن5:5(0أخ)ارأوبيننسلمنرجل"ا(

أيامفيالمنفىإلىذهبالذيبئيرةووالديوئيل

فلاسر.تغلت

9؟36(.8:03؟أخ)1شاولأجدادمن2("

.جبعونمنبنيامينيئ

بعالة4:+(،أخإاشمعونقبيلةفيمدينة3(،

91:8(.)يئىبيربعلةنفححهاهي

بهتعزفناالكنعانتةالديانةفيإله.المالكالح!يد،:بعل

أسماءفياسمهنجدولكننا.أوغاربتنصوصن

،.(.مق0023)إيبلافيالتيوفورئة()الأسماءالعلم

وأبحل.العمارنةوتلمارييثتم،سلابيخابوفي
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إلههوالكنعانيينعندا.جامهمإلههوبعلعليان

بعلأيضايصئىلهذا.والعواصفوالغبومالقمم

صفانه:منعدلم:7(.:2!9؟14)خرصفون

إله(،الاصلفي68:ه)مزالنسامعاثاالركب

فييعبد.الأرضرلثأو)زبل(أمير:اسمه.الجناح

.داجونالإلهابنانه.زبوببعلباسمعقرون

)إلهموتمعصراعه.عاتهيوأختهزوجته

ميتولوجيةفيرئييئموضوعهماويامته(الجحيم

معاباوفلطينسورلةفيكانأنهبما.أوغاريت

صيغةفيالبعولعنالتوراةتكقمت،لبعلعديدة

علىفدكجنساسمالعلماسمصارلهذا.الجمع

)قضذاكأوالمكانهذاعنوالمحاميالمالك

كان18(.:2691؟:32:18؟16امل6؟25؟

فييئعبتةعبادتهفصارتصور،مديةثفيعبعل

فيعديدونملوكنئرهاعلىعملوقد.إسرانيل

(.السامرةبحاصمتهااسرانيل)أيالشمالمملكة

23؟:2إإرالبعلعادبفراوةحاربواالأياءلكن

وخاصة.يأا:13هو؟ياة6حز،:1113

مل6:322،مل)1ميكلهلبعلكانإييا(.

ومذابحه23:17(أخ23:42-5؟2؟ا:01

؟91:هإر4؟22:ا)عدمشارفهأوالمثرفة

ونضبه32(،25-628:)قضومذبحه35(32:

وخذامه27(:201؟3:مل)2المكزسةحجارنهأو

مل)2هنهوكا-23(1:91،12،مل2)وعئاده

،18:91ملا)وأنبياؤه(23:17أ!11:18،2

فيلبعللمحموزؤجدت11،18(.مل222؟21،

الذيالبعلفغور،بعل:التوراةتذكر.أوغارت

هو:3؟4تث5؟25،3:)عدفغوربيتفييكزم

علىيسهرالذيالعهدبعل،برلثبعل01(،9:

أمكنةأسماءوهناك4(.9:!ها؟8:)قضشكيم

)يثىبعلوث(،4:صيأخ)ابعل:بعلمنمزثفة

أحا؟ي15:9أيثىبعلة16(،:4امل،15:24

15:92)يشبعلةيعارلم(،ئرلة*رج13:6

أخا91:3؟يشوبلهة؟الةباأيضأالمحمماة

9:18،امل91:44؟)يشبعلات4:92(،

حرمونبعل91:9(،)يشبيربعلة8:6(،أخ2

)يثىجادبعل5:23(،أخا3:3؟)قض

8:11(،)نضهامونبعل13:ه(،11:17،

بيتأومعونبعل:23(،13صم)2حاصرربعل

3:8(،أخا25:9؟حز38!ة32)عدمعونبعل

بعل11(،14أخ5:021،صم)2فراصيمبعل

2،9؟:14)خرصفونبعل42(،4مل)2شليشة

بعلقرلة02:له!(،)قضتاماربعللم!لم!:7(،عد

وأهدديقابلبعلوان:14(.0618؟15)يش

يقابللاولكئه.عموئاالثرقعبدهالذيهددإبل

القرنفيظهرالذيالسماوات)بعلشميمبعل

أما.(18ة2)هويهوهعلىأيضأويدل.عر(الرابم

21(،:46)نكاشبيل:بعلمنالمؤلفةالعلمأسماء

ضؤر،فينيقيةفي...بعيادة36:32(،)تكبالى

رعودوحزمهرأصهعلىقرنينمعثوربشكلبعل

نادزا.يردفهوالنصوصفيأما.سهامبشكل

والآلهة.بعلبنعمة،بع!منمبارك،بعليد:مثلا

بعلوجهل"عب.ن"فمثلعباراتونجد

ب.لم"سأو.بعلزوجةمتانيتصفةهوالذى

لنانجبلأيلبنانبعلذكر.بعلصورةأيل"ع

14:18،أ!ناكوأرامثةكنعانيةكتاباتفي

3:3()قضحرمونوبعل96:ا(31:ا-2؟

اليونافيأالعافيهوبعلوالكرمل.تابوروبعل

جوييتر.الرومانيالعالموفي،زوش

خلالمنيبدو.داجونابنهوأوغارت()فيبعل

ويكرهالنظاميحتمقداماوسيئاشاباملححته

باليديحمل.الموتويكرهللحياةيعمل.الفوضى

صاعقةوبالأخرى،الخضرةإلىترمزعصاالأولى

اصمه.المطروبالتالي،والرعدالبرقربأنهإلىترمز

المرعد.ربماأووالمهذمالمحغومعناه"هد"سابفا

أصبح)فينيفية(الثانيموطنهإلىاننقلوعندما

والمالكالزوجومعناهالبحل:ليئااكثرباسميعرف

الظافرأياينأل:ألقابهمنوالسيد.والصاحب

والسمؤالرفعةصاحبأيزبولوالمننصر.

فقالواالاسماليهودحزفولكن.والشرف

مل242؟:12)تالذباب)سئد(أيبعلزبوب

عوته.والغيومالسحبعلىالركبهوا:2(.
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ولاستقاالجبالأعاليمسك!نه.البرقوبهاؤهالرعد

علىبجلالالمطلالأترعالجبلوهوصافونجبل

بنتأيفدرية:زوجاتهأوبناتهشمرا.راس

التربةروح:أرضئة.الند!بنتأىطليةالرعد.

سئديأيأدونيأيضآ:الناسلفبهوخصبها.

بلفظةالينحرفالإغريقوألحق.وريىومولاي

هبم:ومنافسوهخصومه.أدونيسفصار"أدوني"

امما.كوفنصراعهويممعصراعه.موت،يم

ترنبمنهالغاية،فصليفصر)عموتمعصراعه

النهايةفي.حينهفيليسقطالمطروتنظيمالفصول

ملكا.ورلؤجيمعلبعلسينتصر

...بعلابي*رجالد.بعل

أصحذونعاصر،صورملك:الأولبعل(41

للمزةاسمهدكرالساج(.)القرنبانيبالوأثور

أصرحدونيدعلىصيدونسلببماصبةالأولم!

الوتتذلكفيأيضأأسرحدونراصتقبل.677سنة

التابعتينوالصرفندالصرفند()قربمعرابوفد

للعهدالأمانةمنشواتبضعبعدلصيدا.

قصربناءفيخلالهابعلشاركالأشورقي،

مصرمنفنقزببعلعاديخرى،يأسرحدون

لاحتلالأيرحدونانطلقولمأ.طهرقةملكهامع

بعلوحاصرصورعلىعزج671،سنةمصر

أشورانطلقوحبن.المدينةيفتتحأنيفدرلمولكئه

ملكا22لهخضع667،شةمصرإلىبانيبال

ومنالجرقلبمن،الساحل"منبعلومنهم

إلىبعلوعاد.-292(192)نثو"اليابسةالأرض

لكنه.بانببالأيضورفحاصره،سننينبعدالتمزد

الاسنقلالبعضمععرشهعلىالحفاظإلىتوضل

بانيبالأشررلأن492-692(،نشوتقولأكما

البرئةوصورحوسهفاحتلسنواتبضعبعدعاد

منأفلنتاليصورعنكلمةيقلاولكنه

هيبعلإلىتعودالتىالرئبصتةوالوثيقةصلطته.

)لوبالأمانة)أقسم(وعدبالأحرىأومعاهدة

نعرفالاأصرحدونعليهفرضهصهم!ه-534(،

سياسيئعملأيمنبعليمنعالوعدهذا(.تاريخه

سفنه.تحزكاتلهوينطم،أشورفيموقدغيابفي

بعلبك

بيدهيمسكهأصرحدونوبقربهممفةعلىبعليمئل

447(.)نشو

نصرنبوخذعاصرصور،ملك:الثانيبعل2(،

خلف:156(.اابيون،)يوسيفوسالبابليالثاني

نصر.نبوخذأبضأهوحاصرهالذفيالالثاتوبعل

القرنفيبيبلوسدطنجدهالقدير.الربادير:بعل

أفريقيةوفيه(ب9،أك)ك.مق.الخاصى

أجبلهامونلبعلمقابلأفيبدوالشمالثة،

حامون(.أو.أطنوس

بنوعبده8:له!.قضالعهد.بعلبرث:بعل

برلت.إبل:أيضأشمي.إصائيل

اللبنانئة.البقاعشمالنفيمدينةالبكاء.بعلبعلبك

المركزاكبرهايضئمرومالثةمعابدببقاياإلشتهرت

المنطقةتللثفيؤلدتالتيالأيطورتينلإمارةالدينيئ

هذهئيتمتىنعرفلا..مقالثانيالقرنخلال

نمارسكانتالتيالطقوسهيوماالهاكل،

الرومانيالإمبراطورترايانصىأنهونعرفهما.فيها

حملتهقبلزوشالإلهسألوفيها،بعلبكإلىجاء

الأعمالولكن..(.مب1-115)13الفرالئبنعلى

)244-الرتيفيلبسأيامعلىالمعبدهذافياتهت

القرنفيباخوسمعبدببناءالعملبدأثثم924(.

هيبعلبك.الثالثالقرنحتىوامتذالثاني

في(.هليوس،الشمس)مدبنةهليولوليس

لزوجينبعلبكفيالأولىالعبادةتوخهتالأصل

السماءإله:زراعثةوطمةذاتإلهيين(وامرأة)رجل

الخصب.والاهة.والخصبالمطرومعطيوالعاصفة

وفي.اترجاتيس-هددالساميالمالمفياسمهما

الرومانيالعالموفي.وأفروديتزوشاليونالباالعا

وجودهوبعلبكبهاختضتوما.وفينوسجوشير

معإلهوهومركور،-هرسى:ثاكشخص

:الرومانزمنفياليهودسفاهوقدكبشبن

مثالعلىالإلهرصولهوهذافمركور.مرتوليس

أبمفي،عشتارتالملك"ملاكأوتدمرفي"بال"ملاك

المؤنونويرميهاالتيالنذرئةواللوحاتالعمد.

لهذهشعبئةعبادةعلتدذ،بعلبكقربالجوخعين

.اللوحاتهذهعلىتصؤرالتيالالاهة



تاماربعل

شمالم!تقع.بنيامينفيمدينة.النخلبعلدامار:بعل

كلبالمكانهذافيل!هم!(.ت02)قضجبعغرد

اللاوئ.امرأةضدجرلمتهبعدبنياميناساثيل

التيموادكطفيحاصبيايكونقد.الحظإلهجاد:بعل

الحدودوعلىحرمونجبلسفحعلىيقع(.البنان

11:17؟)يثىيضوعلاحتلالاتالشمالثة

12:7؟13:5(.

هذاعنشهادةأتدم.أمانوسشدحمامونبعل

ونرتبطتقريثا،825سنةإلىتعودالإلهيئالاسم

إمارةعاصمةتركيا(،في،)الإصلاحئةبزنكرلي

.أمانوسلجبلالثرقيئالمنحدرعلىواقعةأرامئة

فؤجدت،الثرقفيحامونبعلعبادةوانتئرت

.السادسالقرنإلىنعودتعولذةصورمنطقةفي

داجونضأنشأنه،الزراعةإلههوحامونبعل

هوالبخور.مذبحسيد:اسمهمعنى.والمشتري

قرطاجة.فيالرنب!يالاله

ولرحم.يتخقبعل:حمانانبعل

أخاحنانبعل36:38؟)تكأدومملك1(،

قبلأدومعلىملكساجكانا:94-.ه(.

إسانبل.فيالملكثةنأسبس

72أخأاداودلدىالعاملينالركلاءأحد2("

الساحل.أرضفي28(

عفرابممنقريبمرج:13.23صم2حاصوربعل

بيتمنالشمالإلىكلم7تبعدالتيالطببةهيالتي

أبشالومقتلهناكحا!ور.تل:الممكنمن.إيل

تامار.لأختهليثأرأمنون

نإ.حر!ونجبلمنقرلبةمقذسةأماكنحومونبمل

)يشجادبعلعنيتمثز3:3()تضحرمونبعل

5:23،أخاحسبهو13:ه(12:7؟11؟17،

3:9(.)تثحرمونجبلأوسرلونسنير،إله

الفديمةالبابلئةالنسخةقالتكساالآلهةسكنهناك

هناك-6،ا6:أخن)1ححب.غلغاشلملحمة

نساءلنفوسهمليأخذواال!ماءمنالآلهةبنونزل

علىتدكرومالئةمدؤناتهاك-6(.ا6:)تك

جذاالقيم"الالهجذا"،الحظيم"زوشعارة

لا.سوالقدو
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الأشورئة:الحولتاتحذدته.الرأسبعلروشبعل

الناقورةرأسهرعور.أرضوتجاهالبحرلمجاه

)بعدالممزلةالطولوغرايخةاللوانحمئتهوقد

رأس4015-.145(:،الثالثنحوتصس

صنةمستةالثالثشلمنضرأقامفاك.القدس

ومن،صورملكمعزربعلمنالجزيةوتسم841.

اصرانبل.ملكباهو

رفبع،بعلأي.رم.لعب:الفينيقيةفيرومبعل

كيتيونسلالةفيالملوكمنعدداسمممخد.

الفينيقية.

اسمهنجد.004سنةحوالى،كيتيونملك1(4

وطيهاتون.الثافيملكبعلبينيقعالنقود.في

ملكيانون.الملكوالد2(،

فيههـ3سنةحوالىالمذكورملكعبديإبن3(،

اداليوذ.فيلغتينفيمدؤنة

زلوببعل

ا:2مل)2عقرونفيالسائلينيجبإلهاسم

يكونتد.الذبابيطردأيالذبابإله:يعنيي(.

بعل.الأميرأوزبولبعل:الأصلفيالاسم

نصوصفينجدهإلهئاسمبعل.الأميرزلولبعل

العليأوغارتإلهعلىزبولبعلينطبق.أوكاريت

عنوتحذثواالمعنىالرابينثونحؤرتد)عليان(.

الزبليقذمكمنكانالأوثانعبدمن:فقالواالزبل

للآلهة.

الثزيرةالأرواحرئيسالفزدسثينفمفييفي

رجوز،3:22)مرالشياطينيسوعيطردبهالذي

فيالاسمهذايظهرلا.بقولونكما:25(ا"ث

القديمة.اليهودثةالآداب

.جازىبعلشتمبعل

النصففيصيدونملك.الأولضلمبعل1(،

فينيفيةمدؤنةفيعرف.الحامسالقرنمنالاني

عبد*الملكوالدكان.الشيخبستانفيؤجدت

.أمون

بعنا.ابن.(.مق004)حواليالثانيثلمبعل2(،

الشيخبتانفيؤجدتفينيقيةمدؤنةفيعرف

هو.أشمونل!لهكزسصغيرتمثالعلىوحفرت
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،العرشيعتل!لمأنهفيبدو"ملك".لقبيحمللا

نفوذا.بصلثولم

تكونقد.افرائيمجبلغرتي.4:2مل2شيثةبعل

أليشعالنبيكثرهناك.كفرتلتأوصسيةخربة

شيثحة.،رج.ا!لينعلىووزعهاالخبزات

.صفونبعل،رجصافونبعل

عد14:2-9؟خر.الشمال!حئدةصفونبعل

خثمهناك.المزةللبحيراتموازبةمرتفعاتعهم!:7.

بعل،الأصلفيمصر.منخروجهمفيالعبران!ون

صافونجبلعلىيظهرالذيالعاصفةإلههوصفون

منالشمالإلىكلم04يبحدالذيالأقرعجبلأي

الحثتةفيخزي()أوحزيسفيأوكاريت.

هذا.كاسيوس:اليونالناشتقومنهوالاممادئة.

الذيالحوريالعاصفةإله،تشوبيرفالجبل

)نثموالتنينكومياوليالجبلقضةعلىمنيثساهد

يرتبطقدن(ف"صالساعياسمهب(.123

.الشمالعلىيدكأنتبل،راقب5"ف"صبفعل

مقاملأنهأوغاريتشالرفيدوزاص!فونيلعب

التوراةأما.الإلهبئبالطاجينطبعبالاليوهو،بعل

)أشلصهيودمزاحئاالجبلهذافيفنرى

-3؟48:2مز؟7-26:13أي؟41:12-15

الجبالبينكاسيوسالجليفيلونوعذ98:13(.

التهيئةأأوسابيوس،المقذسةالأربحةالفينيقتة

خربواسطةنعرفونحن1/.أ:9(.الإنجبهلثة

منأرصلتفييقتةورسالةعهم!:7عد2،9،:14

بوجود05(،أك)ك(دفنهتل)أيتحفنحصيص

مصرفيصفونبعلهومقذس،موضع

عرف.زوشمعيتماهىالدلتا(.)علىحدود

قصرونرأس:موقعه!(3:)اتاربخهرودونى

صين.منالشرقإلىكم55يبعدالذيالجلسأو

اعان.بعلعزوربعل

ذكره84(.)846-اصورملك،1(

معزر.بعل،رجا:124.)ببونفييوسيفوس

ايون،)يوصبفوس556حوالىصورملك2(،

.(157:ا

بعلغبد9:.ا(.)هوفغوربيت،رجفنوربعل

فراصببعل

مز9:.ا،هو3؟ة4نث25:3،5،)عدفغور

3:92؟نث31:16؟23:28،عدرجأ:60،28

أرضفي:17(0222؟:13لى34:6؟؟46ة4

،2:ا-3عدخبريشيرفغور.جبلعلى،موآب

وليمةوالىالحمبأجلمنزواجئةعبادةإلم!

الامي.العالمفيكما،السلامةذبيحةتليمقدسة

"ذبائحبأنهاالذبائحهذه601:28مزيصف

:16،7إر)ق26:14تث)الاصنام(.رج"الموتى

)منشيئايقذملمأنهالمؤمنيملنحيث9:4(هة

اللذين14:اوتث91:27؟لارجميت".أجل

يدولا.يتعلىحزثاوالجراحالتخديشحزما

الموتىعبادةعنعتنضتنالنصوصهذهأنمعقولأ

.(718:حز؟ه:41إر؟22:12إش،801:)عا

الذيفغورالالهيبدوماعلىهوهناالمذكورفالميت

18:27-)املالصيفبدايةبموضهفييحتفلون

6:2(هو)رجبقومكان،موتهغل!بعد28(

بعدحالأ)يذكرمقذسزواجيئطقسبواسطة

يتكمحين91:27-92(.لافيالحدادطقوس

أعيادعن6(سوربة)الاهةالثممبئاطيلوقبانس

"بعد:قال،لأدونيسبهرائا،جبيلفيجهايحتفلون

إلىتفادميحملونوينتحبوا،نفوسهميضرلواأن

حيئ".أنهيخبرونالغدوفنن،ميثإلىكماأدونيس

وظيفةبعذيذكرونكانوا،الرومانيةالحقبةفي

منالمشناةمنعفييظهرماوهذا،"الموتمن"المقيم

7:16(.سنهدرين)مشفغوربعلعبادةممارسة

صكانا.14:اأخا5:02؟صم2فواصبمبعل

بدر.شبخ:اليوم.الفلسطئينعلىداودفيهتغفب

الرابمالقرنفيالمزعومسكيلاصىدعاه.كرملبعل

صور،بعلأنهيبدو".المقدسزوش)اجبل..مق

يأ8:317(،)العادياتيرسيفوسقالكما

الكرملعلعبادتهايزابلركزتالذي،ملقارت

آخرونوتال.32(31ك:61ر!،18:91مل1)

لإلهمحتنشكلأو(السماوات)بعلشميمبعلهو

زوشمعتماهى..مب2القرنفي.العاصفة

نمارسالعبادةشعانروظفت.()بعلبكهليوبولس

.م.ب4القرنحتىلهبهرائا



مرقدبعل

المصرقيبالإلهيرنبطالأبعالمنبعلمرقد:بعل

مدؤنةا5ويونائةمدؤناتثلاثفيعرف.أبيس

بيتقرب،القلعةديرمعبدفيؤجدتلانينئة

مرقدبعل.ببروتمنالئرقيئالشمالإلى،مري

زوجتهأئاجوبيتر.معتماهىوقدالرقصبعلهو

جونون.معتماهتفقدمحافيمعبدفيتقيهاالتي

إلهعنصورةيدوماعلىهومرتدبعلإذن،

ماء.يبوعالمعبدبقربكان92:6(.)مزالعاصفة

والخصب.الشفاءإلهمرقدبحلصاروهكذا

ولكن،الرومانالجنودبواسطةعبادتهدخلت

هذاعنتتحذثالنيالسامثةالوثائقضاعت

الموتع.

ملجأ.هوبعلمعزربعل

حسب289-229سنةحوالىصورملك1(،

121(.:ا)ابيونيوسيفوسفلافيوس

سنةحواليصورملك.الثانيمعزربعل،2(

شةالئالثلشلمنصرالجزيةدخ846.84-ا

.841

رأوبينفيمدينة.!عيناليوم.المسكنسبدمعونبعل

أعاد25:9(،حز5:8،أخا32:38؟)عدوجاد

ميثع.نصبيقولكماميشعالملكبناءها

فرضهااليالمعاهدةفياللحناتفييذكرملاجيبعل

بعليذكر.صورملكالأولطبعلعلىأيمرحدون

سفنليدتر،شمبموبعلصافونبعلمعملاجي

يكونقدوهكذا.المعاهدةاسفيراعلمإنصور

لهذا.الجزلةالأحوالصوءأوالملاحةإلهملاجيبعل

فيلونيذكرهاالتيميليخيوسالحفةملاجيقابل

إلىوفيهاا/11(.:االتهيئة،اوسابيوس)الجبيلي

تعنيالتي"ملاغا"أو"الملأح"فيساوىزوش

المرفأ.

ملك.هوبعل.تيوفورياسمملكبعل

7القرنفيارواد،ملكيكنلو،أبناءأحد1(،

أ(.692)نشو..مق

النصففيكيتيرنملكالأولملكبعل24(

يحكموبدأ،سلالةأضسى..مق5القرنمنالأول

سنةالقبرصئةالثورةاحشويروضسحقأنبعد
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وكان-116(.ا550:تارلخ،)هيرودوش947

الماداببنمعكبنبونأهلنحالفساعةملكابعذ

منعرف047.سنةحوالىإداليونوحاصروا

ملكبحل"حفيدهتركهماومدونتينالنقودخلال

الثاني.

فيواداليونكيتبونملك.الثانيملكبعل34(

عهدعهدهكان..مف5القرنمنالثانيالنصف

فبنيقيتينمدؤنتينوفيالنقودفيغرفازدهار.

.الأولملكبعلوجده)الئاك!عزيبلتذكر

قدا.8:انشفيكرم.الوفرةشدطمونبعل

.9311:حزفيالمذكورجو!هامونوادييكون

حامون.بعل،رج

بطريقةنفثر.أوغارلئةملحمة()ملحمةوعناتبعل

تعاقبوفيفصولهاتحاقبفيالطبيحةرتابةيثحرتة

الىبالإشاراتملأىوهي.والموتالحياةدورة

الز.علىوالحير،الفوضىعلىالنظامانتصار

.الأرضعلىملكاويصبحالبعلينتمروأخيرا

كان23:7،أخ11:182،مل2حسبي!ذابعل

بنتعثلياالملكةزمنفي،أورشليمفيلجلهيكل

إلىكلم)4راجلرامةفيكانأنهيبدو.عمرى

فراصيمبعلمعتماهى(.أورشليممنابخوب

)إشفراصيمجلأو11(:14أخ5،022:صم)2

فارصعشيرةبعلهوفراصيمبعل2(.28:ا

-2:4أخا،4:12را،38:92)تكاليهوذاوية

هوالكاهناسمأن11:18مل2فينلاحظه(.

)إربيوذافيواحدةمزةسوىبردلاالذي"مثانأ

والفونيقي.الفبنيقيالعالمفيبتواترولكنها(،38:

صورصجاءتقدالعبارةهذهأنيعنيهذا

.ملقارتأوصوربعلإلىوتوتجهت

بعلوت.ءرج.بعلزوجةبعلة

المصرئةحاتورمعقابلوها.جبيلسئدةجبلابعلة

أهللدىالساميةالإلاهةهي.الكنعانتةوأشيرة

)بيبلوس(.جبيل

فياسمهاغرف.جبيلفيالكرىالإلاهةجبيلبعلة

الوتتذلكمنذواعتز،الوسيطةالمملكةنذمصر

فيالفيروزناجموفيحاتور.صفاثمنصفة
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السبنائئةالمدؤناتأعطت،سيناءفيالخادمسرابيت

جيلفيحاتورغبدتحاتور.إلىبعلةاسمالأولى

يكونوقد25-24(،)القرنالقديمةالمملكةمذ

ذلكفيتثمقدجبيلوبعلةحاتوربينالتماثل

الفرعونئة.الحقبةنهابةحتىالوئائقوستعتذ.الوقث

العاشربطليموسأيامعلىإدفوهبكلفيمثلأنجد

".جبيلبعلة"حاتور،:نقول.مدؤنة-م!(1)70

ببنبعبدزمنمنذتتمقدالدمجكانالوقتذلكفي

ايزيس-فيجيلبعلةقمثت،وايرسىحاتور

جبيل،فيالخاس!(.)القرنيحوملكأيامفيحاتور

ولبست،المعرفيالنمطعنعرشعلىجلست

يدها.المصرئاتبالإلاهاتالخاصاللأصقالثوب

تسكواليسرى،البركةعلامةمرفوعةاليمنى

القرصقرنيهاوبينرأسهاوعلى،الصولجان

يكونقدوحاتور،إيزسىبينالدمج.الشم!يئ

كما،جبيلإلىالأسطورتةإيزش!مسيرةأصلفي

واوزبرصايزصعن)مقالبلوترخسيرويها

جيلبعلةبينالتماهيفييكون16-13(كما

هنانذكر".الكبرىالإلاهةو"عثتاروأفروديت

3الفرنإلىيعودالسريالئة()فيالمزعوململيتونخبزا

التي،قبرصملكة،بعلةفينيقيةشصب"عبد..مب

وتركت،الفينيقئينملك،كوشرابنتموزأخت

الفييفين،تلعة،جبيلفيتقيمتوجاءمملكتها

للملكالقبارصةكلعينهالوقتفيوأخضعت

فقدتموز،قبلأريسأحئتأنهافمعخوشر.

الجرمفيأمسكهازوجهاأنوبما.تموزمعزنت

جبلفيفقتلجاءعليها،عيرزاوكاناثمهرد،

بعد.البرفيالخنزلريصطادكانالذيتموزلبنان

حيثأفقافيوماتتجبيلفيبعلةلبثتذلك،

،1855،سريالنحصاد،)كيورتونتموز"دفن

فيلتموزبعلةحبعنعترواوقد43-44(.ص

،حزانفيالصابئةعرفهكماالمقذسالزواجطفوس

المعبدوسطفيالعرسخيمةينصبونكانواالذين

ماهىنجهلها،ولأشابتموز.عيدفيلبعلة

التهيثة،وسابيوس)1وديونيبعلةبينالجبيليفيلون

جل.لبعلةالقديمالايمئعرفلما:35(.1/0

الجيلئةالمدؤناتفياللفبهذاعرفتتدوهي

واليبعلأبيبعلالملكمع.(.مق).ا-9القديمة

بوالخامى(،)القرنيحوملكئتم،بعلوشفط

النذور.إلىتثيرفينيقيةلوحات

بعلوت

15:06؟)لىالماضيفيبعلقربةاسم1(،

قردةاليومهييعار3.قريةصارت18:14(.

:9-15)يشبنيامينأويهوذاحدودعلىالعنب

1(.7:)ا!مالعهدتابرتإلهائقلا(..

ثغ15؟92!)ل!لبهوذاؤهبصمدبنة،2(

أيضاسفيت92(.:4أخا:91،3)بشلشمعون

تكونقد92(.:4أخا)بلهة،:3(91)بشبالة

الكرملجبلخربةنصلالتيالتفةعلىصولةاليوم

ترب،المدبحتلولأيضأ:تكونوقد.بعرطوف

بثرمنالشرقإلىكلم18تبعدالئيالمئاشخربة

سغ.

)بشحورونبيتمنقرلبةدانفيمدينة،3(

أح2؟:1818)املصليمانحضها:44(.91

بالضبط.موقعهانعرفلا8:6(.

)يشلشمعونأعطيت.البئرستدة.بيربعلة(4،

أصلوج.ويارخلصةبينالنقبفيتقع91:8(.

.ءفيالمذكورةذاتهاهيتكونقد

24(.:15)يئىالنففيمدينة.بعلوت5!،

الغربثةالشمالتةالحدودعلىيقعجبل،6(

11(.،15:01)بشويبنينيلعقرونبينليهوذا،

صم2؟:147أخ)اداودابن.يعرفبعل:بعلياداع

(.يعرف)اللهالياداع3:8:أخ1فيصار(.516:

إرميا.أئامفيالعمولئينمللث.04:14إربعلبس

أعطى.بعل:نتنبعلاختصاربعنا

عرف.الحاسىالقرننهايةفيصيدونملك(1،

صكتوبنقودالشيخبشانفيؤجدتمدؤنةفي

شمبعلووالدأمونعبدالملكابنهو.أيامهفي

.صيدونمدافنفيناووسإيىئنسب.الثافي

مملكةفيالخامسةالمقاطعةوكيل.أحيلودابن2(،

يزرعيلواديعلىأيضرت:12(.4)املسليمان

وتحناك.محدومع
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فيالتاسعةالمقاطعةوكيلحوضاي.ابن،3(

سهلعلىأشرف16(.ة4)املسليمانمملكة

.المجاورةوالمنطفةعكا

بعنة

صم)2ضاولابنإيشبوش!ثقاتليأحد،1(

البيتإلىالنهارحزفيرفيفهمعدخل4:2-9(.

رأسهوقطعانقتلاه.نائفافيهإيضبوشثكانالذي

بقتلهما.الملكفأمرداود.الملكإلىوصتماه

صم)2داودجش!فيالأبطالأحد،2(

11:03(.أخ23:92=ا

؟2:2)عززربابلمعالححبيمنعادبهودفي3("

7:7(.نح

العهدعلىوئعواالذبنالشحعبرؤساءأحد4(،

نفسههوبكونقد01:27(.)نحنحمبامع

.4فيالمذكور

أعوارمنفسئانجىالذيصادوقوالد"ه(

4(.3:نح،بعنا)السبيمنالعودةبحدأورشليم

بعور

ملكبالىوالدا:42.أخابم3632!تكا("

وم.%

؟42:3،51؟22:5عدأبلعاموالد(2،

بط6:5،2مي؟13:32،42:9يش؟31:8

2:51)

.معونبعل5رج32:3.عدبعون

اصائيلشعبفيالبغاءيمارس.زنى،رج)ا!(بفاء

علئشجبلاوهو،المجاورةالبلدانفيكما

علىبل38:15-91(،)نكالاخلاقيالمحشوى

3(.ة92:331،)أمالئمخصية2المصلحةمستوى

ألابالنارحرفائعاقبالكاهنابنةبغاءولكن

بغئا.يتزؤجأنالكاهنيحتطيعولا21:9(.

المعابدظلفييمارسالذيهوا!زس)ا!(بغاء

رج،أورشليمهيكلإلىحتىوصلبل،الكنعانئة

تداشيم.!

هذارو(.درف)المؤنثردف:العبريةق)او(بغل

قؤةفأخذ.والأتانالحصانتزاوجنتيجةهوالحيوان

مثلالوجهاءمطةفكانالحمار.وفطنةالحصان

صلا)ودداو(31:92ق،81:9صم2)لومبشاأ

أخا،5:17مل)2الأثفاللمحملوجهيمة:!هد(،ا

نالوتد:66(.2عز66012:أش؟12:41

أخ01:252؟)املالبغالمنهداياصليمان

أحزلصورالبغالباعوااناتوليةوأهل9:24(.

لايقولمارغممتواتزاالتزاوجكان27:14(.

22:9-.ا.نثف91:91؟

عنعدداسم.ينلمبخ:الفينيقئةفي:بغمالبون

.بالأسطورةأوبالتارلخيرتطونالأئمخاص

منيكونتد.قبرصعلىأسطوريملك1(،

،الحياةأفرودبتأعطتهتمثالأعشق.فينيفيأصل

التحؤلات،)أوفيدبوسبافومىمدبنةهيابنةفرلد

)ملككبنيراسولدتالني01:243-792(

الالاذةفيهوميروسذكره.الأسطورىتبرص

هوابفماليونإنيقولآخرتقليدوهناك25(.:11

.كبنيراسمنيرمةلابنته!لدالذيأدوني!جذ

هيالتيكرباسيةمؤشسأيضابغمالونويحتبر

.لقبرصالثرتيالثصمالفيصغيرةمملكةعاصمة

قرطاجية.ايقونةعلىعشتارمعيذكرإله2(4

ال!يساوشفيقبالوسابنصور.ملك،3(

خالهقتلطفلأ.بعدكانيومأباهخلف.ديدون

هربتديدونأنإلآالكنوز.ليأخذوصهره

فيا:8+-368(.الالياذة،)فرجيليوسبالكنوز

)يوسيفوس،قرطاجةأضتلملكهالسابعةالسنة

ذهبإليسا،انتحرتأنبحدأ:18(.أبيون

أخهلهيرذأنملكهامنيطلبمالطةإلىبغماليون

إليه.لجأتالتيحئة

سوربة.كوللي"رخسورلةبقاع

الجوفا..سورلة*رجفينبقاع

الىعادواالذيناللاوئينأحد.9:15خابقبقار

الحبي.بعدأورشليم

يدئر.الرب:قبقيا

11:لاا؟إنحالثانيةالجوقةرئش!.لاوي14(

12.)9:

الرجوعبعدوالأروقةالأبوابمجفظلاوي2(،

12:25(.)نحالحمبيمن
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)إشارةوخزبدئرالرببقبوقيا:اختمار:بقبوق

أولادصمعادالذينالنتينيمأحد(.بابلفيالأصإلى

7:53(.نح؟اه2:)عززربابلمعالحبيمن

دار.ف:العبرئةفي.الصهباءأوالحمراء(-)اربقرة

التطهيرطقوسفيرمادهيستعملحيوان.همو

وأ،يتجثةسنمنالأصمياء.أوللأشخاص

عدرج91!2-.ا؟)عدتبرهأو،عظامه

ئرمثنأنعليهوجب9:13(،عب31:23؟

بالماء)يمزجالرمادبهذايصنعالذيالطهورالماءعليه

منانطلافائفشرالحمراءالبقرةواختار(.الجاري

شعوبعندالمرضمنكواقيالأحمراللونتيمة

والشعبيئالحمحرفيالأصلعلىبالتاليفيدك،كئيرة

بلاتكونأنالححراءالبقرةعلىيجب.الطقسلهذا

طقوسفيمعروفمبدأوهذا،عاهةولاعص

؟6،ا3:،3:01،االاالقديمالعهدفيالذبائح

نير،علاهاوماا(:17تث-2291،25::3؟4

عنتكفيرأنقذمالتيالعجلةعلىأيضأينطبقوهذا

ئذبح21:3(.)نثعهولشخصافترفهجرم

العوامأحديدعليالمحفةخارجفيالحمراءالبقرة

وفي.كلهاوتحردتى،كاهنبحضرة(بكاهناليص

الأرزخشبمنالكاهنيرمي،تشتعلالتيالنار

موضعفيالرمادلمجفظئمقرمز.وصغوالزوفى

)عدالطهورالماءصنعفيئستعمللكيطاهر

،91:9.)17

قبالة،الفراتلهراليمنىالضفةعلىيقعبقرص

منالجنوبإلىكلم04ويبعد،فيهالخابورمصب

الزور.ديرمدينة

.يهوهاتحنهمنبقباهو:اختصار:فثى

نونبنيشوعمعاششكدانمنرجلا("

الأرضاتتسامأجلمناليعازرالكهنةورئيس

34:22(.)عد

أخ)االكهةرئيساليعازرفرعمنكاهن2(،

القضاةزمنفيعاشيكونقد7:4(.عز3؟ا5:

.يوسيفوسالمؤزخيقولكما

25:4،أخا.يههوهامتحانبماهو:اختصاربكا:

السادسة.الفناهفرفةرئيسهيمانابن130

ولكن.القديمالعهدفيالبقتةلفظةنجد)ا!(بقة،

يعنيالذي(العربيةفي)سائرر"أ"شفعلهناك

)أشاللقاطأو9:24()اصمالطعامبعضبقي

فقدالاسمأما47:18(.)تكالففحةأو6(ت17

فبدكر"ت"يجذرأماالأنبباء.لدىاعئعمل

شإا؟28:اتث36:7؟)خرالوفرةعلى

في)فلتط"ل"فلفظةوهناك56:12(.

بعد)الناجبن(أفلتمنعلىندكالتيالعرية(

شإ3"91:03-امل21:172،)قضالهزيمة

21:35؟)عددأير"ثولفظة2(.02-ا:01

"ملولفظة.نفسهالمعنىفي9(:اإش34؟2:تث

،15:6،45؟48:6)إرخرج،هرب،افلت،"ط

(.العربيةفيملص

ففيجئ!.قديمموضوعالبقتةموضوعإن

الإلهإلىالانسانيترخه،الصعبةالحياةظروف

نإ-ورحمتهتدرتهبفضلبفئةوجوديؤقنالذي

ومع44:17(.يي7:23؟)تكبقئةهونوحا

الملوكلدىالناسوخهجيرالمغلولينإفناءسياسة

الساعة.موضوعالبقثةموضوعصار،الأشورين

بقئةنركواأنهمأو،بقتةينركوالمبأنهمالملوكافتخر

المجالهذافي.بالرحمةالكانمعاملةأرادوالأنهم

المثتتين.بقئةجمعالذياللهعنالأنبياءتحذث

البفةمدلولارتبط.ففاوبةالقبلبالحقبةونبدأ

العهد،الاختيار،ايرائيل:فيالإيمانببني

متأخرةنظراتئسقطلاهنا.الخلاص،الدينونة

كمافديمة.نصوصعلى(بولسنظرة)منلأ

من"أفلتت"بقثةببنأساصيتمييزتنتوفف

الموضوعفيماأفدمأما".مح!ارة"بقتةو،الموت

العقابفركم(:91:18املأإيليادورةفيفنجده

الربيترك،ا!افىالضعبيصيبالذيالقاصي

وتهتأ.لهأمنيةستقىرجل()5007صغيرةبقتة

صؤرفيالقرلبالدمارفأعلن،الشمالفيعاموس

لهالمجمسبلابقئةالخاطئالثمعبسيصبحفافعة:

8:2؟6:9؟5:3،ا،ا4:)3:12،حساب

معنىبكلالدمارإعلانأمامهانحنهلا(.9؟

منتبقىماعلىيتحنن...الرب"لعل؟الكلمة
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النبييجعناوهكذا5:15(.)عا"يوسفببت

الكتابنهايةفبونجدتولة.إمكانيةنستثمفث

الشعب)يغرللالغربالصور!)9:8-15(

النهاية.فيابخاءواعادة(الخاطئ

البقئةموضوععادإشجا،منالأولالقسمفي

لالأنناصعئايبدوالنصوصتفسبرولكنمرازا،

ومتىتلامذه(أو)إشالأقوالكتبمننعرف

بقتةتبفىلن:أضوربةفحملاتالخلفئةأما.كتبت

راملأ،9(:51)لموآب،هـ3(:41)للفلسطيين

بالنسبةبكونوهكذا.)21:117لقيدار:3(،)17

الأراميئالاجتباحلمجاهوبهوذا.اصائيلإلى

الامكانئةأنهعلىالإيمانإشعياقذم،الافرائيمئ

أشعياوابن15(.03:رج9؟)7:للبقاءالوحيدة

وأتعودبقئة.بشي.ارشرمزيا:اسمايحمل

العظماءانحطاطإشعيابخ!لم)7:3(.تنوب

)ثقته(إيمانهجمعلبل(،سدوممنأفضلاليسوا

قطعتالتيالئجرةفمنلداود.المعطىالوعدفي

شإواننظر11:ا(.)6:13؟مقذسفرخينبت

الربومعرفة،والعدلالبرإقامة،المحيحالملكمن

الاجتياحمحنفبعدا-91.:)11الأرضكلفي

الرلثإلىحفاالمخئصونسيستند،القاسية

أشعياخطفيصفنياوجاء4:3(.رج).ا:02؟

ومتواضعة"!وديعةبقيةوخلاصالدينونةفأعلن

3:12-)صفالرباسمفيملجأعنتبحث

.)13

دوئاإرميااستعمل.المنفاوئةالحفبةإلىونصل

8:7،)6:9،الدينونةسياقفي"بقة،لفظة

رأي)عكسالصالحفالتين34:7(.11:23،

)إرالمنفتونهوفلحطين(فيظقواالذينالهوذاويين

بقئةعودةإرمياأعلن،أورشليمدماربعد24(.

رج)31:.ا؟المشتتينوتجثع)31:7(اسرائيل

قبلمنحاسمتدخلإلىنحتاجلهذا(.اا:04إش

أإرالقلوبفيشريعتهوي!حخليغفرالذيجره

العهدنخبةهيالئيفالبقتة3-34(.31:ا

يثعبهأجلمنالأزلمهآاللهحثثمرةهيالجديد،

31:3(.)إر

علىحكضاحزقيالأفوالكانت،المنفىأرضفي

سوفالشببقئةحتى:خطاياهبسببالشعب

،9حزرؤيةوح!سب.ا(.:)5رلحكلفيتشئت

محيءأنغير.للرصثالعابدونالأمناءفقطينجو

الأولحكمهعنيعودالنبيجملالمسبثبن

لافلسطينمنفالناجون2-23(.)14:ا

)لمهم!:24-ابراهيمبمراثيطالبواأنيسثطيعون

وسطالمسحتقبلشبيهضحزقيالوأخذ25(.

علىيجب،برسالتهاالبقثةهذهتقومولكي.المنف!ين

وينقيهاالثعوبصحر)ءتعبريجعلهاأنالرلث

11:91-.2(.رج26؟)36روحهفيهاوينفخ

الذييهوهعبد5نثيدمرقعيتحذدالاطارهذافي

53(.)إشالتكفبرئةبذيحتهللكثيرينالتبربرنال

لفظةيسئعمللاإشعيامنالثانيالقسمأنإلىنشير

)46:3(.واحدةمرةسوى"بقئة"

محموعةاعتبرتمنفاوية.البعدالحقبةوفي

ا:12-14؟)حجالبقيةنفصهاالصغيرةالعائدين

النخبةالبقتة،8،6111:زك،4،9،8:14:اعز

حزقيالهتأهبرنامجححبالبلادبناءستعيدالتي

شعب""لخطمعاكسخطفيومدرسته

أقوالالحقبةهذهفينجعلأننشطيع،.الأرض

)ميالمجموعةاسرائيلبقيةالبقئة:حولميخا

جهوهبقيادةأورشبمإلىوالعائدة2:12-13(

للأمم(الدى)صورةبركةهي،6-8(:)4ملكها

ضداللهدينونةأداةعينهالوقتوفي،الخاضعة

رسالتادوزاالبقيةستلعب6-7(.إ51اللامؤمنين

.(66:91)إشالأمموسط

تهئملا(9،أنحالمتكزرةالخياناتخبرةإن

أزكدقيقةتنقيةالبقيةوتقية،جديدةدينونات

لا،الهلنستبةالحقبةزمنفي13:8-9(.11:9؟

ذلكومع.البقتةحولالتعليمإلىيثيرتلصيخانجد

معارضتهايالأمينةالبقئةبمثلون"الحيديم،فإن

اسانيل.إلهعنللتخلى

اعتبرتالتيتمرانعموعةبالحسيديموارتبطت

ومع.الخياناتمنطوللةسلسلةاصرائيلتاربخ

)وثصببقئةلهاللهاخفظ،حفبةكلوفي،ذلك
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شريعةإلىرجعتالتيفالجماعةا(.2:اا:4،

بقيةنفسهاتعتبر،البرمعمتعاليمإلىوالأمانةموسى

.(8؟6مد!9-31:8،41:8نظح)ئيلصاا

مختاريجماعةتشكل،الحقروحتنقيةوبفضل

قربتعليمأمامهنانحن4:3(.)وئمىاسراثيل

أخنافيأيضاالبقثةوتذكر.بولستعليممن

البقثةحفظتالقد9:7عز09:34؟83:8؟

:13.48وايمانها(؟أعمالهابفضل

قتةبأنالقائلةالفكرةإن.الجديدالعهدفيوننتهي

:23(.13الوالمسيحزمنفينجدهاصتنجو،قليلة

بأنالقائلالاعتداديشجبنفسهالمعمدانوبوحنا

ا.9-3:)متيخلصونسوفابراهيمأبناءجميع

أيامأنيسوعأعلنالاسكاتولوجثةالخطبةوفي.وز(

)مرالأبرارخلاصأجلمنستقضرالضيق

مثز،اصائيللاإيمانسزوأماموز(.13:02

)بحسبوالدماللحمبحسباسائلبينبول!

استعاد.اللهاسرائيلوبين(الجسدبحسب،البدن

)رو22-01:23إش:بالبقئةترتبطنبوتةنصوصأ

وهكذا9:92(.)روا:9إش9:27-28(،

العالممنالآتينالمؤمنينسالقليلالعددعنتحذث

14،،91:01املاستعادحينولكنه.اليهودفي

تمثلاصائيلبقثةإنالرجاء.علىحافظ18،

كلأنبؤكدأنللرصولأتاماوهذا،كلهالشعب

التاريخإلىنظر:26(:11)روسيخلصاسرائيل

92-:11)رووالرحمةوالغفرانالنعمةظكفيكله

.)32

المومنينإن9.حزرؤية-8؟ا7:رؤواستعاد

عشر.الاثنيال!رائيلأسباطإلىينتمونالموسومين

3،الأمنتجاءالتيالجموعيشبهونإنهم

فغلبواالحملبدمثيابهمبثضواالذينالمؤمنينفمثلرا

7:14(.)رؤالعظيمةالشذةعبر

مكاناسم.المخطوطاتحسببيتولةأوبكنيلة

استباقفهيالئانيةالصيغةأما2.ا2:يهفينجده

بيتأوبتولتةبعد:وما6ة4يهفينجدهلاسم

بكتيلةتقعقد،المقطعهذابجغرافيةقبلناإذ).فلوى

منالشرقإلىطرروس،وسلح!لةنينوىبين

بكيديس

يشبهمكاناسمنعرفلاأننابماأوالعلبا.كبليكية

يهأنوبما،جذاالواسعةالمنطقةهذهفيالاسمهذا

التبكتتكونقد،العبرئةأوالأرابةعنترجم

"بقعةأوالعبرئةفيعليوت""بقعتأبقبتبيكتأو

الواديأوالعلاءواديأي،الأرامئةفيعفيت"

يهفيبكتيلةعلىدئتالتي"باديون"ولفظة.الأعلى

يأ"بقعة"نرجمةنكونتدبيهيلة()سهل2ا2:

قدالفرضئة،هذهفي(.البقاعسهل)رجسهل

ثلاثةوساروانينوى"تركوا:يليكماالأصلنجد

الذيدجلةواديأيدأ،الأعلىالواديباتجاهأيام

أنللمسافرتتيحالطريقهذهمثل.نينوىيسقي

الثصرق.منطورو-!جبلإلىحفايصل

سلالةمن.آصيلأبناءثافي.4،:8:389؟أخابكرو

.شاول

داودضدثارالذيشغوالد.بنيامينمنبكوي

02:1(.صم)2

ييشأجدادأحدأفيحابن.الأولىالولادة:بكوزة

.(9:1صم)اشاولوالد

9.المشناةفي"تدشيم"نظامدبالراجالمقالبكوروت

ثلاثفديةأوتقدمةحولشراختعالجفصول

حيننفتديهالذيالبكرالصبئالأبكار:منفئات

البقربكر.الفضةمنوزناتخمسالكاهننعطي

)خربحمليفتدىالذيالحماربكروالمعز.والغنم

عد26؟27،لا34:91-.2،بماا-4ا13:2،

بهاالنيالطردفةالمشناةوناقشت18:15-18(.

.الحيوانفيعاهةؤجدتإذاالراخهذهنطئق

وتوسفتا.بابلتلمودالموضوعهذافيوسيهتوشع

تحملالتيالحبوبأوالثمارأولالبوكير،،بكوولم

البببلياقئرءحسبالهيكلإلىكتقدمةسنةكل

التين،،العت،الشعير،الحنطة:(23:91)خر

كانتالتقدمةومع:3(.1)البلح،الزيتون،الرمان

نظامفيعثرالحاديالمقالرج.الصلاةتتلى

زرعيم.،

الرابمأنطيوخسأيامفيحرد!قائدبكيديس

صركةفيليسياسالقائدمساعدكان.أبيفانيوس

أيامثح.المكاقييهوذاضد.(.مق)165صوربيت
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الشمالئةسوريةحكمسولرالأولدلمتريوس

الكيسى)162(الأوقاتمنونتفيوفرض

طزدبعد7:8-.3(.مك)1كفةرثيس

علىبكيديسانتصرنكانور،وعزلالكيمحى

ثئم9:ا-18(.)أمكلاثعقربالمكالمايهوذا

لمحسم.لمالمعركةولكنبونائانبكيدبسحارب

سوريةإلىبكيديسعادالكبمس،موتبعد

المكالقسمعانحاربثثم9:43-57(.)امك

9:62:امكفي2:17.)عزببصايبيتترب

9:58-72(.)أمكباصى(بيت

المكابى.يهوذاخيالةفيضابط35.:12مك2بكينور

ميسويوناميا.:اليونانئةالكلمةنرجمةالرافدينبلا!

هذاظهر.والفراتدجلةبين،النهرينبينما:أي

عندالواقعةالمنطقةعلىودكالملوقثينمحالاسم

،رج.نهراثيمآرامأيضأاسمها.الأوسطالفرات

مدلولآالكلمةتئخذ72:و2:9أعفي.ارامفدان

.المقدسالكتابفيهذا.أورحتىفتشكلأوسمع

دئت،الرالدينفبلاد،والروماناليرنانلدىأما

الثيءونجدبابلرنية.شماليالواقعةالمناطقعلى

حبثالسبعيثيةوفييوسيفوسفلافيوسعندعينه

أرامأو:7(.23)عد،أرام:الرافدينبلادتترجم

.6(:91أخا؟23:5تث،24:01)تكنرائيم

28:2؟)تكأرامسهلأرامفدان،فذانأو:

.)48:7

بأشوريةالعراق؟الرافدينببلاداليومنفهمماذا

تضم،إذن.بهماالمحيطةالمناطقبعضمعوبابلوية

جبالالثحالفييحذهاوا!معةمنطقةالرافدينبلاد

،العربضطمستنقعاثالجنوبوفي،كردسنان

وفيوعرابية،سورلةصحراءفيافيالغربوفي

كيائاالأرضهذهشكلت.إيرانجبالالث!رق

عناختلفتالحلياالرافدينبلادأنمعتاريحيا،

وعلىالجغرافيامصتوىعلىالح!فلىالرافدينبلاد

معولكنحار،مناخالثمالفي.الكانمستوى

البلادنيثماقريئانباتافتحملحزهمنتخففجبال

،الأمورلونء،الاشوربون!فيهأقام-الباردة

نإماولكن.اللوفيون،،الاراميون،،الحوريون!
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جذا،حازاالصيفيصبححتى،بابلونيةإلىندخل

ربيعبعدنباتكلالشمسوتي!سالمطرولغيب

المياهتحملهبمايتأثنالخصصولكنجذا.قصير

هوفالجنوب.الرئقنواتوبصبطمى،من

فيؤجدت.السمكوصدوالنخيلالحبوبمنطفة

فيلا،غاباتؤجدتكما،مناجمالمثمال

السومرينو4موطنالجنوبكان.الجنوب

أما.الكلدانيين*و،البابلونيين!و،الاكاديينء

ا،الفديمفي.المستنفعاتفأرضالأقصىالجنرب

والفراتلدجلةكان:العربلشطوجودمنيكن

حيثاليومالامرهوماغيرنحتلفان،مضبان

الخليجأوالفارلميالخلبجيسثىمافييصئان

العرلط.

يبعدأشوريموقع.اعرانليل:الأكاديفيبلاوات

)العراق(.الموصلمنالئرقئالجنوبإلىكلم28

هه-21الثانيبايبالأشورتصربأبوابعرف

البرونزتة.)858-824(الثالثوشلحنمر9!8(

مدؤنةمعمماموالإلههيهلبأبوابغرفكما

صورلوجهاءصورةونجد.الثانيبانيباللأشور

الأشورفي.الملكإلىالجقلةبحملون)وصيدا(

الأولأشكريباسهيرودسحاضيةرجالأحدلجهش!

والصيدونثونالصورئونمنهطلب.2(.:12)أع

الملك.معمقابلة

معإيرائيلفي(الحاشية)أوالبلاطظهراطوكبلاط

يعرففلمللملوكال!ابقالقبائلتظيمأما.الملوك

وسليمانداودنظمثتم،شاولبلأ.الشيرخإلأ

أماممحؤولينكانوارجالإلىوسئموها،الإدارة

يعرفونثمنبطانتهيختارالملكوكان.وحدهالملك

وجدواالحائيةرجالأنويبدو.والكتابةةالقراء

جهوذافيالملوكأخذمصرتظيموعنمصر،في

صم2فيالبلاطرجالعنلواثحنجد.!اسرائيل

6-ا:4مل1،وز26-02:23،وز-81518:

كما.ومرجعمرجعبيندوتاالأسماءتئفقلا.وز

محذدة.غيرالوظانفتبدو

القصر.مدير.المنادي.يذكرالذى:مزكير1(،

واللفبمصرئةالوظيفة.الثقةالمسخل.رجل
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الملل!(.يذكرمنهناك04:14:)تكمصرفي

نإفتقولالوظائفهذهإحدىالتوراةتذكر

بمثأنسنحاربضباطمعيتناقشحزقيا"مزكير"

ونذكر.ي(ا36:إش،18:13مل21أورشج

داودأيامفي:أحيلودبنيوشافاط.الناليةالأسماء

وسليمان(8:51أخا؟02:42؟8:61صم2)

مل)2حزقياأيامفيآسافبنيوآح:3(.4)امل

يوآحازبنبوآخسم(.36:3،إش:18-ثم؟18

34:8(.أ!)2يوشياأيامفي

الملكسكرتيرهوالوفلر.أوالكات:سوفر2(،

يزن،الرسثةالوئائقيدؤن.الدولةعدلوكائب

علىويعمل(،12:11مل)2للهيكلالمقذمةالفضة

علىكبيرنأثيرلهكانالطريقةبهذه.الجيشتنظيم

شبوا.(8:17صم)2سرايا:نعرف.العائةالأمور

ابناوأحيااليحورفداود.أيامفي25(:02صم)2

أحدقال4:3(.أاملسليمانأيامفيشيشا

المصرثين.عندالكاتباسمهوشيضاإنالث!زاح

مل)2حزقياأياموشبةأيضأونعرل!

مل)2يوضمياأيامفيشافان18:18...(،

أيامفياليساماع،ضافانبنجسلا3...(،ة22

صدقياأيامفييوناثان29(،،3601:ر)1آيويا

أيامفيششاي،فارسبلاطوفي*:!أ(.)إر

.89:،312:أسرخ:4.80001)عزارتحششتا

القثمأىيت"-ها"علالقمررئبس34(

البدايةفيحقيرةالوظيفةهذهكانت.البيتعلى

سليمانقاموتدالسلسلةآخرفيصاحبها)ئذكر

يبتن21-22:22إشولكن.(الوظيفةبهذهنفسه

يروحممئزا،ثوئايلبسالبيتفرئيسأهميتها.

وعلامةللثمعب.اميباولعتبر،مركبةفيوصبرء

هذهيوسفمارسداود.بيتمقاحهيكرامته

:سليمانأيامفي:الكتابيذكرمصر.فيالوظيفة

)املأرصا:ايلةأيامفي4:6(.)املأحيضار

أيامفب.ه(:15مل21يوثام:عزرلاأيامفى"9(:16

شإ91:2،مل)2الياقيموخلفهشبناحزقيا:

36:3(.22:15؟

علىمس"،-ها"علىالسخرةرثيس،4(

بلداد

وسليمانداودأيامفيأدونيرام،ادورام،الخراج

4:6(.امل02:14،صم)2

الملكصديق،ويراعييرعىالذي"رعه"5(،

صم)2داودأيابمفيحوثاييذكر:.ومستشاره

سليمانأياملىناثانبنزابود16(.:3216،:15

12(.:22مل21يوشياأيامفيعساياه(.:4)امل

25:8(.مل)2بوزرادان:بابلبلاطوفي

الحرسقاند،الجبثىقائد.الجقوظاثف6(4

الشخصي.

فييؤنرنكانواالذينالوكلاءأولا!نصايم7("

الملكطعام4:7-91()املسليمانعهد

كلوكانوكيلأ،عراثنيكانوا.والبلاط

أشهرمنشهرخلالالطعاميؤئنمنهمواحد

السنة.

22:9؟)املالملكغرفةرئيس،8(

.سيمان؟ه:ا.)املالملكساقي8:6(،مل2

(.فارسملكا:ا:انحمصر.ملك04:اةتك

04:2()نكمصرملكخئاز

بالحريميحئونالذبناطمانهناك،9(

أيفأتعنيصارتخصيكلمةولكنوالأولاد.

هوالذيفوطيفار-الملكخدمةفييعملمنكل

)تكالملكحرسرئيسبصفنهخصيهومتزؤج

الذينالرجالعننقولوكذلك(.ا37،36:93:

8:6،مل22:92؟)املالملكبلاطفييعملون

تؤادوعن8:27(ا!،24:12،15؟اا23:

المملكة.إدارة،رج25:91(.مل21الجيئى

؟01:9)نحزربابلءالسبيمنعادكاهنبلجاي

.(18،ه:12

السرور.:بلجة

أخ)اعثرةالخامةالفرقةمنكاهن،1(

الذي،منلاوسشقيقسمعانن!لمن14(.24:

3:4(.مك)2الهيكلعلىالوكالةتقئد

ويثرعزربابلمععادواالذينالكهنةأحد2(،

.افيالمذكورنفسههويكرنقد12:ه(.)نح

(...81:،2:11)أيالثلاثةأيوبأصدتاءأحدبلداد

.شرحمنكان.محنتهفييعزونهجاؤواالذين



بلدد

ت42:7أأىاصتقامتهعدمعلىالرلثسيجازبه

.)01

بلداد.رجبلدد

نو".شو..إل-"باالأكادئةرج.سئدهم:بلشان

معالسبيمنعادواالذبناصرائيلرؤساءأحد

(77:نح2؟:2)عززربابل

الأكادئةفيكماالملكيحميبعل()أو:بالبلثضر

صور(.أو.شار.)بال

2:26..-!أا:7،)دالدانيالبابلياسما("

يحودقد4:ه(.)دانصرنبوخذابنباصميرتبط

يحميبليتأوبلتالاكادي:إلم!الاسممعنى

الملك.بالليحم:أوالملك

يجب.ياا:اباحسبنضرنبوخذابن24(

الناريخيعرفلا.لأجلهيصفواأنيهوذابنيعلى

بلث!ضر.اسميحصلنصرلنبوخذابنا

الكلدانتينملوكآخر.ا03-5:6:دارج34(

مكانفي.ي5:7داأحداثأيامهفينجريالذي

بلشضر.والدهونصرنبوخذإندانياليقولآخر

ولانصرنبوخذابنبلشضريكنلمالواقعفي

فيماركابلملكايكنلمنبويد.بكربلحفيده

فيوالده!اهاالتيالثمانيالسنواتخلالالملك

في،الفرسيدعلىبابلاحتلالخلال.تيماءواحة

غودريا،قتله953،سنةنثردن!ا-16لبل

العدؤ.إلىانضتمالذيالبابليالحاكم

العربتة(في)كماالبليغ:بلعام

أرضفيالذيالنهرعلىفاتورعنأصلهبعور.ابن

علىتروفيأيشحبه(لا22:ه،)عدعماو

التيعماوبلادفيالفراتروافدأحدوهوساغور

القرنفيأدريميكتابة)رجالشمالئةسورلةهي

مدينةمنوليسعثر(،والخاسىعثرالراج

بلعام!ار،الأخيرالوضعهذافي.الأدومتةفاتور

بعد36:32(.)تكبعوربنبالىالأدوميالملل!

بالاف،طبالأمورتير،علىاسرائيلبنيانتصار

فيهرأىا!رائيل.يلعنأنبلعاممن،موآبصلك

النفليدولكن24:ا(.)عدبليغاعزافاالملك

2:16(.بط2؟ي22:ه)عدنبتاسيجعلهاللاحق
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باطنتادفغاصيدفع.اللهأوامرسبنقذكنبيوهر

ويحمع.بالاقغضبرغم!!صراثيليباركلكي

التي)الأتانالثمجةالتقالدمنأشكالئلاثةالخر

عدفينحتلفةهيبلحامصورةأنإلىنشيرتنكلم(.

بنيبلعاميجزحيث13:22يش16؟31:8،

المديان!ينمعفيقل،الأوثانعبادةإلىإصائيل

المعلمنموذجفهولهذا،.إسرائيلبنييحاربونالذين

2:14.رؤ11،يهو2:6؟بط2فيالكاذب

عد:التاليةالأقوالبلعامإلىالتوراةوتنسب

(؟الأممبينممئزةمكانةاسرائيل)تحكا.23:7-

القوفيملكهبسببمبارك)إسرائيل23:8-24

)كنعان24:9السكزلة(،وقؤتهالكاملةوعبادته

فؤدة(،اسرائيلملكوجيوشخصبةأرض

صورةعليهتدؤقوفيملكإمديح24:15-91

والأدومتينالموآبثينيفنىهو.والصولجانالكوكب

للقولمسيحافنتفسيرهأكإصافي(.أعداء

إلىالأربعةالأقوالتعود.يعقوبكوكب:الأخير

العمالقئينعلىالأتوالأما.يبدوكماداود،زمن

يننيوما21(:24)عدالفينئينعلى02(،:24)عد

انهنانلاحظبعد.فيمازيدتفقدي(،)24:23

واللاتينئةالرابينيئوالنصنالسامرقيالبنتاتوكس

منوهناك.العمونيينأرضمنبلعامتجعلالشعبثة

كصابها.بأسلاببراهينالنظزلةهذهعنيداء

علاديرفيؤجدتالتيالأرامئةالمدؤنةأننلاحظ

"،الآلهةرأىالذيفغور،الرجلبن"بلعامثذكر

"بارك،الذيالبيبليالعزافأمامشلثبلاهنانحن

تفوللاالمدؤنةتلكولكن.المنطقةتلكفياسرائيل

أصله.ع!تشيئالنا

بلهان

!3627:)تكالحورثةالعشائرإحدىرئيس(1،

عيو.مجيءقبلسعبرجبلفيأقام:42(.اأخا

أخ)ابنيامبنعائلاتمنعائلةرئيس،2(

ي(.7:01

ابنيهاعجزبسببلبلهةأعطياسم.قديرةغير:بلهة

عنعه!:23()تثونفتالي7(إ18)قضدان

جارلةهي،البيبئةالسلسلةحسب.بالنذرالابفاء
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تزؤجها92:92(.)تكرإحيلجاريةئئملابان

)تكنفتالياوأ6(31:)تكدانأمفكانتيعقوب

بكر35:22()تكرأوبينسيغتصبها03:8(.

4:92.أخ1يبعلةهيبلهة.يعقوب

فريجيةملكابنةبلوبوسجزيرة.بلرلويسوس

إمجهبحرببناليونانفيجزيرةثمبه.الاسطوري

بمضيقبالبحرارتبطتالايوني.والبحر

الذيالقنالبعدجزيرةاليومولكنها.كورنثوس

الثاك،الألفمنذمأهولةمنطقة.3918شةحفر

فيالايونيوناجتاحهاةمنأولاجتاحها،وقد

القرنفيالاخاثيونجاءثم..مقالعشرينالقرن

حربتاريخهامننذكرق.م.عشرالساج

سنةإلى431سنةمنامتدتالتيبلوبونيوس

وانتهتواسبرطةأثينةتواجهتحيث404،

الاسكندرسيحتقهاالتياليونانيةالمدنبإضعاف

..مقالرابمالقرنخلال

)46/يونانيأخلاقوعالمسيركاتبلوثرخس

أثينةفيوالرباضياتالبلاغةدرس125-94إ.

موطنه،فيالحاكموصارومصرةرومةإلىوسافر

العديدةالكتبدؤندلفوي.فيأبولونوكاهن

اطوأعماموإزبةحيوات:اثنانمنهالافبقي

وديانيةأخلاقيةمقالاتفيهمانجدأ!ورصة.

علىوالأدبالتاربخعالجوتربوثة.وسياستة

والعرافةالنفسبحضورآمن.الافلاطونئةالطرلقة

فيآخذدييفكرتقليدفي.الالهتةالعنايةوعدالة

فيفعلهاتفعلالتيالعناصرجمع،الانحطاط

،التقوىالعصلثة:الخلمةهمهوكانالضمير.

.الذوقحسن،الاعتدال

.أ،نصبكل!رجنصب،بلوعة

معيردشيئاا.يمع"لاعال:بلياالعبرئةفي:بليعال

فيالسوءورجل25:25؟اصمفيالثيم(التعريف

تبهفىمافي.21:13املفيويصالل:16،7صم2

يدك.بليحالرجال:إليهالمضافصيغةفينجده

اللفظةتعتبر.الرجالهؤلاءلدىعظيمشزعلى

وأالثرير:يترجممنوهناكالشر.محزدة:

ملك.بلاأيبلمللث:أوغاربتفينجد.المثيطان

بمفيلية

وخصمالشيطانهوبليعالالجديد،العهدفي

مئحولةنصرصهناك6:15(.كور)2المسيح

)أوالأنتيكرسمتتسثن،بيعالالشطانتسمي

صارتاللفظةأنإلىنشير.بليعال(المسيحعدؤ

الاثنيالآباءوصئاتإشعيا،استشهادفيبليعار

الأقوالفي(.الثمزروحبليعاريجئد)جثعثمر

الأنبياءوسير3:63-!كل(،21:671)الحيبلئة

للمسيح.المناوئهوبليعال)17(

.ساكوندوسبلينيوسكايوسأواكربيوس

فيولد23-97..الطبيعةفيوعالملاتينيئكاتب

الإمبراطورأصدقاءمنوكانغنتةعائلة

لفإشانيا.فيوالئاجعلهالذيوعباسيانمى

تواعدمنضثىمواضيعفياليهبمنعدذا

الطبيعي"و"التاردخ.الحربفنإلىوالنحوالصرف

الفكرةأثا.كتابألقينفميثىهوتركهالذي

لكييعملأنالإنسانعلىأنفهي،فيهالأساسثة

هامبينوسكتاب.الحيوانعكس،حيانهيؤثبن

تارثحثة.معلوماتمنيحمللماجذا

ال!ثاطئعلىتقعمنطقة.القبائلككمدبنة:بممبلبة

وكيليكية.لبكيةببنالصغرىلآسيةالجنوئي

جاليةمركزأتاليةمرفأهاكان.برجةعاصمتها:

لوكبوسالقنصلكتببمفيليةإلى.مهقةيهودئة

)امكوالروماناليهودبينالمعاهدةفأعلن

أورشليمفيبمفيليةمنيهوذاونجد15:23(.

وفي.ا(.2:)أعالأولىالمميحتةالعن!رةخلال

24(.ة14)أعبالإنجيلوبرنابابولسبث!ربمفيلية

بولسمزولقد،:38(15)أعمرقستركهماهناك

)اعرومهإلىأسبزابذهبكانحبنبمف!ليةتجاه

.)27:5

،فولالعبريةفيبممييةشضيث،القديمالعهدفي

حسبفوليا(-)بامالاسممنالثانيبالعنصرأي

اجزةبمفيلبةكانت:128.أ)التاريخهيرودوش

معئذكروهي،ليديةملككريسيوسمملكةمن

الذيالوحيدالعبري)النصن66:91إشفيليدية

فريجيةمعالصغرىآصيةمنجزءهيفيه(.ئذكر

وايونية()تويالوتابالأكشكا(والبنطس()ماشك



بمهال

العبريالأصلفيوردفولاسمأنويدو.)ياوان(

فيفوط)رج"فود!كتب.:223يهفيالأراميأو

بمفيليةكانت.لمجطئالناعخجعلماوهذاالعبربة(

ثثمالكببر.الاسكندرمحنىءحنىالأخمبنئينئلك

صارتحين918شةحتىالسلوقيينإلىانتقلت

هيرودونسأوردهتقليدحسب.رومالتةمقاطعة

يدعلىبمفيليةتأشست7/19:3()اياربخ

مدراشفيصدىالحبرهذاوجدوتد.امفيلوك

يلقوطوفيالتاسعللمزمور)المزاعير(ضهليم

حيث)642(المزاميرحولسمعان)تقميى(

فيلوسيكونقد".فولىبنى"فيلوسأننعرف

.بالأناضولترتبطاللهجةأصل.لأمفيلوكإيجازا

.المدوناتفينكتشفهماوهذا

أشير.قبيلةمن.ص(7:أخأايفليطأبناءأحدبم!ل

نزؤج.سليمانمملكةفيالوكلاءأحدابياداببن

1(.4:إ)املسيمانبنتكافت

مملكةوكلاءأحدالجئار.ابنجابر،ابن:جابربن

:13(.4أمل)سليمان

01(.4:)املصليمانمملكةوكلاءأحدحسدبن

أخ)ايهوذانلمنرجل.الحنانابن:حانانبن

.15،حانانرخ.2(.:4

أاملافرابمفيسليمانمملكةوكلاءأحدحوربن

.)4:8

كالببعشيرةارتبط.بشعيابنيثانيزوحيتبن

زوجت.:البكراصم020(:4أخأا

أخ)اعضبرةورئيسشمعونقبيلةمنلفمريبن

.أ:شمري*ر!4:*(.

الذيالاسم35:18.تك.عنائيابن:عوفيبن

لبنيامين.راحيلأعطته

قبيلتهنيع!ثيرةورئي!شمحونقيلةمنيدايابن

جدهويداياثانيةةقراءوحسب4:+(.أخأا

زلزا.

الثلاثينأحدتبضثيل.منيولاداع.ابن14(

قائد11:22-24(.أخا23:02-23،صم)2

8:18،02:13،صم)2الشخصيداودحرس

فرقةقائدهوي27:!أخاحسب18:17(أخا
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أجلمنصراعهفيسليمانساعد.الثالثةداود

أدونبافقنلسلبمانأمره:8-38(.1مل11الملك

للجيشكقائدخلفهالذيوبوآب2:34(مل)1

جعله2:46(.)املوشمعي25(2:مل)11

أما4:4(.2:35؟)املالجيضتائدصليمان

عنالمسؤولبناياهومنفجعلالكهنوتيالمؤزخ

الالث.الشهرخلالالعسكرثةالخدمة

أحدهو.فرعتونمن.أفىايمفبيلةمن2(،

11:31(.أخا23:03،صم)2أيضآالثلاثين

الحاديةداودفرقةقائدكان،27:14أخاحسب

.عشرة

أيامفيأقامواالذينشمحونقبيلةرؤساءأحد3(،

:36(.4أخ)االنففي،جرارأرضفيحزقيا

ليرافقاداوداختارهما.موسيقثانلاوتان-ه(4،

!؟ه16+2؟،:1518أخ)االعهدثابوتانتقال

:6(.25:16؟15

02:14(.أخ)2أسافنسلمنلاوي64(

كان31:13(.أخ)2حزقيازمنفيلاوي"7(

وشمعين.كننيارفبقلاويبنتسعةمع

عزرازمنفيالغريبةامرأتهعنتخلىاسائيلى8(،

03(.:01)عز

تخلىأنعزرامنهطلب.نبوابن.اصائيلي9(4

:43(.01)عزالنرلبةاعرأتهعن

أحدحزقيالأيامفيكانالذيفلطياوالد01(،

13(.،11:1)حزالئ!عبرؤصاء

.01:52،53عز.نئيلئاصا1(11-21"

البيبليافيكبيرأحئزاالبناءموضوعيحتل)الى(بناء،

بيوته5يبني،نفسهيبنيشعبءكتابهيالتي

المسيح،جسدبناءوهناك.هيكله،يبني.ومدنه

المسيح.صخرةعلىالكنيحةبناء

عاللةبناء:أولأ..اسراليلثعبفيالبناء(41

كلتبليدك)بنى(صأن"بفعلإن.بيتوبناء

02(،ة8)تكمذبحبناء:مادئةأبنيةبناءعلىشيء

لاوالله:17(.)4مدينةبناء)+:17(،ببتبناء

فيتقفأننوختإذاإلأالأبنيةهذه!ئليشجب

-9(.ا:)11بابلببئفيالأحركانكما،اللةوجه
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الفثسلإلىالعمليؤوللئلأضرورفيالربفحضور

أمماملهاوزنفلا"الوثنيين"أبنيةأماا(.:127)مز

جميلةبدتمهمايشاء،صاعةبدئرهاهو.الله

9:3زكي؟2:!اصفى،3:13)عاومتينة

ي(.

بنى:العيلةبنىأيضأ:ولقال.التفي:يقال

22(.:2)تكآدممنأخذهاالتيبالضلعالمرأةالله

)16:2،ولدتهماليالأم"يبنون!والاولاد

)املاللههوالبناءهذاي!ئمالذممطولكن0303(.

منطيعبئبشكلالعبورويتئم18:38(.

الشعب،إلىالقببلة،إلى،العائلةإلى،الث!خمى

يبنيلكييفعلاللهوهنا،.البيت"مفهومعبر

شعب()أوبيت7:11(،صم)2داودسلالة

.(13:4؟42:6؟21:61ر!أئيلساا

يدي)اعملاللهباركحين.والهدمالبناءثانثا:.

البناءهذاكضل،(15:01؟92ت14)تث"الانسان

الله،الانساننيإنولكن.بيدهكما""بناه.وئئته

ودمار.ا(.24:6:42؟)إرعملهلهيدفرفالئه

الدلالةهو،والشعوبوالمدنوالبيوتالأشخاص

،الدمارهذانبيئ،إرمياأرسلوقد.اللهعقاب*على

)إرلمويغرسيبنيلكي،ويقلعيدتر"لكي

ا:.1(.

أخا)رجيبنيوالذيأمينهوالذياللهولكن

دمازابني!ايدترلا(،يبنييهوهأييبي8،ة9

إشعيارؤلةفي،الطوفان)بعدرجعةوبدونكاملأ

فحين6(.إشمقدشا،زرغايكونجذلأترك

28:18،)إشالمدئرغضبهموجاللهصمث

2:11(،)إشبشرتةكبرياءكلعلى03:28!

داودفخيمة.16(:28)إشالبناءعمليزاوللبث

9:11(.)عابناؤهاإلىسيمارهدمتالتي

جديدمنمدنهويبنيالمنفىمنشعودوالشعب

)حجوالهيكلأورشليمينيكما03،118:)إر

03:18(.ر!؟6:13زك:8؟ا

الشعب)أوالجديدالبناءالجديد.الأساس2(4

ولنظمه.للشعبامتداد،للقديمامتدادهوالجديد(

هتأهحجر5إلىبل،الشعبإلىيشندلنولكنه

بناء

أرضفياللهبناهمالكلوتاخاقئةليكونالله

الموكفينالعئالانغير.:7(4؟39:)زكاسرائيل

)رجتيزعجهمالذيالحجررذلواقدبالبناء

هذاأنهوالعجيبولكن(.وز4-2142:ا

فحين.الأؤلالبناءبغنىغنئاكانالمرذولالحجر

22(،:118)مزالجديدالبناءأساسفياللهوضعه

صتثةإرادةوبسبب.وكثلهالحسابقالعملاستعاد

عملأعيوننا"أمامسيبنيبذاتهفالته،الحماللدى

الزوابةفحجريتخئله.أنلإنسانكانماعجيئا"

2:7()إبط"الزاوية"رأسصارزذلالذي

إنها(.3:ا)اكورالممكنالوحيد"و"الأساس

المسيح.يسوع

إرميابعدالجديد.الهيكلأيضأهووسوع

الذيالجيلالبناءبدماريسوعأنبأ-12،115)7:

؟711:)إر"لصوص"مغارةفصاراسرائلفخرهو

،أيامئلائةفيالهيكلهذابناءوسئعاد.(21:12مت

هذاوباني.يسرعجدهيكلجديد،هيكلهو

2:91-22(.)يونفسهيسوعهوالجديدالهيكل

كيسني.أبخي:أولأ..المسيحجسدبناء3(،

،المقدسوالهبكلالزاوبةحجرهوالذييوع

الناءذاكبانيهوبلالجديد،البناءفقطليس

ت)"كنيشه"هو،عملههوالذيفالبناءأيضأ.

وجعل*مكاضها.فيوأقامهاالمواداختار:18(160

الذيهوبسوع،الحملوفي.الأساسفيبطرس

تكونبحيثوخدته،مكانهواحدكليعطي

جسذ،جمبنىوهكذا.وتماسكوفاقفيالعناصر

ا-16(.ا4:)أفالمحئةفيالرب

الذينأولئكأولأهمالباؤون.البناؤون:ثاشاء

02(.2:أأفالرسلمم"أياشا"،المحجعلهم

فيولدوهاكنائسفي""المؤشسونو""الأساسفهم

البوئةبالمهفةمرتبطأالبناءإرميااعتبروكما.المحميح

البناءعملبولساعبركذلك6(،:24؟01:ا)إر

15(.:13،:81291؟ت01كور)2رسولنةموهبة

9(،3:)اكورالعملفياللهشاركيالرسلصار

الذيالأساسيضعواأن،6()3:يغرسواأنفعبهم

1(.هـا-ا31:الميحيسوعهو



آدبنات

كلهئنىالجسدإن.يبنىممياللىالجسدثالثا:.

-16(.:415)أفالمسيحهوالذيالرأسبفعل

عملهيالكنيسةبناءوخدمة.أجزاثهكلفيئبنى

(4:11أأف"والمعقمينوالرعاةوالمبئريننبياءاللأ

همالذينأيضأوالقذبسون.محذدةبخدمةالموكقين

نأمنهميطلب3:9(،)اكور"اللهبناء"حقل

عملهوالاء.هذافيناشطةماركةيثاركوا

بحبثالآخرالواحديبنيفيه،ومتبادلمشترك

العونالآخرمنوبتقثلقيمتهكلالبناءبعطي

يهو،511:ش15:2،1؟14:91)رووالفؤة

لىجوهرفيومياررئي!يئواجصأممامنحن.2(.

تبنيالتيهيالمواهبأعظمالموا!:،تمييز

بنىالإخوةبنىمن14:13(.)اكورالجماعة

المسحفيومبنئامتجذزايبقىأنشرطالكنيسة

تمتحن"النارو2:6-7(.أكوالصحيحوتقليده

)اكورالمستعملةالموادانوعئةالأخير"اليوم*في

ا-15(..3:

المدينةهوالجديدالبناءالجديد.ابخاءرابغا:.

ينزلإنه2(.21:)رؤالجديدةأورشليم،المقدسة

لتائجفيهأثرلالأن،اللهعندمنالسماء،من

عملكلههو.وألموصراخوبكاءموثمنالخطة

اثنيعلىيرتكزفهو،ذلكومع21:4(.)رؤالله

عشرالاثنيالحملرسلأسماءتحملركاعشر

اسماءشخلتالأبوابوعلى21:14(،)رؤ

هو،إذن12(.:)21عشرالاثنياسائيلأشاط

الكنيسةهذه.القديسينبأتعاببنيالذيالبناء

النقيئالأبيضالكئانهيوزبنتها.العروسهي

مكانكلفيتعكساقيالكريمةالحجارة*وكل

هذافي!ثيءكل-23(.)21:91الالهيئالمجدنور

ذاك.القديسينفيكلههوالذياللهعملهوالبناء

الكنبسة(يزئن)الذي"البز"حيث،النعمةشهو

القديصونأعملهاالتيالصالحةالأعمالهو

البثر.منوكقهاذمنكلهبناء)91:8(.

.آدمبناتكتاب!رحكناب،آدمبنات

بنى.يهوهبنابا:

الآلهة.بنورجابثرنجات

278

مدنلخحسأعطياسم.الخمسالمدن:بنتابولبس

فيالمدراشيالخبرحسب،الشمالملوكهاجمها

با4،صبوييم،أدمة،عمورة،سدوم:41تك

2-9(.ة14فيحاشيةبححبصوعرهي)التي

هناك:3(.14)نكالميتالبحرشرقئجنوئيتقع

اللتينوصريمأدمةيذكرالشمالمننقيد

الئممالتقاليدأما11؟8(.)هوالرل!عامبهما

18:02-أتكوعمورةسدوممرازافتذكر

الجمعتئم91(.ش13ا:9-؟ا؟إش91:28،

وعمورةأسدوم92:23تثفيالأرجالمدنبين

01:91تكوفياشتراعتة()وثيقةوصبويم(وأدمة

فقمد:22(91)تكصوعرأماكهنونئة(.)وئيقة

الحقبةنهايةفيمأهولةكانت.موآبتةكمدينةذكرت

المنقبوننفب34(.:48إر،:ه15)إشالملكتة

وخنازلر.وفيفاوغيرةالضراعبذفيالمنطفةهذه

القديمالرونزإلىتعرد،بالحريقدمارآئارظهرت

ظك.سافيخربةقربمدافنوجدتكما.الئالث

فؤضع،الأذهانفيعالفاالمدنلهذهحدثماتذكر

.91تكفيإيتيولوجي"خبرفي

مدنهيالفل!طئين.بننابوليس،2(

جمتة،عقرون،أشقلرن،أشدود.الفلسطئين

غزة.

(.الخمسةالأدراج،الخمسة)المجفداتنجاتوكس

القانرنئةاللائحة)أو:اليهودفيالقانونعن

الكتابببلوس"،بنتاتوخس"هيللأسفار(

التي،لفائفخمسأوأدراجخمسةمنالمؤئف

موسىكتاباسمولمحملوحدةمغاتؤئفكانت

الشريعة،(23:18أخ2!موسىبعةشر،(ا:3نح)

عليذلكفيالاسكندرثةيهودوطر8:12.)نح

كلأسفواالذين،بالعبرئةالمنكفصيناليهودخطى

فأقزواالئردعة"أخماس"خمسالأسفارهذهمن

لا،خر،ة)تكالخمسةالأسفارهذهأنبذلك

هذهأنإلىنشير.واحدةوحدةتشكلتث(عد،

العبرثة،فيأخرىبأسماءتسضتالخمسةالأسفار

البدءفني،الرأسفي:الأولىالكلمةباسمتسضت

ودعاأسماء(.هذه،)ش!وتأمماء)برلشب(.
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اللهوكلم)بمدبر،البرئةفيإ.موسىودعا،)ويقرا

هدباريم()إلهالكلماتهيتلكالبرتة(.فيموسى

العالمومحذتإصرائيل.لكلموسىقالهاالتي

الخممة.مويمىأسفارعنأبضأالفلسطينبئ

تذمالبنتاتوك!إنعامبشكلالقولنحتطيع

شيئاوينحصرالعالمخلتىمعيبدأناريخمنأجزاء

بموتوبننهي،إسرائيلشعبإلىليصلفثيئا

بأجزاءإطاربثكليحيطالخبرهذا.موسى

التارلخيشكلوهكذاطوللة.وطقوسثةتثرلقة

أساسيئتعليمهي،الثسلعةهيوحدةوالفرائض

لىالمانهم.إسرافيبنيحياةكلعلىئئرف

اليهودفيالمليدإن؟البنتاتوكىتكؤنكيف

المؤزخيوسيفوسقالهمامستعيذاالتلموددؤنهالذي

اعتبرقدالجديد،والعهدالاسكندرالنوفيلون

موسى.إلىونسبهاواحدةأدبثةوحدةالبنتانوكس

ثمكونبدأواالكاثولكوغيرالكاثوليكأنغير

نذكر.أوروباثقعشرالساجالمرنمنذالنمليدبهذا

)1753(.ا!تروكجان،()+1712سبمونربشار

عناصرمننركبكتابالبتاتوكسأنالشزاحفهم

موتبعدإلآالمتحذدةعناصرهتجمعولممحتلفة،

إلى-1891القرنينفيالنفادبعضوأشار.موسى

نناقضاتإلىةتكراراتإلى،مرتيندؤنتأخبار

وعبور14خر،الطوفانوخبر7-8تكمثلأ)رج

اللغةمسئوىعلىاختلافاتإلىالأحمر(،البحر

شراخمنكبيزاعدذاأنلاحظواواذ.والأسلوب

يكنلمبل،موصىبعدتمارصتكنلمالبهنتاتوكى

فكانت.إصرائيلإلهبيهوهمخعئقونأتقاءيمارسها

لمالضراخهذهإنفقالتنفسهافرضتالتيالتيجة

لمموسىأنوبالالي،مومىزمنفيمرجودةتكن

أنالنفاد4هؤلاواعتبر.من!قةقوانينبشكليجعلها

مزعلىتطؤرالشراخهذهمنكبيرعددمحتوى

أيامفيعل!كانتعتاالطروففحؤلها،العصور

موسى.

التيالحلولغتلفنفضلأنهنانستطيعلا

إلىبالإشارةفنكتفيالممألة.لهذهأعطيت

التاسعالقرنفي.المسألةهذهفيالكبرىالخطوط

بنتاتوكس

مراجععلىالمبنثةأي،المراجعمةنظزيةشطرتعثر

حينالتاتوكسؤلدالظريةهذهبحسب.أربعة

اليهرهي:""كثابأربعةدؤنها"كتب"خمعت

هو(.الذيالربأيبهوهباصمالله)بذكر

جمعهوالذيالوهم3باالله)يذكرالالوهيمي

بشكلآثاره)نجدالاشتراعي(.اللهلاصماالحلالة

ارتبط)الذيوالكهنرتي.(الاششاعتثنبةفيخاص

كان(.الهيكلفيوثائقمنامتلكواوماالكهنةبعالم

أقدمفصثلأ"مؤزخين"والالوهيمياليهوهي

الأنجياء،عقلئةبعبدحذإلىواستلهماالتقاليد،

بعد،وماالتايحالقرنفيمنقاربينتقليدينفكؤنا

،السامرةالأخيرةبعا!متهاالشحالمملكةفيواحد

كان.أورشليمبعاصمتهاالجنوبمملكةفيوواحد

التقليدفيالأخبارئةالمقاطعأساسنالأول

فيالأخبارئةالمقاطعأساصنوالثافي.الاشترافي

ومملكةالسامرةدماروبعدالكهنوق!.التقليد

معوجمعوهتقليدهماللاوثونححل،الشمال

"يهلوهي"سفيواحدتقليدفكاناليهوهيالتقيد

بفيلالوتتذلكبعدوالوهيمي(.جمهوهي)أي

مرجغانفسهفرضالذيالثيةصفريوضيا"نشر"

اليهلوهيإليهيصللم)هذاإسرائيلفيالدينتةللحياة

وخلالابخوب(.وتقاليدالثمالتقاليدضتمآنهمع

تارلبئجدبدمنأورشليمكهنةدؤن،المنفى

يوقديصة،تثريعتةمرادفيهفأدخلواإسرافي،

أدرجأخيرأ،قديما.تقليدفيمنجذرةعينهالوقت

هذهفيوالإلوهيمياليهوهيمنأجزاء"الكئاب"

الذيتثالمجموعةهذهكلإلىوضضوا،المجحوعة

النسخةهذهاتهت.الاشتراعيالتاريخفيدخل

الذيعزراإصلاحقبل،الكهنوقينحمخة،الأخيرة

نهائيئ.بشكلفىضها

ظنمحسلفة:أشكالفيالفرضتةهذهفذمت

والالوهيميالبهوهيفيكتضفأنهالبعض

نأآخرونوأنكرجذا.قديمةمراجعوالكهنوتي

نثموما.اليهوهيئعناستقلالثةل!لوهبمييكون

وأخيزا.ئثدؤنفيهالذيالزمنعلىأيضأالاثفاق

تعاتجواالذينالمدؤنبنتدخلإلىالنقادمنكلنظر



بنيحائيل

فيكان.مح!لفةبطرلفة،البنتاتوكس"تدوبن!على

المسنرىعلىسبقةأنكارالفرضئيةهذهأساس

الكاثوليكثةالكنيةفتحقظتوالدبنيئالفلحفيئ

اللجةمنوئيقةفيالأربعةالمراجعفرضثةورفضت

نخئصتحينولكن6091.سةظهرتالبيبلتة

عادتشؤهتها،التيالعناصرعنالمراجعئةالفرضثة

صنةنشرتوئبفةفيبهاوأخذتالبيبلئةاللجنة

فيمصادر()أو:مراجعبوجودتبلت4891!

للثراختدريجيئبنمؤقبلتكماالبنتاتوكس،

رأىمنذلكبعدوجاء.العصورمزعلىوالأخبار

وثائقمناكئرشفهثةتقاليدالمراجعهذهفي

.متأخرةحقبةفيالتقاليدهذهدؤنتفقد.مكتوية

فيتعودفهيبحض.منبعضهافريبةتقاليد

وكان،شعئاإصائيلبنوفبهصارزمنإلىجوهرها

القولنشطيع،المعنىهذافي.موسىزمنفيذلك

للبهـنتاتوكس.الموسوئبالأكل

نأكادأدلقتحلبلعلىعنيفةالفعلردةكانت

الأركيولوجياكتشافاتوجاءت.النمنبفثت

الظواهرمنلعددالقديمالطابمفبتنت(الآثار)علم

القديم.الشرقكلفينجدهاالتيالمتوارلة

وثائقأماملسناأنناالمدارسبعضفاعتبرت

متوازيةتقالبدثحاهبل،الأخرىبعدالواحدةدؤنت

اليهوهياستعمل.الأولالدورالشفهيفيهالعب

الاشترافيواصنند،التاريححةالتقالبدوالالوهيمي

الكهو.تيماالتقاليدعموعةأثاالعهد.كتاباتإلى

الكهنولب.والتقليد-0448حزفأعطت)توروت(

تثففمل،التكرشيئبالناريخآخرموتفوتأثر

فيالأولالكنابواعنبرهالكهنوقماالتقليدعن

قض،،يض،تثيضضئنمستقكتاريخيئمؤلف

والهوهيئالالوهيميأمامل.ا-2صم،ا-2

وانحصرا.ناقصةأوكاملةأساطئةوثيقةإلىفيعودان

لابحيثعد،لا،خر،تك،فيالكهنولمامع

لا،،خر،)تكهكساتوكسعننتكلمأننحمتطيع

حدبثتثارفهناك،اليومأمايش(.،تثعد،

وأن.الالوهييللمرجعإطلافاوجودلاأنبعتبر

بعدالأخيرة!بغتهفي،ؤنتداليهوهيئالمرجع
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فوصلتثمنأبعدإلىامتذالاشنراعيوان.المنفى

الخمسة.!ومىأسفارسائرمننصوصإلى

المنفى،قيواحدةأ.نسخات"ثلاثأقذوعرف

أما.المنفىبعدوثالثة،المنفىخلالوثانية

العلممع،الكافيةالدراسةبعدينلفم،الكهنولن

إلىليصلالخمسةموسىأسفارمنأبعديذهبأنه

ن!.عز،،أخا-2معالكهنولنالتاردخ

الثخصئاتأحد.القؤةابن،أجلابن:بيحاثل

ليعقموايهوذامدنإلىيوضافاطأرسلهمالذين

17:7(.أخ)2الشعب

أح)ايحقوببنيهوذازوجة.كنعانيةامرأةشوعبنت

.12(38:تكرج3،:2

آصيةشمالىفيواتعةمنطقة.الهائجالبحر:!س

صارثالأمود.البحرشواطئعلىالصغرى

فيهاكانتق.م.65سنةمنذرومانئةمقاطحة

أولفيأورشليمفيتمثلتمهفةيهودئةجالية

فبهاتجذرت2:92(.)اعمسيحئةعنصرة

أ؟ا.ابطرجبعد.ماقيمسيحمةجماعات

"بنطس"إنالمبتولوجيا.إلىوفعود.كشكة5رج

هوالناسيستضيفالذيوالبحرالبحر،يعني

حينالخظر.إلاهةئيخينتمثلهالأسود.البحر

عرياثا،يبدو،سفينةإلىمستنذاالبحر،منبخرج

وصلتالأسودالبحرإلى.ملكيوتاجلحيةمع

مدؤنهلهتشهدعاوهذا.والفونيقيةالفينيفئةالسفن

وفبها،ترميسشماليإلىذ)كلمتبعدالتيإستروس

ترطاجيئ.قمحتاجزاسم

التهيئة،)اوسابيوسالجبيليفيلونإلىعدنا!اذا

ولدبنطسكانا:26-28(،.االانجيلية

اورانوسضدوحربهوصيدون.بوسيدون

مترجمأنهنفترضيجحلناالداعور()نهرودماروس

)فيبعليخاصمكشخصيدوالذي"يم"الاله

البيبلئة(.النصوص)فيويهوهاوكاريت(نصوص

)النهئةببروتفيعبادةموضرعفهي"!ذخائرهأما

الذيالأولإلإلهئالكائنأنهيعنيئما:35(،011

لئلآوذهنخطتأنيجبالذيالبحربحاليمارتبط

يدئرنا.
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:3(.89:*،أخ)1ضاولبنبوناثانأبناءأحدبنعا

بنيامين.قبيلةمن

ابنتهمنلوطابناسم91:380تكعميبن

.عمون،بنىيقابل.الصغرى

هدد.ابنبنهدد:

طبرمون،ابنتقرئا(.)+875الأولبنهدد(1،

)املالداعبنرزونسلالةمن.حزيونحفيد

ملكبعثامعأؤلأتحالف15:18(.11:23،

ضديهوذاملكآسامعئئمجهوذا،ضداسرائيل

ا-5(.16:أخ22؟15:16-ا)املإسائيل

أ!امفيثانيةوصةأولىعزةإسراثيلبنهدداجناح

لتخارال!ماحعلوأجبره34(02:)املعمري

.السامرةفيلهمتجارئةمركزبإقامةدمشق

النصوصسثنه.84(ا.مهـ-)الثانيبنهدد2(،

ماعلى،كان.أدرىهددأدريوبيرالأشورئة

سنةحواليحارب.وخلفهالأولبنهددابن،يبدو

السامرةحاصرإسائبل.ملكأخابضد857

إسرائيل،أرضثانيةمزةواجتاح.عنهاأبعدولكثه

الشروطبعضلقاءصاحهوأطلقأفبقتربفأسر

ضذالملوكبعضمعتحالف02:ا-34(.)امل

قرقرفيالثاكشلمنصرفأسهم،الآشورئين

ضذحملانهأيضأالئاكشلمنصريذكر)853(.

يستطبعأنهأخابظن875(.847،)848،بنهدد

الظروفمنيستفيدأنالحملاثهذهبعد

هناكتوفبولكنهجلعاد.فيراموتوبسنعبد

بنهددوقامي(.18:اأ!222:ا-38؟)امل

تراجعولكنه،يورامأيامفيإسر)ئيلعلىثالئةبحملة

الجيشإأوالمصرفيالجيشأنظنلانهصلغا

مات16(.24-6:7:مل)2سبهاجمهالحثي(

وخلفه*84،وا!84سنةبينمقتولابنهدد

.(815:مل)2حزاثيل

ابن.تقرلئا()797-ع!7الثاكبنهدد3(،

انكحر0(25-13:3،91:42مل2)ئيلحزا

)حواليإسائيلملكيوآشأماممزاتثلاث

منحزائيلأخذهاالتيالمدنككفخسر097(

هذا.بنهدديذكران:9427وار4:اعاإن.يورام

بنيامين

برهدد.باسم،حماةملكزكير،كتابةوتذكره

سنةحواليولكن.خلفهومنماتمتىنجهل

دمثحق.عرشرصوناعتلى074

الله.أبناءءرجالآفةبنو

حبرونسكانعناقيم.أوعناقنجيعناقنجو

نجييدعلىفلسطيناحتلالوقتوجوارها

-ا.:2)تثالجبابرةمنئعتبرونكانوا.إسرائبل

اسمهمهنامن01(.1،ثض13:23؟عد11،

:عناقبنيالقديمالعهديذكر.بالحنفالمرتبط

كالبطرد.61رايينمنهم.أحيمان،شيشاي

13-:،1؟6-!ا:14)يشحبرونمنعناقبني

مدنفيمنهمبعضبقيولكني(.ا21:ا91؟

)بش)أزوت(وأشدودوغزةجتفي،الفلسطئين

.زمزوميمأ"ءوإميمأ"4معهمئذكر.(ي11:12

بئوي

8:+(.)عزعزرازمنفيلاويأ("

،01؟01)صالغريبةامرأتهعنتخلىإسرائيلي2(،

.)38

العهدعلىووفعزربابلمععادإصانبلي،3(

12:8(.01:.أبم3:24؟)نح

بني

رؤساءمنورئيس9:4()نحلاوي،1(

.أ:16(.)نحالثصعب

بناءبعدأورشليمفيابنهسكنآخرلاوي2(،

.(11:15)نحالأسوار

ذكرها.دانقبيلةفيمدينة:91.45يضبر!بخي

مناخذهاالتيالمدنبينبرقاباناباسمسنحاريب

جنوئيونقعأبرقابنهياليوم.أشقلونملك

الخيرية.أويافاشرقيئ

ال!ربعلىيدك:3.أأي.المشرقأبناء:قادمبنى

فسطين.شرتيئيميونالذين

برنيعنادشإلىالطريقفيمرحلة)آبار(يعقانبني

عقان.36:27تكفينقرأ3(.اله:)عد

الثانيالابن.الجنولئةالقبيلةإذا.اليمينابن:نجيمامين

بينالطرلقعلىفلحمطينفيولد.وراحيلليعقوب

فراشعلىكانتأئهولدتهحين.وأفراتةإيلبيت



الأولبنيامين

أما.عنائيابنأي"عوني"بنفستة،الموت

)تكوالسعادةوالبركةاليمنابنفتاهبعقوب

بذهبيتركهأنأرادومايعفوبأخه35:18(.

42:36،)تكمتلاحقةتوثلاتبعدإلأمصرإلى

أخيه،يوسفإلىبنيامينانضتموهكذا14(.43:

البدووقبيلةبنيامينبينعلاقةهناكهل.أقهمن

يمينا"؟"بنومارينصوصسثتهمالذينالمقاتلين

الصحراءفيأقامواالمحاربونفهؤلأء.ممكنالأمر

وتكبعقوببركاتتتحذث.ماريجنوب

عهد:12:)تثوموسى(يمزق)ذئب94:27

قضونص(أرضهفيالهيهللأنجهوه،حبب

عن(القوساستعصاليحسنون)البيامينتون02:16

يبرهنوا:ولمالثزاحبعضتال.بنيامينفبيلة

)رجيوسفقبيلةعنحديثابنبامينقبيلةاستقفت

بيتكلأولهوشمعيالبنيايني21(91:0صم2

يوسف.

بوصائلهاحتلبنيامينأن2-9يش!ترض

أؤلفيبعد.منفيهاسيقيمالتيالأرضالخاضة

رجلأ00053نعذبنبامينقبيلةكانتإحصاء،

الثاني:الإحصاءفي2:22-23(.ا:36،إعد

نإ.(02:15قض؟3814-:26)عد00465

عد2؟46:اتكقيمذكورةبنيامينعائلات

ونجد.ا-.84:؟7:6-12أ!ا41-26:38؟

16:أ-3.رجبما-1828:ايثىفيحدوده

11:الي-نحرج2-24؟18:ايقفيومدنه

3:12-)قضبنيامينفيأهودالقاضيولد35.

معركةفيدوزالعبتالقببلةهذهتكونوقد.3(.

الواةنحذدأننشطيعلا5:14(.)قضقيثون

بنيامبنضذالإسرائيلتةالقبائلحربلحبرالارثحثة

معارضةقراءةهاكيكونتد2(.91-ا)قض

ضدشاولحربمنالكانبفيهاانطلقلبنيامبن

اسرائيل،فيملكأولضاولكانالجبعونثين.

شاولموتولعد.الصدارةمركزلبنيامينفأعطى

،15؟2صم)2إيشبوشتلابنهأمينةبنيامينظفت

كصئاخضعتالنهابةفيولبهها91(.31:3،،02

وتمزد16:ه-14صم2فيشمعي)بغضعنها
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-ا،:صم)2لداود1-22("2:صم2فيشاج

بينالانفصالبعدبيامينموقفكانماذاه(.

التقليدنصوصفيخلافهاك؟واصراثيلبهوذا

عزومع3-36...91:ااملمعامل:02)ق

إلىالبنيام!ونعادال!بيبعد4:ا...(.؟أ:ه

الرسولبولصكان..(..ا5:4،:ا)عزفلسطين

وسيكون3:ه(.فل،ا:11)روبنيامينقبيلةمن

الذينمن00012القبائللائركماالقبيلةلهذه

7:18.)رؤالحملبوسموسموا

الكنبسة"رجالا!كندرئةبطريرك،الأولبنيامين

المقذس.والكتابالقطتة

كذلكشئي.أورشليمأبوابأحد)باب(بيامين

كز،12!م!:)إرنجيامينقيةأرضإلىيقودلأنه

(.العبريحبا-12ا!ا:إر01،:14

كلما07تبعدالتياوكسيرنكهي)برديات(لجنسة

محموعةفيهاؤجد)مصرإ.القاهرةمنالجنوبإلى

القرنحتىالأولالقرنمنتتوزمح!البردثاتمن

بعفن.عثرالتاسعالقرنفياكئشفتوقد.العاشر

البيبليالنمننقدأجلمنجذآمهتمالبردياتهذه

محموعةالسبعينتة،منمفاطعوتاربخه:

الأناجلمنمقاطع،يسوعأقوال،المنحولات

03-93(،:23ت*،)بنيءاالقرنإلىتعود

تتضضن96ب02،،1يو،ه)بالثاكالقرنأو

مع71)بالراجالقرنأو22(لومنآيات9

وقد7-8،-4،5بهو78،ب،متمنمقاطع

قبطثة.ترجمات،رجالثاك(.القرنإكنعود

.توميووبالعبرثة:فيالب!هيمة.جهيموت

ص!غةفي"البهيمة"عن-04:1524أييتحذث

البهائمأعظمأيالبهائمصهيمةمعنىفيالجمع

لاوبئان،معانصالفي(،القرن)-وحبد

ثحدانالوخانهذان4:26(-)04:25-ا

فلا.هائلةبقؤةويتمثزانوالبر،البحرفيالز

يستطيعلايغبهما.أويجرحهماأنأحديستطيع

ذلكومعآ26(،)بهيموتعلىيسيطرأنالإنسان

أعمالهوأولا(آه)أياللهخليقةالوحثى!ذا

صورةإنآ91-.2(.)اللهيدفيهو)آ91(.
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يحبألهمعشيءكلاآنهأيوبأفهمتبهموت

الماضيفيالحيوانهذاتماهى.اللهمنأقوىنمسه

وحيدمعيتماهىلهكتشفولكن.الفيلمع

)أيالجاموسمعورثمامصر.فيسثحاولاالقرن

الذىالأوغارلتئالأدبيقابل04:15-24

يكنمهماالمتوخش(.إيلجاموسعنيتحذث

يقدرلاالتيالثزقؤةإلىرمزهوبهيموت،أمرمن

الله.صوىعليها

بحراسةالأصلفيكئف.الكاهنمساعد)ا!(بؤاب

عنهتتكلملاالسابقةالنصرصأنمع.الهيكلأبواب

،الأولأورشليمهيكلفيوجدتفالأبواب،أبذا

نطم26:ا-91،أخاحبسلبمان.هيكل

خلالالحراصةيتقاسمونالبؤابينمنفرقة24داود

يمؤرالنمنهذاأنغير(.ساعة)24والليلالنهار

نإ.اللاوثينإلىالبؤابونضتمفيهمتأخزاوضغا

لمالمنفى!نعادواالذينالستالبؤابينعائلات

رج7:45؟نح2؟42،)عزاللاوئينمنيكونوا

الكهنول!المؤزخاستعادحينولكن:91(.11نح

بواصطةلاويمنيتحذرونجعلهم،11نحلائحة

ومراري7(:6رج؟3-ا:26؟9:91أح1)قورح

16(.9:رج4-26،8::38؟2416،:15أخ)ا

لأنالجديد،العهدزمنفيعديدبنالبؤابونكان

يفتحوالكيبؤاب002إلىالحاجةيعلنيوسيفوس

9(.:2)ابيونويغلقوهاالهيكلأبوابيومكك

"رأسأو"ريشيت"أو"بكوربم(العبرئةفيبواكير

،!يبكورريشيت1نجدوقد،لماأفضله،أؤله،الثحر

حز34،26:،9!23:لته)خرالبوإكيرأفضل،أول

معظملدىال!عيرةهذهمورست44:.3(.

الزراعية،الثمارأولىتقدمةأي،القديمةالشعوب

اللهسلطانعلىيدكوشكزاجميلعرفانفبدت

وقد.الخصبوينبوع،الأرضسئدهو:المطلق

أخذكما،الثعيرةبهذهأخذاسرانيلشعبيكون

معهاأقامالتىالشعوبمن،الكبرىأعيادهبشعائر

الزراعثة.العاداتعنهاوأخدكنعانفي

نإالمضحار؟هذافيالبيبلئةالفرائضتقولماذا

تذكر،والوهيميةيهوهثةمنالقديمةالكودكسات

بوكير

"عيديحفظأنالمؤمنعلىوتفرضالبوكير،تقدمة

)خر!الغلةجمعوعيدالحنطةوبوكيرالحصاد

الرفيبيتإلى)يحملوأنالبهوهي(.34:22،

وهو26(.34:،23:91)خر"أرضهبوكيرأوائل

الكميةولايقتطعالتيالغلالآخربشكليحذدلا

يأخذ.التي

ففرض،وضوخااكثرالاثنراعيالنثرحوجاء

المعبدفي)يخدمونالكهنةيعطيأنالمزمنعلى

والخمرالحنطة!بوكير12(تث،أورشليم،الوحيد

كتابقذمكما.(18:4)تث(الغنموجز،والزلت

إيماناعنرافيرافقها(26:ا-ا)تثطقوس

الأرضبعطتةالبواكيرتقدمةيربط)آه-.أ(

عنيتحذثالكهنرتيوالدستوربها.الموعود

23:17،الاالاسابغعيدطقوسفيالبواكير

الاوالقربان26(28:)عدالوكبر""يومو02(،

)عدالعجينباكورةذلكفوقيفرض2:14(.

الأشجارفيالأولىالغفةعليهايزادالتي02(:15

كلويجعل24(.:91الاالرابعةالسنةغفة،المثمرة

مدايخلفي03(44:حز18:4،تث)رجهذا

بولسواستعمل18:12-13(.إعدالكهنة

فاعتبرالاستعاريالمفىلباللفظةالرصمول

آمنمن"أولأيأخائية،باكورةاستفانوس

1)آخائبةعاصمةهيالتيكورنثوحطفي"بالمسيح

.(16:15كور

نملكلاالبوكير؟حولالتثرحهذاطئقهل

فيالثريمهذاطئقكيفلناتقولعديدةشهادات

،(13:13أنحنحميا!واضح)غير!اجراء.الوإع

للكهنةالوكيرالهيكلإلىيحصلبأنالعبوالتزام

التراخيأننفهميجحلانأ38(،.ا:36،)نح

الهيكلزمنفي3:8()ملاالمتوخبات2دفييسيطر

قذمهالذيالمئاليالوصفمنيخففماوهذا.الثافي

-315:أ!3447،2،:12نحفيالكهنوتيالمؤرخ

معمولأأمزاظفتللكهنةالبومميرتقدمةولكن.91

:6،ا)خراليهودفيالعالممنالمثةالأوياطفيبه

02؟:31،35:745؟7:صي4؟:18تثبطئقهو

3:94(.امك11:13،يه



نرجسبوا

أعطاهلقب.317:مرنالكماالرعدابا:بوانرجس

ببويوحنا،يعقوبزبدى،لابنييوع

أصليعردقد9:94-54(.لو)رجالحادطبعهما

التحزكابنةرجزيبنيالأرامثة:إلمطالكلمة

العاصفة.ابن:رجشبنيأو.والغضبوالقلق

التوأمين.تعنيكلمةأمامنكونتد:آخرونوقال

النبيئخانهي.الفينيقئالافىعلىمدينةبورفيريون

.صبدونشماليالواقعة(القديمة)جيووالجتةيونس

منقسضابنىإسائيلمنرجل.حينادادابن.بؤاي

نفصههويكونقد3:18(.)نحأورشليمأموار

3:24(.)نححينادادبنبنوي

اشضاف.مالطةجزلرةفيالقضاةأولبوبليوس

بول!شفى.المومطنيالسميةتحغبحدبولس

)أعوالزحارالحمىأصابتهالذيبوبلبرسوالد

.)28:7-8

عاصمة.الفراعينتل:الآنالدلتا.غربفيبوتو

ئعبانإليهاؤلرمز.واجيتالاهتها:.الدلتامملكة

.الكويرا

تم21تيموناوسيعرفهرومةمنمسيحيئبوديس

21(.ة4

الكاسئين.عخدالعاصفةإلهبورياش

العمارنةتل)جبيلجبلةمنتريبةمدينةبورسيليم

*ا(.

دلتافيمدبنةوهيبست()فيبرلستي!ىإلاهةبوستي

.واليونانالفينيقتونإيهاجاءالثرقتة.النيل

قطة.برأسامرأةبشكل18اللالةمنذصؤرت

ساعة،الثامنالقرنمنذأقذبوستىالفينيقئونعبد

4519-بوسششىفي2سو22السلالتانأقامت

.)715

بوز

)تكابرايمأخيوابنناحورابن14(

.)22:21

5:14(.أخ)أجادقبيلةمنرجل2("

)إرالعردثةالجزيرةغرئيئعالفيمنطقة34(

جاءالذي32:2()أيأليهوموطنهي:23(.25

الثلائة.الأصدقاءسكتأنبحدأيوبيحاور
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صادوقعائلةمن.حزقيالالنبيئوالد3.:احزبوزى

الكهنوصدية.

نبتونيقابل.اليونانثينعندوالمياهالبحرالهبوسبدون

وراية،)الزمن(كرونوسابنهو.الرومانيالإله

)فيزوشاخولهمعالثلاثةالكونأسيادوأحد

الاسافل(.)فيوهاديسالسماء(

بومبلونيوس

الهودإلىالثلائةنكانورموفديأحد،1(

14:91(.مك)2

فيولد.الرواتثةالمدرسةمنيونافمافيلسوف2(،

.م.قا!سنةرومةفيوتوفي.(.مق)135أفامية

وأفريقيارومةإلىوسافر،رودسفيمدرمةأشس

الفائد،بومببوس5طلآبهمنكانالشحالثة...

المقالاتترك.رومةخطيبوشيثرون،الرومافط

الآلهة.عنوآخرالنفسعنمقالمنهاالعديدة

البسيط.رأس"رخبوسبدبون

فينزل(نابوليخليج)فيإيطاليةفيمرفأبوطولمط

ا!تقبلتمسيحتةجماعةهناككانت.بولس

إأعأيام7مذةرومةإلىالذاهبالجينبولس

بوزولس.اليومهيي(.28:13

والعز.القؤةفيهبوعز:

فيكانااللذينالنحاسعامودفيأحدامم1(،

رج3:7(أخ22؟7:ا)املالهيكلرواق

ياكبن.،

)راسلمونابن.لحمبيتمنغيرجل،2(

أليماللثعائلةمنأ:ه(.أمتوراحاب4؟21(

أنبعدفتزؤجها،راعوتولمبكان.نعميوقريب

اربورد2:ا-4:13(.)راالأؤلزوجهامات

نسبصلسلةفيبوعز4:18-3122و4:17

اليالمملالةإلى:هاوت3:32لويصتندداود.

الم!ميح.نسبسل!لةلاليقذممارافينجدها

12:1،13:3-12،)يهاليفاناخصيانأحدبوكا

.)14:13

الشهرهو.كنعافطأصلمنل،.و"بالعبرئةفيبول

وكانت،الخريففيتبدأكانتالتيالنةفيالثاني

حينالثامنالث!هر)صارالملكتةالحقبةفيساردة
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تضرينتقرلثايقابلهو(.الربيعنيالسنةبدأت

بناءتئمفيهالذيالشهرهو.الثانيتشرلن-الأول

6:38(.مل)1سليمانهيكل

بولى

حبالهأؤلأ:.

الرسلوأعمالرسائلههيبولسحياةمراجع)أ(

رسالة13أنالمحافظونالشزاحيحتبر.خاصبشكل

تلميذإلىينسبمنهاكبيراتسئاولكن.لبولسهي

يحتفظالعقلانيالنقدولكن.بولستلاميذمن

تس،ا،غلكور،2،اكور،رو:التاليةبالرسائل

اتبم،،ش2،أففيالنفادويشك.فلم،كو،فل

اوبرلشةعناصرفقطفيهاإنويقولون،قي،تم2

البولستة.المدرسةفيدونتهي

حياةكرونولوجيابدقةنحذدأننستطيع)ب(

أغريباهيرودسموت:هيالثابتةفالنقاط.بولس

فيغاليونأماممثلبولسكانواذا44.صنة

إلىوصلأنهيعني!ذا52،تموزحزيران

)ا!اهبدايةأو05صنةنهايةفيكررنثوس

رحلتهأنىقدكان،التارلخهذاقبا!ا(.18:ا

)أعال!ةونصفسنةداتالتيالئايةالرسولثة

أنطاكيةفيأبامبضةوقضى:12(،:1536-18

أ:15)اعأورشليمعمعانعقدإذا:36(.15)أع

إلىبولسواهتدى.94صنة2:ا-.ا(غلي؟

)غلسنةعشرةبأربمالتاريخهذاقبلالمسيحثة

إلىالسفرمنانطلفناإذا17(أوا:18رج؟ا2:

صهم!-أو35-36شةإدا:18(.اغليأورشليم

.سنوات3بعدأوسنة14بعد؟عبارات)فيس4

مثلأنبعد(.كاملةسنةتحسباتدأتالتيالسنة

أياتاكورنثوسفيأيضأمكث،غاليونأمامبولص

حيث،انطاكيةإلىذهبئثم18(،ت18)أععديدة

رحلتهبلأتي(.:1891)اعالوتصبعضقضى

قضى،صنوات5ودامت53سنةالثالثةالرسولتة

01؟91:8،)اعأف!فيسنواتئلاثمنها

02:3(،)اعأخائةفيأشهرثلاثة02:31(،

18:13()أعوغلاطةفريجيةفيأشهروبضعة

02:2(اعرج15:91،)روايليرلةفيوربما

بولس

-:س02أاعقيصزيةإلىللعودةالضرورئوالوقت

صارحيثأورشليمفيالسفرهذاوانتهى4(.:21

لدىسجيثاوظك58.سنةرئماسجيئابولس

خىإذا24:27(.)أعستبنوفستسفيلكس

ربيعفيوصلحيثرومةإلىأريلثتم65.سنة

)61-63(.سنثينمذةسجيئاهناكوظك6.ا

حسب66سنةرومةفيشهيذابولسممات

أوسابيوس،حسب67سنة،ابيفانيوسالقذيس

تس،ا:رساثلهأقدم.إيرون!موسححسب68صة

)مشةكور2أكور،عل،51-52؟سنةتس2

كو،،فلم،)أفالأسررسائل.57()خهايةرو57(

تالىلخحولخلافوهناك61-63.شةغل(

.وبالرعاوتةالرسائلكنابة

)اعكيلييهةفيبولسؤلد.بولسشاب)ج(

أروبنيامينقبيلةومنيهودئةعائلةمن21:93(

ا!شفانوسمقتليأنهوبما3:ه(.غل11:ا،

بعدكان35-36أولمهم!-34سنةأيا(8:)أع

نفسهيسفي62-63فيسنة."س)حواليشائا

الزمنسنواتأولىفيؤلدتديكون9(،فلم:شيخا

منأي3:ه()فلعبرانئينوالداهكان.المسيحيئ

)أعالفريشينومنالأرامئةيتكثمونالذيناليهود

طرصوسيامواطناوالدهكان3:ه(.فل23:6؟

هذا22:28(.)أعرومانئاومواطئا21:93()أع

ختن8(.3:فل)رجميسوزارجلأكانأنهيعني

فل:12،3الاولادتهبعدالثامناليومفيبولس

والداهصأله)أيشاولباسموتسئى3:ه(،

الوتتفيوتسمى.(!اولوس؟اليونانثةفي.وطلباه

تثقف13:9(.)الحبول!رومالن:باسمنفسه

بطلاقة:بولسبنكفمها)كانالأرامثةاللغةفيالولد

موسىشريعةممارصةعلىوتزلى21:04(،أع

العادةوحسب.دقيقةكارسةالآباءوفرانض

تعلمحدائتهمنذ.العبرئةاللغةيقرأأننعم،اليهودتة

.طرسوسفياليوفيالتعامللغة،اليونالئةأيضأ

ذصبآنهالاكيدمنليى،الفزشةتربيتهوبسبب

كانتبلدته)فيالعديدةالونائةالمدارسإلى

نفترضأننقدرولكنهامما(.هلينيامركزاأذس!



بولس

معرفةبسببالمدارسهذهمثلإلىذهبأنه

.الجدالولأساليبوأفكارهااليونانتةللغةالواسعة

17:28:أع)فياليونانكئاببعضيوردفهو

قيفيميناندرس!،:15:33اكورفي.أرانوس

تبرهنلاالأقوالهذهولكنأبيماناديس(.:12ا

الكئاب.هؤلاءمؤنفاتقرأبول!نانعلى

إلىليتعزفأ،رشليمإلىبولسأريلمتىنجهل

بطريقةالراشينوأصاليبوالنقليدالمقذسالكتاب

)الحغمالانيلتلميذكانالمدينةتلكفي.عميقة

لدىالتأويلئةالأساليبفيدخلوبقبادته22:3(،

)فلالفريثينشيعةفيعضؤاوصارالرابيئين

الآباءوتقليدالث!ريعةبمصارسةفاهتئم3:ه(،

وحب22:3(.اع14،إا)كلدقيقةممارعة

الخيامصنعهيمهنةبولستعلم،اليهودفيالتقليد

وأالقماشبجمعلقومعسلهكان18:3(.)اع

هذاأيبالكيليكياتكيبكيةغرفتوقد.جياكته

القماشهذاومن.الماعزشعرمنالمنسوجالقماش

وخلالالسفر.ومعاطفالخباميصنعونكانوا

بأودليقوممهنتهبولسمارس،الرسولتةأعماله

الجماعاتإلىبالنسبةاستقلالهعكوليحافظحياته

.9(:2شا؟4:21،9:51كورا،18:3)احم!

منشكولابودسكانالكنبسة.ئضطهد)د(

8:ا،ي،6:9أأعاستفانوسخصومأشد

لمثرلعةالمؤفتبالطاجيكرزكانالذي02!22:

43-45،،)7:2-16اليهودئةوالعبادةالموصوتة

قدالمصلوبيسوعأنويعلنا.(6:3رج؟48-05

الملكئةاللهقدرةثننالآنمنذيشاركوهواللهرفعه

)ا!الربأدهعلىئكزمأنويجب7:56(،)أع

فزشثاكانبولسأنوبما2:36(.رج7:06؟

فالاعتراف.الكلامهذايتحضلأنبقدرلم،متعضتا

المسيحعنوأفكارهيتعارضوربكمسيحبيسوع

عليهخكمقدفيسوع.المطلقاللهسمؤوعنالآتي

فالاعترافولهذا.الصليبعلىوماتكمجذف

)اكورشكالهبداورلتس!بحأنهاللهلعنهبمن

بهاالتيغيرتهانطلقتهنامنوتجديفا.ا:23(

،يا3:9،،81:أأ،المحيحئةالجماعةحارب
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اكور3:6،نيا:13!غل26:.ا-12،

باندفاعالجماعةضدالحرببهذهوفام15:9(.

أنهمتيفنوهوأ؟13(،)انموعنف3:6()فل

أيضأقاسئاوكان9(.26:أأعاللهقضتةعنيداح

نأوأراد،اليهودنةفيالمسيحثةالجماعاتسانرعل

رج،ياا26:)الحيسوعاسمتجحدلكييدفعها

تعلمالمسيحئين،معبولس!ادلواذي(.9:ا

أنهمتأكدينلسنا.ونعليمهيسوععنالثيءبعض

شخصئا.يسوععرف

الناحيةمنذلكيمنعضيهلاولكن

لابولسولكن22:3(-)اعالكرونولوجثة

بالمحلقائهعنإلأاهتدائههبحدبتحذث

15(،:اغل؟ي:158،ا9:)اكورالممخد

يسوعإلىتعزفأنهالمعقولمنيبدولافلهذا

معرفةعلىبدكفهوا5:6كور2نصأئا.بالجسد

اليهودثة.معتفداتهحبليسوعبولس

ثلاثالاهتداءهذائروى.بولسافداء)!(

-5،26:12-22:16،-91ا9:)ا!مزات

ا:12-)غلرصائلهفيبولسإليهوبشير.2(.

تما؟21-3:4فل؟ي15:8؟ا:9كورا؟42

التفاصيل،فيالشهاداتهذهتختلفا:13(.

يضطهدبولسكانالجوهر.علىتتفقولكئها

؟9ا9-:26بم-22:45-3؟ا9:)أعالمسيحئين

9:3،22:6،)أعدمشققربا:13(.غل

)اععليهيظهرالمسيحرأىا:17(غلا؟26:ا

اكور،-62613:18-8؟22:؟9،4-617:

إلمىفعاد،-16(1:12غل،ا:9،ي:158

)غلورصولهيسوعتلميذوصارحالأنفسه

كط،22:15،2126:17،أعا:16-15-12،

بولسوتاكيداتأعحواشيوتدل!9:15(.رج

نتتملموأفها،منتظرةنكنلمالعودةهذهأن،نفسه

)فلالمححيحأدركه.سابقداخليصراعدون

)اكوركالسقطالإيمانإلىفجاء3:12(،

بطريقةلاإدا،.للحياةئولدالذي12(ة3

ومنطبيعئة،غيروبطرلقةفجأةبلتدريجئة،

نستندأننستطيعلا.سيكولوجياستعداددون
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26:14()أعيردفاومني"أنعليك"صعبإلمط

يعنيمأثورتولأمامفنحن.ذلكعك!ىلنقول

يصؤرلا.اللهإرادةعبثايعارضالإنانأن

الذيالصوتيذكرولكئه،يسوعظهوربول!

علىهذاكلوتأثيروالعمىوالنوربالأرامتةكقمه

عاىلهالمسبحظهورجعلوقدالسفر.فيرفاقه

المسيحرأى:الرسلسائرعلىظهورهمشوى

لهىنراء.الآخرونر%كما9:\()اكور

عدبدينولشهودالرسللائرتراءىكماالمسيح

منالقائمالمسيحورؤية15:ه-91.كور)1

كلوقيامةيسوعقيامةعلىالبرهانهيالموت

عنالرؤيةهذهبوضوحيمثزوهوالمسيحتين.

كور21بعدفيمالهستكوناليالرؤىسائر

نفشرأننشطيعلاإذا2:2(.غل12:ا-4؟

إنه.المسيحإلىبولسمميءسيكولوجثةبطريقة

)غلخاضةودعوةاختباروثمرالنعمةعمل

موضعبولسكان،الوقتهذافيا:أ-15(.

وحثهبرحمتهدعاهالذياللهمنخاصةلعمة

لقد:ا(.اروا:15،غلي،9ءات)اكور

)غلالرفيوهواللهابنهوالمسيحأنعرف

لاحثةوحدةمؤمنيهمعيكونروأنها:15(ت

هذهنضطهدني؟(.لماذا9:4.)اعتمفصم

تعليمه.فيالجوهرتةالنقاطأساسهيالاختبارات

الرسول)و(

حسب.44()34-الرسولىالنشاطبداية(1،

عددمشقفيأيامبضعةبولستضى902:أع

إلىحالاانطلقا:17،غلحسصالتلاميذ.

هذا،بعد.الانباطمملكةإلىأي(العرب)بلاد

اليهودجادلحيث:17(ا)غلدمشقإلىعاد

)أعالمسيحهويسوعأنلهموبرهنعدبدةأيافا

ولكن.بولسقتلعلىاليهودفعزمي(.9:22

كانتالتيالمديخةمنوهربفغامر،نثههمنجاء

32(.:11كور2،:23-925)أعمقفلةأبوابها

)غلاعتمادهعلىسنواتثلاثومضت

أورشليمإلىدمشقمنبول!ىفانطلق:18(.ا

يوئا.أ5هناكوظك.()بطرسكيفاإلىليتعزف

بولس

الربأخييعقوبسوىالرسلسائرمنيزولم

استقبله9:26-92،أعحسصي(.:18ا)كل

برنابا،روغهمهذأأنبعدولكن.بحذرالتلاميذ

اليهوديخاطبوبدأ.بئقةيكرزأنبولساستطاع

ولكنهم)الهلينتين(.البونانيةباللغةالمتكلحين

غل9،03:)أعطرسوسفيفاعتزلاضطهدوه

وأشسسنوات5أو4هناكوأقام2(ا:ا

من41(.15:23،)أعمسيحتةجماعات

سورية.فيأنطاكيةإلىبرناباأخذهطرسوس

نجاخاوأحرزاكاملةسنةمغاالرسولانوعمل

عهاسيتحذثرؤيةعلىبرلسوحصلكبيزا.

شة؟-4ا:12كور)2اسنة4بعدبتحفظ

46(وسنة44!شة)بينمجاعةأثروعلى57(.

للفقراءليحملاأورشليمإلم!وبرنابابول!أرسل

هذهئذكرلمي(.11:26)أعأنطاكيةعطثة

أيامبضحةبعد.غلفي44سنةتفتالتىالصفرة

يوحنامعهماوأخذاأنطاكيةإلىوبرنابابولسعاد

1(..:4)كوبرنابان!يبمرقس

ثلاثأعبوردالرسوفة.الأسفار24(

ونارةمفضلتارةوالخبر.لبولسرحلات

كلأنوهيأصاسئةنقطةنلاحظموجز.

المسيحثةمركزأنطاكبةتمنتنطلقالأسفار

المسيحثينمركز،أورشليممنلاالهفينتة،

أبناءاليهود،إلىأؤلأبولمىتوجه.المتهؤدين

الوثنتين.إلىالتوخهعلىسريغاأجبرولكنه،دينه

الأسفار.هذهعنصريعةصورةنعطينحنوها

13:ا-أع)44-94،الأولىالرحلة-

مبادرةأنطاكيةجماعةاثخذت14:28(0

فذهب:27(،14-13:1،3)أعاحتفالثة

قدكانتحيثمرقسويوخاوبرنابابول!

11:91(.)اعمسيحئةجماعاتتأشست

الجزلرةممكوعبروا،سلاميسفيكرزوا

الرسولكلهدىوهناك،بافوسحتى

وضربالمسيحئة،إلىبولصصرجيوس

)أعبردثوعاليهوديالساحربالعمى

برجةإلىانطلقوابافويرومن-12(.13:4
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إلىوعادمرقستركهماحيثبمفيليةدالى

أرجبالأخطارمليئةصفرةوبعد.أورشليم

إلىوبرنابابولسوصل11:26(،كور2

النجاحبعضلقياحيثبسيديةفيأنطاكية

إلىينوتجهاأنتبلوالمتعئديناليهودلدى

،13:14)ا!المدينةتركعلىوأجبرا.الوئنئين

الأسلوبوطتبفاأيقونيةإلىفذهبا،-52(43

بعضوبعدعينها.التجةإلىفوصلاعبنه

)أعوالجوارودرلةلسترةإلىذهبا،الوتت

بولسأنالاسظنلسترةني14:ا-7(.

زفيفيالأرضعلىنزلا:الآلهةمنوبرنابا

فاثبواوأيقونيةأنطاكيةمنجهودوجاءالبئ!ر.

11:25،كور2)رجبول!زجم:الشعب

انطلئالالياليومفيولبههي(.301:تم2

الإلمانإلىربححيثدربةإلىبرنابامع

نهايةوفي:8-.2(.14)أععديدينتلاميذ

وأيفونيةلسنرةإلىالرصولانعاد،المطاف

ونطماالمؤمنينفشخعابسيديةوأنطاكية

أتاليةوعبرا2-25(.14:ا)أعالجماعة

عنتقرلزاوقذماانطاكيةإلىووصلا

21-28(.:14)أعالجماعةإلىرسالنهما

-أ:2غل؟15اع،94)سنةأورئطيممحمع-

منالمتهؤدينالمح!يح!ينبعضوجاء.ا(.

التيالم!يحئةأنطاكيةجماعةوبلبلواأورشلبم

عديدين.وثنثبنباهتداءسحعتحينفرحت

ولمالكني!سة،فيالوئنئينوبولسنبرناباقبك

ورأت.موسىوشراخالختانعليهمبفرضا

فيأتا.عادفيأمرالرسولانفعلماأنأنطحبة

بالشرلعة،متعفقينالنلاميذفكانأورشليم

)هوطاهرغيرهواللامحئونأنويعتبرون

موصى،شريعةحسبلمجنلمفمننجس(.

15:1(.)أعنظرهمفييخلصأنيمكنلا

الذيبولسلتعليممعارضاكاناليقينهذا

بلالثسلعةأعمالئمرةليسالزأنيعتبر

ى(،2:16)كلالمسيحببسوعالإيمانث!رة

لدىالم!يحيئالحملللخطريعزضكانكما

هه2

تففنأنأنطاكيةجماعةأرادتدهاذ.الوثنئين

وئيطسوبرنابابولسأرملتالخلافهذا

ناقش.أورشليمإلىوغيرهم2:3()كل

بولس.نظرةحسبوحقوهاالمسألةالجميع

نقزر-24(.اا2:)كلبطرسمعخلا!

ورسومالختانئفرضلاأنأورشليمفي

يقللمولكن.الوثمةمنالمهتدينعلىالئرلعة

الطعامفييئاركونالمهتدينالمميحئينأن

استتمجوا،أنطاكيةإلىبطرسوكاجاء.الواحد

الوثنيالعالممنالآتينالمسيحتينأن

الطعامفييشاركونالمتهؤدينوالمسيحثين

الممارسة.بهذهالرسولأخذلهذاالواحد.

مناقهؤدينالمسيحتينبعضجاءحينولكن

الوئنئينعنبطرسانفصليحفوب،قبل

أنطاكبةجماعةمنكثيرونونبعه.المهتدين

فاحتبئ،حالأالخطربولسرأى.برناباومنهم

الحزلةأجلمنحارب:بطرسعلىعلانية

؟9-2:14)غلللمؤمينالمسيحأعطاهاالتي

الخلافأني2:15كلمنونستنتج(.ا5:

بولس.نظرةحسبفضن

36-ت15أع)94-52؟الثانيةالرحلة

فيطوللةمذةبولسجمقملم18:22(.

الجماعاتسيلامعزارولكثه،أنطاكية

ولسترةودربةوكيليكيةسرريةفيالمححبحئة

إلىلسترةفيتعزفبسيدية.وأنطاكية

الأمناءمعاونيهمنصارالذيتيموتاوس

معذهبهناكمن15:36-16:ه(.)أع

أقعدهحيثغلاطيةوبلادفريجيةإلىصيلا

لوكمااسنفبلوهغلاطيةأهلولكن.المرض

المسيحكانلوكماالسماء،منملاكاكان

الرسولانوعبر.(-4:1315)غلنفسه

في.6-8(:16)أعترواسإلىفوصلاميسية

انضيملوقا()هوطبيتابولسوجدترواس

مكدونيدعاهرؤلة:الليلفيورأى.إليهما

مكدونيةإلىتأخيردونفانطلق.ليعينه

فيلبي،فينيابولي!.عبرفيلتيإلىووصل
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بطريقةومؤئفةمزدهرةمسيحثةجماعةأشسى

)اعالمهتدينالوئنتينمنحمرئةشبه

علىدلواالذين2:2(تساا-هـ4؟16:ا

.أ-16(.ا:3-8،)فلببولصكببرتعفق

فيفمزاالاغاطية،الطريقالرسولانوتبع

تكلمهناك.تحالونيكيإلم!ووصلاأمميوليس

بحضورد،المجمعفيأسابغثلاثةبولس

لهوكانتالمتعثبدين.منوكثيرااليهود

2:11(تس)1البيوتفيعديدةأحادبث

مهنتهيمارسكانلانهالماءفيوبالأخص

معارضةورغم.(ا.:7-2أاتسالنهارفي

فيبول!أشى،(2:14نصا)اليهود

منخاضةومؤلفةمزدهرةجماعةتسالونيكي

بول!نوخهتسالونيكيومن.مهتذينوث!يين

المحميحئةإلىاهتدىحيثبيرلةإلىوسيلا

ولكن،الشرفاءواليهودالوثنثينمنكبيرعد؟

تركعلىبولسناليهودئةالمعارضةأجبرت

بيرلةيوتيموئاوسسيلافترك.المدينة

ثتما-ه(.:17)أعأثينةإلىوحدهوذهب

أعادهبولسولكن،ببولستيموتاوسلحق

بثرأثينةفيا-6(.3:ض11مكدونيةإلى

واهتثم)أغورا(.الساحةوفيالمجمعفيبولس

،الرواقيون"منهم)وكانسامعيهبعض

على،لبعرضهودعوه،بتعيمهوالأيقو!لرن(

.المجهولالإلهعنتكلمهناك.الأرلوياغوس

والقيامة،الدينونةعنحذثهمحينولكن

إلىصهتدولم.الكلامعنالسامعونأوقفه

الوثنئين.منقلبلعددإلآالمحسيحئة

عمبفاحزئالبولىالفثلهذافستب

اكور)رخباليأسوأح!نيإ،3:3)اتس

إلىالنفسئةالحالةهذهفيووصل2:3(.

التخثنعلىالآنمنذمصفموهوكورنثوس

إلأيعرفلاوأنالرتةوالحكمةالبلاغةعن

2(.:2أاكوربالمسيحإلأيعظلاوأنالمسيح

علىضيفاشهزا18مذةكانكورنتوسفي

خلالمهنتهيمارسكانوبرسكفة.ايهلا

بولس

المجمع.فيالسبتيومويثثر،الأ!مبوعأيام

وتيموئاوسسيلاإليهحملحينولكن

،11:9كور)2فيل!أهلمنالمادتةالم!ماعدة

إلىرذ.للبشارةكئئاتكزس4:16(،غل

اكور18:8؟)أعاليهودبعضالإلمان

الطبقةمنالوثنئينمنكب!زاوعدذا1:14(

فيكانواذ:26(.ا)اكوروالأمئةالفقيرة

نجح،.نى2ورئمااتسبهب،كورنتوس

لابرله،كالونأماموشكوهاليهودفحسده

بدايةفيهذاكان.بهمسموحغيرتعليضاينشر

غاليونولكن52(.)منتصفغاليونقنصلتة

محبولسأبحركورنثوسومن.شكراهمرد

رحلتهوخلال.سوريةإلىوبرسكثةاكيلا

زارثئمقيصرئةفيونزلأفسسفيرفاقهترك

أنطاكية.إلىوعادأورشليم

18:23-أع)53-58،الثالثةالرحلة-

إلىجديدمنبولسوانطلق21:14(.

جماعاتليتفقد4:13!)غلغلاطية

أ:6،)غلوالتقوىالسلامفيهايسود

الوسطىالجالواجنازفريحبةعبرمز5:7(.

مياندرشىوادياجتازكماالصغرىآسبةفي

،8،ا:23:91؟18)أعأفسسبىفوصل

هأاقدوبرسكفةاكيلاوكان3(.ا02:؟01

أعطاهالذيالتعليمكضلا:للرسالةالحقل

الاسكندرافما،البهودئذاك،لابفوسبولس

بغيرةبالمسيحئةبشرالذي،والخطيبالعالم

)أعكورن!وسإلىانطلقثمالمجمعفيونجاح

تعزل!أفسسفيا(.ة18:24-2891،

المعمدانيوحناتلاميذبعضإلم!بولس

وكرز2-7(.:91)أعالمسيحتةإلىنقادهم

اليهودمعظمأنوبما.المجمعفيأشهرثلائة

الوثنتينإلىبول!التفت،الإيمانرفضوا

تيرانوس.اسحهيونافنبليغمدرسةفيوبثثر

فيبولسنثاطمنأحداثبعضلوقايروي

كتبإحراق،شياطينطردشفاء،:أفسس

وضعتوثورة1-91(،99:ا)الحسحر
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سنواتثلاثدامتالتيبولسلإفامةحذا

فيالم!ميحثةفانتشرت91:23-02:ا()أع

انفتحأفسسففي:26(.91)أعآسيةكل

بولسنشاطأمام9(إ16)اكوركبيرباب

أرستس،،تيطس،)تيموثاوسومعاونيه

؟91:22أع:بفراسأ،رسثرخسأ،يوسغا

وتأشت،7(:اكو،12:18كور2

ولاودكيةكولوصيفيجماعات

(ي24:12:ا؟ا:7،)كووهيرابولي!

4(2:12كور2؟512-:02)أعوترواصط

)رؤوفيلادلفيةوسارديسوتاتيرةإزميروفي

.(11:ا

العديدةالمحنأفسسفيبولسولقي

)أعاليهودقبلمناضطهادات:القاسية

كثيرأضايقتهمحنة27(،ت21رج02:91،

كور)2حياتهعلىفخافقواهوتعذت

كور2)رجموتخطرأومرضا:8(:

الوحوشضذصراع11:23(،ي؟ا:9

ضذصراع:المجازيأوالحقيقي)بالمحنى

ورفيبولسيتحذث.(وثرسينأشرارأناس

أفسسفيلهحصلموتخطرعن16:4

اطوسئبتوبرسكقة،اكيلامنهوخقصه

فالغلاطثون.كبيرةهموماالجماعاتبعض

لهذا.أورشليمفيالمتهؤدينبالمسيحثينتأئروا

أخلاقتةتجاوزاتونزبت.غلإليهمكف

بولسإليهمفكتب،كورنئوسجماعةفي

وأرسل5؟9(،)اكورضاعترسالة

أكورة91:22)أعوأرسنستيموثاوس

أسئلةالكورنثئينبعضوحمل4:17(.

)اكور(رسالةلطبولسعليهاأجاب

الوقت،هذاخلال56.أو55سنةدؤنت

كورنصوس،إلىالمنهؤدونالمسيحئونجاء

فقزرفي!ها.بولسسلطةيزعزعرنوأخذوا

كورنثوسإلىشخصثايذهبأنأخيزا

تحئبت13:أي(.2،12:14:ا؟كور)2

نأيتطعلملانه،بالحزنالسرلعةالزيارةهذه
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الكررنثئينأحدإنبل،الكورنئتينحذريزيل

؟25:أ،كور)2مهيئاكلافاإليهوخه

ئرةأقامأنوبعد2(.12:ارص!7:12؟

ومنأف!إلىعاد،كورنثوسفيقصيرة

كثبرةدموعوسطالكورنثتينإلىكتبهاك

في.(7:812،،2:4،9كور)2ثالةرسالة

حملهاوالتيضاعتالتيالرسالةهذه

الجماعةمننكفيرابول!م!فرض،تيطس

2:9(.كور)2لسلطتهوخضوعا

ومهئةالرسالةهذهنتيجةينتظركانواذ

كإفذهب.أفسستركعلىأجبر،تيطس

حيث!:213كور02:1،2)أعترواس

ي(.2:12كور)2تيطسيلتقيأنترخى

ووصلالبحر،بول!مىعبر،تيطستأخرواذ

فعرففيلتي()فيتيطسفالتقى.مكدويخةإلى

مكدويةوصت.وفرخالكورنثثينبخضوع

زيارةوبعد57(.)سنةكور2إليهمكتب

)روإلليريكونإلىوسفرةمكدونيةلجماعات

وعدهمكماالكورنثثينعلىمز15:91(،

أشهرثلاثةعندهمومكثي(ه:16اكور)

)نهايةرومكتبكورنتوسمن:3(.02)أع

يستعذاليالزيارةليهئئ58(بدايةأو57

إلىيبحرأذوأراد2(.91:ا)اعبهاللقيام

جمعواالذينالجماعةموفدممطمعسورلة

بمؤامرةأحسنولكنه.للمجئينالصدقات

فيلثيإلىالبزبطرلقفساراليهود،يدبزها

إلىالائنانووصللوتا،إليهانضثمحيث

ومنالسفر.رفاقبنتظرهكانحيثترواس

شيوخطلبحيثمييتسإلىتوتجهترواس

يعودلنآنهعرفاقدليوذعهم.أف!

صورإلىبولسأبحرميليتسومن.ليراهم

منيفعوهأنالأنبياءبعضحاولحيث

طريقهتابمبولسولكن.أورشليمإلىالصعود

بطريقائخههناكومن)عكا(.بتولمايسإلى

ضبفاأثامبضعةكانحيثقيصرئةإلىالبحر

وأنبأ6:ه،.)أعالسبعةأحدفيلئسعلى
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الفيودأناليهودثة،مننبيئوهو،أغابوس

لاولكن،أورشليمفيبولستنتظروالسجن

طرلقه.متابحةمنبولسيمنعلثيء

21:17-أع)8!-63،المسحسجين)ز(

.)28:31

21:17-23:32(.)اش!أورشليمفي"ا(

أرادواذ.بفرحبولسالمسيحثوناستقبل

لدىمسبقةأفكارمنيحميهأنيعقوب

لبعضيخضعبأننصحهالمتهؤدين،المسيحثين

الشص!هاجمطالوقتهذافي.الهودئةالطقوس

شيئايفعلأنيحقوبيستطعواتبولىالهانج

الجنودجاء،الأخيرةاللحظةوفي.أجلهمن

وجعلوهاليهود،أيديمنفخلصوه،الرومان

الضابطعرفولما.سجيئااقتادوهأنبعدبأمان

السنهدرين.أماميمثلجعلههؤلته،الروماقي

منالمحاكمةواننهت،السنهدربنانشقولكن

جمهودئا04أنالضابطعرفواذ.نتيجةدون

إلىالحاميةبرفقةأرسله،بولىقتلعلىتامروا

فيلكس.الواليبقيمحبثقيصزلة

23:ا!58-.6،)نهايةقيمرتةفي"2(

فيلكسأمامبولساليهوداخهمسهم!-26:32(0

بولسفأقغ.الهيكلودشالقلاقلأحدثبانه

قرارهأخرفيلكسولكن.اثهاماتهمبكذبالوالي

يدفعهبمالحزيتهيشتريأنبولىمنمنتظزا

محفهوحكفيلكسلمحرلثثم.سنتانومزتله.

سألهالذيفحشوساأمابوض!ل.فستوس

فييحاكمأنيقبلكانإناليهود(اليرضي

وهورو!إلمطدعواهالرسولفاستأنف.أورشليم

الرومال!.المواطت

اع،0662-ربيعأنهايةرومةإلىالسفر3("

آخرلنسجناءمعبولسسم27:ا-28:16(.

لوقاوسافرالجنود،منومحموعةضابطإلى

كربتبمحاذاةساروا.معهموأرسترخى

مالطةشاطئحتىهوجاءعاصفةودفعتهم

وقضى.الأمواجشذةمنالمركبتفككحيث

ع!هـصقفيةذهبواثئم.مالطةفيالشتاءالمسافرون

بولس

علىضيوفاورفاقهبولسكاذحبثبوطيوليإلى

وصلواةأبياطرلقوعبز.هناكالمسيحئةالجماعة

رو!ة.إلى

28:16-أع61-63،)بدايةرومةفي4("

وكانمحايد.بيتفيورفيقاهبولىأقام3(.ا

نأباستطاعئهوكانتجندفيبحراسةالرسوك

وصلهذا،بعدا(..:4أكويشاءمنيشقبل

الجماعاتمنوموفدونمعاونيهمنكثير

)كرمرقىا(،:ا)كوتيموثاوس،المسبحئة

7:ا)كوكولوصيصتابفراس24(ةفلمة4:01

منوبالتحديدالصغرىآسيةصتتيخبكسى(،

،(4:41)كرسديما،7(:4أكوأفسس

يشوع2:25(،)فلفيلبيمنابفردينس

4:14(،)كولوقاا(،ا4:)كويوسنس

لهاني(.افلم4؟9؟)كوأونسيمس

)اعسجنهطوغاقاسماهوأبفراسأرسترخس

منبولساستفاد23(0فلم،4:01كو27:2؟

اليهودأمامأؤلأبالإنجيلليبمثرالنسبتةحزيته

بحراسته،الموكلينالجنودأمامثتم،(27017)اغ

مني(.ا:12)فلرومانتهيئأشخاصوالى

فلم.،فل،،صأت:السجنرصائلكبرومة

قرلئااخهلمجلىأنالأخيرتينالرسالتينفيوأمل

2803:أعولمخ2:24(.ا:26،فل22،)فلم

فيسنتينعاشبولسإنفقال،عينهالثيءإلى

محاكمته.عنشيئايزيدأندونبيته

بولىسنواتأواخر)ح(

نجمعحينبولسسنواتأواخرإلىنتعزف

تفاصيل)هناكالرعاوتةالرسائلفيالمتفزقةالمعطيات

يقولمنهناك.(الرومافطاكلمنضوسلدىمحفوظة

؟6.صنةنيروناضطهادخلااطأعدمبولسإن

28(،15:24)روإسبانيةزارإنهيقولمنوهناك

ا:3(.)اتموأفسس:ه!اأتيكرتفيوعمل

وهيرابوليس22()فلمكولوصيزارهاكمن

صت.ومكدرنية02(:4تم21وميليتسولاودكية

تم.31تيكتب)اليونان(أبايرسفينيصبوليس

وأنه(4:01تم2)يكونالليرفيكانأنهآخرونويظن



بولس

نم)2نرواسفيمازا14(ة5)انمأفسسإلىعاد

بولسأنتم2نفترض،أمرمنيكنمهحا(.؟413

16-:8،انم)2رومةفيولبثجديدمنشجن

4:01تم)2معهوحدهلوقاكانحيث9(2:؟17

دفاعهفيأحذامعهيجدلمبانهبولسوتثكىي(.

عنهتخفواآسيةمسيحثىوان،(4:16تم)2الأول

علاقاتعنينحذثنضانجدلاا:15(.تم)2

الوقت.ذلكفيرومةفيكانالذيبطرسمعبولس

صاندوه:الذبنالأمناءالتلاميذبعضبولىولذكر

الذينيخيكس،كرشكبس،تيطس،أونسيمس

فرئ!ا(أيغالية)أووغلاطيةدلماطيةإلىأرسله

الآنيشعذوهو12(.،4:01نم)2وأفسس

نإالرومافطالنفليدبقول.(ي4:7نم21للاششهاد

)اليوم:سيلفيامياهقربالمدينةخارجقطعرأسه

أوستياطريققربدفنوأنهالئلائة(.الينابغ

67.سنة

شخمبههثانئا:.

وطبعهبول!شكل)أ(

أنيقدركانوماجذاتا،شخضابولسيكنلم

.ا:01(.كور)2خصومهعلىنفسهيفرض

:12-ا.كور)2قامتهقصرإلىبنفسههوويشير

مرضمنيتألموكانسئنة،صختهكانت14(.

الشيطانمنكضردة،لحمهفيكشوكةيصؤره

ومزمنومذكمتعبكداء12:7-9(،)اكور

تاند،طبعكانطبعهولكن4:13-ءا(.)غل

كان.التجاربيتحذىوثبانهحديدثة،وارادته

وامكانثة،العملعلىوالقدرة،المبادرةحثيملك

وجامخاندفغاكان.خارفةالصعولاتلأحتمال

البغض.إلىأوالحبإلىكتباي!ت!لموصتستالا،

والقلبوالحساسيةبالنحافةتحلىهذا،ورغم

غل؟12:15كور2،ي:27تىا)رخالحنون

بالناسيتعئقالذيا:8000(فلي؟4:91

الآخرينبفبقيحسنبقلبتحلى.محبتهإلىويدفعهم

الحقيقةيدركحدصئامفكزابولسوكان.وألمهم

ولكئه.بالبراهينمنهاكثروالصلاةبالتأئلالدينمة

علىالجداليعرض،قوقيشطقصاحبأيضأكان
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كانبل،وللفنللطبيعةيهتئما.الراببنئةالطريفة

الآخرين.وبنفسبنفسهعاهبالأحرى

.موهوبكلألببولس)ب(

لغةلغته.جئدةباللغةومعرفته،كثيرةمفرداته

منمأخوذةعباراثمعالمثففيناليونانئين

معنىالكلماتبعضيعطيوهوالسبعيئة.

ومبنثةمتقطعةوجمله،مهملأسلوبهجديذا.

فيالخطباءوأسلوباللاغةيطلبأرديئا.نجاة

بلاكةإلىوصلولكثه؟-4(.2:)اكورعصره

ور؟يا:2113-3،23:كور2)مثلأسامية

يلجأ.عواطفهواندفاعأفكارهبحركة31-93(8:

يدخلأنويرلداليونانثين،عندالجدللغةإلى

معالخطيبيفعلكماقزألهتلوبفيبسرعة

ور)مثلأأسئلةعيهميطرحينادبهم،ساععيه.

)رويختلقهخصثايدخل91(،ت3غل3،،ا3:

،2،3:ا)رواعتراضايقذم:91(،9:9111؟

)اللهالنقائضيحت22(.02،14:4،02؟9:

البروالجسد،الروح،والشرلعةالإيمانا،والعا

الأؤلالإنسان،والحرفالروحوالخطبئة،

والإنسانالجديدالإنانالآخر،والإنسان

ضخضا)اعتبارهاالأشياءوذفخبمى...(العتيق

،01:6رو:البر،41-7؟13رو،الخطئة:حيا

منالمتدزجةوالراهبن3:8...(كل:الكتاب

15(،،11:12؟-1517ت5)روالكثيرإلىالقليل

5:9،8:32،)روالكبيرإلىالصغيرومن

ا:24(.ا

اليهود.والمعثمونبولس)ج(

ومعرفةالديةأفكارهمالرابينثينمنبولسأخذ

وأساليبجدليتهمأخذكما،القدبمللعهدعمبقة

يعتبرونالر؟لبنئينأنفكما.عندهمالتأولل

القديمالعهدفيالمذكررةوالأثياءالأحداث

فيبولسيرىكذلك،موسىشريعةإلىرمرزا

الذيالتدبيرإلىرموزاالخلاصتاريخأحداث

الجديدالعهدنموذجهيسارةئلأ.المسيحدشنه

رج21-23؟:4)غلالقديمالعهدنموذجوهاجر

وهو.6(:-3414:كور2؟611-:01اكور
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مسبقةوصورةنهئةكانهكثهالقديمالعهديقبر

يصوع،حملهمااللذينوالخلاصالحققةعن

الإيماننظرةحسبالمقذصةالكتويفتر

الزاوية،هذهمنالترراةإلىنظرنافإذا.المسيحيئ

وأالحريخةالتأويليراهالاالتيأصازهاكشفت

الرابينئبنتأويلبولسبنغهذاكلفي.الاريخيئ

نأنتطيعأقوالأاليئةالنصوصيعتبرونالذين

بعضيأخذوهوقرلنتها.عنبمعزلنشرحها

الشريعةإعلانمثلأ:اليهودفيالمدراشمنالمواضيع

الصخر3:91(،)غلالملائكةيدعلىالموسوتة

المصرئ!الساحرينأسماء،4(:01)اكورالمتنفل

مسيحثارابيكانإئهبولسعنقيل3:8(.تم)2

روتين!ةمننحقصأنبعدالمسيحروحامتلك

للماوى.وحثهماليهودمعقميه

لاهوته:ثالثا.

فيلاالأولمط،المكانةكلاهولنبولسيحتك

الكنيسةفيبل،فح!بالأولىالمصيحتةالجماعات

عقلاتهشميلةقذممنأؤلكان.الأزمانكلفي

اللآهوتئوننهبنهلزالماينبوعإثه.يسوعلتعليم

الميح!ون.والمفكرون

بولس.لاهوتينابغ)أ(

التيالفزشتةومعتقدألهالبهودفيإبمانه1(،

واحدبإلهإيمان:عدبدةأمورف!علبهاحافظ

فيقكلمالذي،والأرضالسماءوستدخالق

نهايةفيسطهرالذي،شعبهمعالمقذصةالكت

ككليعطيوملككدئانالبشركلعلىالكون

الموتى.قيامة.لأعمالهالعادلالجزاءواحد

الأنتروبولوجيا.والشياطينبالملائكةالإبمان

الأخلاقعلم(.الروحالجسد،)النفس،

أيفأبولسوعرفالدكالوغ(.)الوصايا،

جماعةتعالبمولاستقااليهودتةالشيعتعالم

.تمران

لا.الأولىالجحاعةوايمانيسوعنعليم2!،

أقوالالتقليدبوا!ةعرفبولسأنفيشلط

الأولىالجماعةبإيمانيربطوهو.وأعمالهيسوع

إنسائاصارالذياللهوابنالرلثعنتعليقه

بولس

فيويتوشع.وقامماتالذي،إنسانكللخلاص

وسيطأنهعلىالردثعنفيتحذثالتعليمهذا

ا:01،أفا،2:8-أ)فلالوحيدالخلاص

اكور،18:2:91-.2؟اكر22-02؟

وسيط8:9-23(رورج15،02-28:

ب8؟6،اكرر؟يا:16!والخليقة

)روالزمنقبلالموجود36(:11رورص!2؟:ا

الطببعةفيحفاوالمثاركا(ا6-:2فل،ي:3ا

:8(.اعب؟2:13تي؟9:ه)روالإلهئة

غل،هت9)أعالشخصثةيسوعإيحاءات،3(

إبحاءات،8(:1،؟ا:9كورا،61-1،51:ا

كورا،6-3:3فأ؟4-ا:21كور2)الله

2:7-31).

بولسانجيل)ب(

16:23؟2:16؟)روإنجقهبولسلخص

بهايكرزالتيالبثارةهوالذي،(15:100اكور

أغلواحدإنجيلإلأليسولأنهالريلسائر

مصلوئاوالمببحالمسبحإلأبعرفلاهوا:7(.

اللهبابنويبثر6:14(.غلرخ2:2،)اكور

أقيمالذيالجسد،حسبداودنسلمنالذي

منبالقيامةالقداصةروححسباللهابنبالقدرة

15:91،ا:9؟رخي؟ا:3)روالأمواتبين

،9:13،01:41؟2:12كور9:12،2اكور

الآبإنا:8(.تس3:22؟اش؟ا:7غل

وئنتينجميفا،البشربموتهليخفصاللهابنأرسل

؟ي324:)رووالموتالخطيئةعبودئةمن،ويهوذا

كورا،8:32،41:15؟6:22؟5:6-9

5:41كور2؟5-4:3غل؟ي7:22؟6:02

اللهمحدكتهمفحرمواخطواكفهم6(.2:اتم؟ي

أرواللهغضبموضوعكانواكفهم3:23(.)رو

الأؤلالإنسانخطئةقادثهمأنبعده(:2؟:18ا

فداءنيالإن!انيشارك5:18(.)روالهلاكإلى

)رجالخطاياغفرانيمنحهالذيبالإيمانالمسيح

3:25()رواللهمعوالمصالحة:17(15اكور

أئا16(.:2غل32؟03،:9؟91:ا)رووالتبردر

9:13؟302:)روذلكعنفعاجزةموصىشريعة



(لعماأ)لسبو

المجانثةبنعمتهاللهإني(.2:16:301؟غل؟ي

6(.3:غل،3-ه:4إروبزاالإنسانإيمانيحسب

يتضقنإئه.فقطمحكمةحكمليسالخاطئوتبرير

بروحالداخليالإنسانولمحؤلالخطاياغفرانأيضأ

بالروحويبررونويقذسونينقونالمؤمنينلأن.الله

لقد2:3-7(.دضج6:11،)اكورالقدس

.(:517كور15،2ت6)غلجديدةخلبقةصاروا

العماذيمغ3:ه-7،وتي6:11اكورحسص

والحياةالجديدةوالولادةوالئبريرالخطايامغفرة

الروخفيأو(ه3:تي؟82:)روالمسيحفيالجديدة

الإنسانيموتالمعموديةففي8:9(.7:6،)رو

الروحفيلحياة،جديدةلحياةم!هويقومالمسيحمع

يصبحالمعمودتةفيا(.3-ات6)رووبالروح

فبه.يحيا)المسبحالمسيححياةفيشاركاالمؤمن

المسيح.فيالحياةمبدأهوالذيبالروح02(:2غل

تمييز(،دوذ)منمعايكونونالمعضدينفككلهذا

كور)1واحذاوجسضاحثاكيائاالمسبحومع

رأسهاالتيالكنيسةهو3:28(كل12:13،

الوحدةواني(.ا:22أف:18؟ا)كوالمسيح

الرباني()العشاءبالإفخارصتثاتتقؤىالمؤمنينبين

كور)1ودمهالمسيحبجسدالمؤمنتوخدالتي

والخمرالمسيحجسدهوالخبزلأني(،01:16

بولسلبلقد11:23-27(.)اكوردمههو

الكنيسة.ونمؤالمسيحيئالتعليمتنحيةفيهائادورا

ألوهئة(الزمن)قبلوحذداأوضحمنأؤلكان

المسيح.فيالفداءوشمولتةالذابنالمسيحيوع

الوثنئينإلىالإنجيلحملفيالبادئي!شلمإتهومع

الأممرصولصارألهإلأى(،ا:91اأع)رخ

مسبحئةجماعاتصنواتبضعفيفأشى،العظيم

الطاجفهتم.والروماقياليوناف!العالمككفياننثرت

وفكرة3(،:324،4:)غلموسىلثرلعةالموقت

:25؟11)اكورالمسيحنطمهالذيالجديدالعهد

فاصتنتج،31-34(31:إررج؟6-315:كور2

الطر!ةبهذه.الزمنتجاوزهاقدموسىشريعةأن

الجسمعنثميزجسمأنهاتعيالأولىالجماعةجعل

المبحجسدالكنيسةبوحدةدوئااهتثم.اليهودفي
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(21:13كورا؟3:51كو،6-4:3)أف

جمنسأولعرقتمييزدونالمؤمنينكلوبمساواة

اليالمتواترةالعلاقاتوبواسطة.اجنماعثةطبقةأو

الثعوشالكنيسةفيزرع،الجماعاتبينأقامها

بوحدتها.افي

ككالكنيسمةآباءاعتبرهامنحولةأعمال()أعمالبولس

أربعةمنهالنابقيأمرها.فيشكواثتماعنبار،

مقاطع:

ثربفةابنةتقلاكانت:وتقلابولسأعمال1(،

فتركتبولسكرازةسمعتإيقونية.مديةمن

حكمالتيالحذاباتمنبأعجوبةنجتثئم.خطيها

والدها.بماعليها

منبولسأرسلها.الكورنثتينمعمراسلة2(،

.كورنثوسأهلإلىالثالثةالرسالةفشكلتفيبثي

رومة.فيبولساستشهاد3(،

عفد.أفسسفيبولىإقامةعنحادثة44(

فيالمقاطعهذهخفظتأريحا.طربقعلىأسذا

والأرفثة.والحبثتةوالصريانثةواليونانثةالقبطقة

بطرسأعالرح!هو(بطرس)أعمالبولس

وبولس"

بولس.لر!ائلمطالىرج!(لوسائل)مطاليبولس

بولسرسائلرج*)رسائل(وسينيكا،بولس

وسحنحكا.

.عمراموصثةرخ*)السرلاية(رؤلا،بولمى

ينطلق(للطوباويالريافط)التارلخالرسولبولس

يكصأنويحاولالقانونئةالأسفارمنالكات

.الرسولبولصسيرة

الفردوص!إلىبولىسفرتصؤر)رؤلا(،بولس

3.ة12كور2منانطلافا

القبطثة.فيدؤنص()أعمالواندراوسةبولس

ونزيدوالبيبليا.الريانتةالكنائس!رجالت!بولس

أوريجانسهكسبلةعنالتوراةنقلحينبول!أن

المشارالفروقالمتنإلىضثم،المسذسةالوراةأو

ترجموقد.الهوامشأضافكما،بنجيماتإليها

يعودمخطرطعن1486سنةالعربئةإلىالقلهذا

الساخ!.القرنإلى
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في،ميغالوبوليسمن،يونانيمؤرخ:بوليبيوس

حلففيضابطق.م.)202-؟12ارا!دية

سنة.16أقامحيثرومةإلىكرهبنةسلمةآخائية

كما.ابسيينإلىفتعزف،سكيبيونمعتصادق

وأشانيةايطاليةإلىسافر.الارشيفإلىدخل

قرطاجة.علىحملاتهفيحامبهورافق،وغالبة

المدنيمنعأنفحاول،برومةالاعجابكلأعجب

القؤاد.معجدالاتلهوكانت،الورةمناليونانئة

فينجحولكنهاليونافن،التحزدمنعفيبنجحلم

بويميثين،فيلوحياة:آثاره.المغلولينمصيرتخفيف

هذهالحريى.التكبكفيمقالنومانسة.حرب

أربعينفي"التاريخدابقيولكن.ضاعتكلها

أجزاء،خمسةصوىلنايبئلمأنهغيرجزءا.

إلىلمحةبعد...غيرهأوالجزء،هذامنومفاطع

حقبةعدخاصبثكلتوقفسابفة،حقبات

ق.ا.145.سنةإلىق.م.022سنةمنتحتد

يننولموالاقتصادوالنظمالدياناتعنتحذث

.الشعوبمصيرفيالصدفةدور

.الواحدةالعائلةفيالزوجاتتعذدميهبوفي

.الواحدةالديانةفيالآلهةتعذدبوليتاولة

الخثين.لدىالث!سىوزيربونانة

داود.صديق،صموئيلأبناءثافي.25(:2أخا)بونة

كالب.عائلةمنكان

بومابانون

باسمعرفتجرصفيأسطوريملك"\(

.بغماليون

الأولمتانإبن)831-785(.صورملك2("

)أبيونيوسيفوسفلافيوسح!سبإليساوشفيق

.بنماليرنصثاهالذي:125(ا

)163-ايداليون"وكيتيونءملك34(

أواسطفياشرى.وخلفهياتونجملكإبن312(.

منطقةباسيقبرصالملكمنالراجالقرن

الاسكندرولكن.بالنحاسالغنئةتماصوس

إلىوأعطاهاتماسوسمنهاخذالكبير

بوماياتونأنمعسلاميصتملكبياغوراس

أجلمنأسطولهإليهوأرسلثمينةعطايالهقذم

الاسكندر،موتبعدصهم!.2سنةصورحصار

بطليموسفقهره،انطيغونيسبوماياتونساند

مملكةزالتمعه312.سنةبقتلهوأمرالاول

الفينيقثة.كيتبون

بوهنحجرأما.رأوبينابنهوبوهن)حجو(بوهن

15:6،)يشوبنيامينيهرذابينالحدودفهو

الثاطىكرتي.الإصبعحجر:اليوم18:18(

دابر.لواديالجنوبتةالجهةمنالميتللبحرالشمالمن

المكابق.جهوذاأنناهامحههولةقبيلة5:4(مك)9بيان

.معونبعلعاصمتهاكانت

الاكادثة(.في)القفلبابايأوبيباي

وأزربابلمعانمفىمنتجاءعائلةرئيس(1،

.(716:نح؟01:28؟811:؟2:11)عزعزرا

المرائيل.بنيمنالعهدوقعواالذينأحد24(

.ا:15(.)نح

)عزعزرامعالنبيمنعادزكرلا.والد"3(

.8:13

)بهفلسطينفيموقعهانجهلمدينة،4(

جبيل،رحبيبوس

والعهدالفديمالحهدأسفارعلىبيبلياكلحةتدكبيبلبا

الزوحبوحي،ؤنتكتبكحجموعةالجديد

أالكتب.بيبليااليونانتةمنتشتق.القدس

جبيل،بيبلوسمنورقعلىالمكترلةالنصوص

علىلبدئواالكلمةاليونانأالآباءاستعمل(.لبنانفي

علىالهفينثوناليهودوطثق.العهدينكتب

مك21بيبلوس:مثسابهةأسماءالمقذسةنصوصهم

الوليلين9:2(!)دابيبلويا:ا(،مت23،ة8

غراماتا2(،:ارو؟)الكتكرافاي:7(،4

أداةالكلمةهذهتسبق3:15(.تم2:)الكتاب

وأ)هارامقذسةكلمةتتبعهالاأووتتبعهاالشربف

هذهبأنالاعتقادعنبيبليااسميعبزهياراي(.

بيبلياكلمةواننقلت.السامبةالكتبهيالأسفار

علىودئتمفردامؤثااسقافصارتاللانتةإلى

.الكتاب

عددفييدخلوهو:تيب:العبريةفي)ال!بب،
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اليونانية:في..عنيا.بيت،لحمبيتالاسحاء:من

أوبكبا.:أوأوبكوس

السكننمطهوالبيتالقدبم.العهد،1(

الحقبةفيالئرق()وسائراسائلبنيلدىالعادفي

منجاؤواالذيناصرانيلوبنيالآباءأنغير.البيبلئة

يفثرالتقليدوهذا.الخيمة،تحتعاثواقدمصر

الملكتة:المرحلةبدايةفينقرأهاالتيالمقولبةالعبارة

صم13:22؟)أصميخمته"إلىواحد!كل

الملكتة،الحقبةنهايةحئىبل02:ا(.18:17؟

مثل!النفليديبناسرائيلبنيمنبعفنرفض

الحيامفييعيئونكانواإنماببتا،يبنواأنالركابيين

منمؤفتبشكلالبيتيتركونكانوا35:7(.)إر

القطعانمعالسيرأجلمنأو،الزراعةأعمالأجل

فيكانواالتر.تطافأجلمنأو،الانتجاع!ب

مصنوعكوختحتالبساتينفييقيمونالوقتذلك

وأا!واخعيد،هنامن،)سوكهالشجربأغصان

اجتياحأوالحربأبامفيوأخيرأ(.المظال5عيد

المغاورإلىيلجأونالناسكانللبلاد،العدؤ

)قضالصحراءإلىأوالبلاد،قلبفيالموجودة

31(.؟:امك:6؟13أصم6:2؟

لبنأوحجرمناسرائيلأرضفياليتتالف

الحديدعصربدايةفيحجر(.منأساس)مع

كرفأرجمنالبيتتالف.(.مقا-ا12)القرن

خارجوفيقلسطينفيؤجدنمط.داخليفناءحول

أربعةحتىتخمعأنللعائلةبتيحوكان،فلسطبن

المعز.أوالقموتربيةالزراعةممارسةمعأجيال

منذولكنواحد.نمطمنكلهاالبيوتكانت

بينالواضحةالاختلافاتبدأت.م.،ق8القرن

القرىفياليوتبينالاغياء،وليىتالفغراءيوت

اغئنتالمساكنوبعفهذه.المديةفيوالقصور

والامرة.أورشلبمفيسثماولاالعاجمنبأثاث

)عاالصيفيوالبيتالشتوقياليتالاغنباءبنىبل

:315).

فتحاتمعواحذاطابفاالبيوتعملكانت

منفمؤففالسطحأما.والنافذةالبابدورتلعب

الطينمنوطبقةالشجروأغصانخشبتةعوارض

الداضلي،الفناءفي.الئتاءفيمرازاندحلهاأنيجب

انهغير.البئر*ورئما؟الرحى،والخبزفرن*نجد

نأللأسرةبتيحمتينسطحاليوتلبعضكان

صم3:022؟)نض!يقةغرفةأوعفبةتبني

4:.11؟ا:2،مل17:912؟امل91:أ؟

هذهبعضأ(.6:أدا22:14،إر23:12؟

كماالمزدةالوافذالعليةفيعرفتالفخمةالبيرت

أورشليم.وفيراحبلرامةفيؤجد

ستحالاواليوتتطؤرت،الهلنتتةالحقبةنهايةفي

العوابدمعالببتفيطابقمناكثرهناك.المدنفي

بيتلفظةإنثم.الخدمالبيتوضئم.والفشفساء

يأيهوذاوبيتاسرائيلبيت:أوسعمفهومعلىدئت

صم32؟-7:2)اصمويهوذااصرانيلمملكة

فيكحاالسلالةالبيتويعني24(.:15ت8؟:12

4(.:2،:27الو؟12:02)املداود""بيت

أنهعلىهناالبيتنرىالجلبد.العهد،2(

أنهويبدو.الجليلفييسوعلنثماطالعادفيالموضع

؟91:ا)مركفرناحومفيواندراوسسمعانبيت

2:ا؟عرفياليت"9يثىالذي8:14(،ت

سيكون)والبيتا.:901:+؟"027:17؟3:

فيهتلتئمالذيوالموضعالكني!ةبعدفيما

لاويبيتعنأيضاالنصولتحذث(.الجماعة

38؟ت5)مرالوجهاءمنعددوبيت2:15()مر

كبارمنكانالذيزكاوببت14:\(،لورج

1(.2-.:91الوأربحافيالضرائبجباة

بسببالسطحمنينزلونهالذيالمخئعخبرإن

عندالبيتإلىنحتلفةنظرةنرىيجعلنا،الجموع

فتحةمعسطحعنيحذثنا2:4عرالانجيليين.

الصبف.فيوتفتحالثاءفيتغلققوفعة()ت!تى

في!كمابقرميدبيتعنفيحذثا5:91لوأما

التقليدونجدوالرومانتة.اليونانئةالبيوت

بهاحنفلواالذيالربعشاءخبرنيالفلسطيني

)فيالعفيةهذه22:12(.لو؟:1415)مرعقيةفي

لتجغالعادفيالموضعصارت(أورشليمبيوتأحد

ولكسر2:2(،،1إسا)أعوالتلاميذعثرالاثني

التعليممع2:46()أعابيت"،فييتئمالذيالخبز
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إلىبولسأشارذلكبعد02:.2(.)5:42؟

كو؟:1691)اكورالبيتفيتجتمعاقيالجماعة

فيهائادوزاالبيتلب،إذن2(.فلم4:15؟

كانواالجددالمهتدينإنثمالمسيحتة.بدايات

11:14؟)أعبيتهمأهلكلمعمرازايعتصدون

تم2؟16:ااكور8؟:3418؟،16:15،31

.والخدمالعيلةأفرادمعيعني4:91(،1:16؟

وان.صغيرةمشحثةجماعةالبيتيصيروهكذا

منيأخذ،الجماعةفيعسزولإلم!الرسولاخاج

قي3:4،12-5،)اتمالتدبيربحسنبيتهيرئى

هذهخلفتةفيونجدا(.ا:ارجا:6-7؟

اللهبيتهيالتياللهكنيسةصورةالإرشادات

4:17(.ابطبم3-6ة3عب15؟3:5.)اتم

.الانطلاقنقطةإلى"الله"يتصورةوتعود

يسوعوبسفيهوز(2:26)مرالهيكلءهوفاليت

وهو94(،:2لور!؟-2:1617)يوأبى!"بيت

)يو"صلاة"بيتحفايصبحكيإصلاحهيريد

فثلت56:7(.إشرج11:17؟مر14:2؟

لمركبأنالهيهلعلىفحكم،هذهالإصلاحمحاولة

دوريسوعوسيلب.خرائايصير:38(،23)ت

)يووالبثرالدبيناللقاءموضعأي،الهيكل

كما،مؤمنكليؤلف،وبعده2(.2:91-ا

؟6:91؟-3:1617)اكوركلهاالجماعةتؤلف

يدعىروحئابيتا(ه:2بطا22؟-2:02أف

نرتدي"وهكذاالابد.إلىيدومأنإلىيدومأنإلى

.-2(ا!5كور21الساوفيمسكننا

ملكشلماندفرهامدينة.ا:14.هواوبئيلبيت

اربلهاليوم.بلاأرضفيالأردنعبرفيهي.موآب

أدرعي.منالغربإلىكلم25تبعداربد.أو

أخ)أالبزعاملوفيهأقاميهوذافيمرقعأشبيعبيت

.)4:21

علىيفععبادةلموضعقديماسم.اللهبيت:ايليت

المذكورةلوزشرقيئ.وشكيمأورضليمبينالطريق

بيتاسمإصائيلبنوأعطى.المصرثةالنصوصفي

فيكانوا.كنعانفيأقامواأنبعدنفسهاللمدينةإيل

48:13()إرالحليتهوإلهايعبدونالمكانهذا

ايلبيت

.!358:أنكمقذسة)سنديانة(ثجرةوبكزمون

نعنيالتيالسردانبةفياللونارحن.ولأ

العبادةموضعاسرائيلبنواشعادال!ثجرة(.

بنىي:12:1813:3؟)تكليهوهوكزسوه

حلم28:31:13:.ا-22؟مذبخا.ابراهيمفيه

2:اقض35:ا-16؟ووضعنصثا،يعقوب

اصم2-4؟21"2:26؟الحبعينئة،حسب

إيلبيتصارت،المملكتينانفصالبعد7:16(.

وصورةهيكلمعالثماللمملكةالوطنيئالمعبد

نذد13(.ة7عا.ا:92؟)املذهبيعجل

؟814:؟ي14،4:4ة3أعاالعبادةبذهالأنبياء

القديمةالكنعانتةالمدينةلوزسقطت.ي(اة13هو

يثىوعذها:22(اأقضافرابمبنييدفيخيانة

افرابم.مدنبين7:28(أخا)رج:21813،:16

بعد.بنيامينمدنبين18:22يشعذهاثتم

إيلبيتحولخلافكانالمملكتبن،انفصال

ضتهاإلىتوضلبعشاالملكولكن(.13:91أخ21

نأبعد15:16-22(.)املالشالمملكةإلى

مسنوطنينوأسبهواالشمالمملكةالأثورثوناحتل

بيتفييهوهكهنةمنكاهنأأقاموا،البلادفيأغرائا

إلىإيلبيتعادت،هذابعد28(.:17امل)إيل

23:15-مل)2الملكيوضياأيامفييهوذامملكة

2:28،)عزالبنامينيونفيهاأقامالمبيبعد18(.

بكيديسحضنها..مق016سنة7:32(.نح

بيتين.:اليوم.المنطقةلراقب

إيلبيتقسكنواالثاسأنالحفزياتأظهرت

وآنهم0014،صنةحوالي،الوسيطالبرونزمنذ

العلماءووجد.ابخوبمعتجارئةعلاقاتأقاموا

بناءأعيد.(..مق)586البابلتينيدعلىدمارآثار

الزمندطالعزبعضوعرفثالفرسأيامفيالمدينة

بيتنجد03:27اصمفيثراصر.*رج.الهفينيئ

بتوئيل:أو4(:91)ل!بترل:نقرأأنيجب.إيل

وهو03(:15)يضكسيل:أو03(:4أخ)ا

.الراسخربة:اليوم.النقبثنئيهوذافيموضع

العربئةالجزيرةجنويمنختموجدأنهإلىهنالثر

فيوجدمايئمبهوهو..مقالتاصعالقرنإلىيحود



آونبيت

إيلبيتبينعلاتاتعلىيدكماهذا.حضرموت

العربئة.الجزيرةونجوب

إرادفيتحريف.الأوئانبيتأيالعدميت:آونبيت

عارج،ه:5:801؟،4:15)هوإيلبيتلكلمة

آونبيتتذكرعديدةنصوصأهناكولكن(.ه5:

شرقيئأونببتقربعاي:72؟)يث!ايلبيتمع

ايل.بيتشرقيئآونبيتبرتةة:1812،ايلبيت

(.وحدهالاسمحيث:13:01432،اصمرج

ومعبدلوزالقدبمةالكنعانثةالمدينةالشزاحأحدمثز

اسمأعطيالإسرائييئالعمري.الكنعانيايلبيت

تحق!زاحينذاكالمعبدوسئيايلبيتلمدبنةالمعبد

هليوبوليس،-آونإلىالسبعينئةدتعا.آونبيت

)بيتآونبيتفقرأت،المعروفةالمصزلةالمدينة

(18:12؟16:2)يشآونبيتبزثةأما.(الصى

يهوذا.بزثةمنالثمالىالقسمفهي

فيالأردنفهرعلمعبر7:24.قضبارةبيت

فرعة.واديوتجاهالجنوب

نجوثي.باصةبيتاليوم62-9:640مكاباصيبيت

المكاب!.صمعانثئ!يوناتانحضنها.لحمببتشرقيئ

وتبعد،بفابيتخربةاليومهي.حجلةبيت!رج

لحم.بيتمنالثرقيابخوبإلىكلم2

هاجن.بيت"رجالبشانيت

.معونبعل"رج.13:17يشمعونبعلبيت

يشجهوذا.جبليمدينة.التفاحبيت:تفوحبيت

هي.حبرونمنالغربإلىكلم6تبعد:15.53

تفو!.أاليو

ترجرمة.*رخ27:،1حزلوجرمةيت

قد(.اه2:أح)اكالببنييخصنموقعجاريريت

:12.13يشفيالمذكورةجاريرهيتكون

:اليومهيموآبفيمدينة:48.23إرجامولببت

.ديبونمنالثرقإلىكلم12تبمد.الجمالخربة

جلجال."رجالجلجالبيت

.خانيت!رخحانانبيت

أروقةالهاأورشليمفيبركة.المحتةبيت:حسدايت

5:ا-9(.)برمخئغايححوعفيهاشفىخسة(

الاسم.هذارجا.زاتابيتأيضأنسفى
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جهوذاحدودعلىتقع.الحجلبيت:حجلةبيت

15:6،)يشالميتالبحرشماليونجيامين

حجلةعينفيجاالاسميزاللا2(.18:91-ا

.الأردنغرفي4شما،حجلةوقصر

غرثيتقع4:9.امل.الخانبيت:حنانبيت

إلىكلم15وتبعد،إعنانبيتاليومهي.جبعون

أورشليم.منالغررالشمال

فبأيضأالمعبود)الاميالإلهيت؟حورونبيت

.14،:1813يشرجأوكارلت(

افرايمجلعلىتقعالعليا.حورونبيت1(،

علىمدينةهيالجر.سطحعنم617وترتفع

تطر.وبنيامبن:ه(16)لىافرايمبينالحدود

لهاكانتولهذاالفلسطثة!الهضابمدخلعلى

:البوم.الآنعليهاتحافظتزاللاسزاتيخةأهمتة

الفوتا.حوربيت

م992ارتفاععلىتقع.التحتاحورونبيت2(،

:16،3إيثىالهضبةمدخلعلىالبحرسطحفوق

؟:917امل)سليمانحضنها15(.:18

هناكالتحنا.حوربيتالبومهي18:13(.أخ2

01(.:ا.)بئىالمقهورينالكنعانثينيشوغلاحق

3:16-24()امكسارونالمكابصهوذاوغب

جيضقائذفي7:93-94()امكونكانور

نحميا،خصمسنبلط،أنإلىنثيرالسلوئين.

01(.2:)نححورونبيتمنكان

داجونبيت

أحرقه.داجونخان:اليوم15:410يشا("

معبد:114.ا:83-84؟ك)1المكابيبوناثان

(.داجون

تكونقدأشير.فيبلدة91:27.يش،2(

الكرمل.سفحعلىالعتيقةجلامة

ذكره.48:22إرهددهموابفيموضعدبلتايمي!

هذاحضنهاالنيالمدنكإحدىمبئمعنصب

فيالمذصرةدبلاتائيمعلمون!تكونقد.الملك

كلم01تبعدالتيالشرقتة)دلالة4-94اطه!:عد

النيالتئمخربةأوميدبا،منالئرقيالجنربإلى

ميدبا(.منالغردالجنوبإلىكلم3تبعد
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مؤشسهورحوب.أرايونكهرحرحوببيت

)رجاللبنانيةالبقاع..مق01القرنفيضمتمملكة

ضضت*التيالثرقئةالسللةمع:28(18قض

رحوب:نسلمناثنينفقطنعرف.صوبة

؟3-812صم)2داودخصمكانالذيهددعزر

مز؟91:6ر!ا:3-18،9أخا،-01:1591

مناوئحلففيدخلالذيوبعثا06:2(

فيمملكتهانحصرتوالذي538،سنةللاشوريين

حجمصغرإن297(.)نشوأمانة*جبلمنطقة

حازهاالتيالانتصاراتننائجإلىيعودالمملكةهذه

الدولةمنكبيراقسفافضثمهددعزر،عكداود

11:47(.رخ18:8،أخا8:8،صم)2الأرامتة

صها2فيوصوبةرحوببيتإلىالاشارةإن

خلطنتيجةهي91:6:01،أخا=01:68،

فيالواتعة،رحوب+ومدينةالارامئةالدولةبين

يذكرهاوالتي،شانيتجنويى،الاردنوادي

901(.ة)142الاسمائياتفيأوسايوس

.الزيتونبيت:زاتابيت

بيتمنقرلبةأروقةخمحةداتبركةاسم1(،

عددالرواقهذافيينامكانأورضملي!ا.فيالغنم

لأن.المياهتتحزكأن"ينتظرونالمرضىمنكبير

وبحزكالبركةفيالمزاتبعضبنزلكانالرلتملاك

كانالماءتتحزكأنبعدأؤلأيزلوالذيالماء.

5:3)يوبه"أصيبالذيالمرضكانمهمائشفى

فيموجودتانكيرالآيتانهاتانب-4(.

فيالنفاديشلظولهذاعديدةنحطوطات

لظهورشعبيئتفسيرأمامهحانحنصختهما.

كبيرةالئ!فانةقؤتهكانتالذيالينبوعلمياهمتقطع

فيالبركةظهرث.البركةفيالماهتعلوحين

هناك.حنةالقذيسةكيسةقربوهيالحفرئات

الأربعة،جوانبهامنبالبركةلمحيطأروقةأربعة

قسبتالبركةيقسمخاصرواقوهناك

متساويين.

حينبكيديسخئمهناك7:91،امك24(

.المكانموضعنجهلزبت(.)ببتأورضليمنرك

أنطيوخسغلبهناك.ي6:32امكزكولابيت

شانبيت

81تبعد،زكريايت:اليوم.المكاببجهوذاأوباتور

أورشليم.منالجنوبإلىكلم

.صيدونمملكةفيحصن.الزلتونبيتزلتيبيت

تبعدالتيزيتايقابل107.سنةلسنحاربخفح

ارتبطتأنهاغير.صيدونمنالجشوبإلىكلم7

معتذكرمدؤنةلوجودالراجالقرنفيبصور

صور.ملكملك")اعزياسمالحصن

الراحة.بيتأوسعانالأفعىالالأهةبيتلثانبيت

كنعانئةمدينة.الحديئةبيسانتربالحصنتلاليوم

)بثمكلالممزلةالنصوصتذكرهاجذا.تديمة

بشبشاي()بيتالعمارنةتلورسائل(بتشين

ودمثق.مصربينالطرلقعلىالستراتيجيموتعها

مدنبين7:92أخا16،ا،17:ايشيعذها

شاولأيابمفيا:27.قضيقولمارغممتى

جثةعلقوا"تينالفلسطينيدفيشانبيتكانت

صم312:"ا،)اصمالمدينةحائطعلىشاول

منمقاطعةتخصنكانتولكتها21:12(.

4:12(.)اعلعئصرةالاثنتيسليمانمقاطعات

المصرفيالملكويذكر.إسرائيلبنوخحرهاهذابعد

سلبهاأواحتفهاالتيالمدنببنشانبيتشيشاق

بيتعنالنصوصتتكلملاهذابعد.(..مق)279

)228الثالثأنطيوخص!بيداحتلالهاحتىشان

يهودئة.مدينةعادت.ق.م701سنةفي.(..مق

وسضيتهلينيةمديةكانتبومبيوسأيامولى

أخلاها92(.:12مك301،2:)يهسيودولش

إلىوضفهالتى.م.63سنهالرومالنالقائد

العشر.المدنأوالديكابوليص

العمرفيسكنألارفوجدت،حفرئاتنطمت

على.الأؤلالبرونزخلالمصروتأئيزا،الحجرقي

مستققة.مدبنةشانببتكانتةالهكسوسأتام

تحوتمىاحتفها.(ق.م)9147مجدومعركةبعد

معمصرتةحامبةمركزترونئلاثةوظفصالثالص

لمأنصابأربعةتعردالعهدهذاإلى.وهيكلينقلعة

لميتينصبان،عهولفرعوننصب:سليمةتزل

المدينةحضنالذيالثانيلرعمسيسنصب،الأؤل

الهيهلبنمكانجديدينهيكلينفبهاوشثد



شطةبيت

والآخر،عاتأولعثشاربهرائاواحدةالقدبمين

تمثالالحفزلاتفيوؤجد.رشفأولميكالبهرائا

أشياءووجدت(.جالس)وهوالئاكلرعمسيس

بنذرترتبطأنصابمثلالدياناتتاربخصهئ!

ونصبحتاتوضؤروعناتعضتاروتحاثيل

وجدرانئةعشرالخاصىالقرنإلىبعودميكالللأله

أرجل.ثلاثعلىبرونزئةوطاولةأصوذاتمثل

هيكلأشسالهلينيالعهدمنالمنفبونوكتئف

.باخوسأوديونيسبوسللألهمكزس

المدبانبونإليهلجأموضع.السنطبيت:شالةي!ت

تكونقد7:22(.)قضجدعونتهرهمالذين

منالغريالشمالإلىكلم6تبعداتيالحالةشطة

.شانيت

عيرأيضأاسمهاالثسى.يتشمس:ببت

ورتما:4(91:ا)يشالئحصىمدينةشم!:

مديةا:35(.)قضالشمسجبل:حارسهر

أورشليمغرئيتقع)الساحل(.شفالهفيكنعانثة

مع(15:01،21:16)يثىيهوذامدنمعوئخصى

تخمنكانتي(.ا:34)تضيحتفهالمداودان

نأيبدو4:9(.مل)1سلبمانمقاطعاتإحدى

لمالثيشمسبيتلبحميصرعةحضنرحبعام

الحفزيات.تقولكماا(:11أخ)2أصوارلهايكن

ملكيوآش!08(0)حواليفيهاتواجهالتيوالمعركة

14:أ-14،مل)2جهوذاملكوأمصيااسرائيل

أيامفي.ضمسبيتقربتمت21-24(25:أح2

يدفيالوقتبعضشصىبيتسقطتآخاب

الرميلهتلهياليوم28:18(0أخ21الفلسطيين

البيزنطتة.شمسعينقرب

شمص،عينفيبالحفزياتالمنفبونقامحين

)0022-السادصةالمدينةمدن.ستوجدوا

المصنوعةوأدوانهابفخارهاخا!ةمحروفة(:0017

ال!نواتإلىتعود:الخامسةالمدينةالحجر.من

شكولازالت.أنجبةليهاؤجدت015.-0175

الأؤل.وتحوتمسالأؤلأمينوفيسحصلاتخلال

ازدهارفترة012(:)0015-.الرابعةالمدينة

النةحوالمماعابيروبيدأولىمزةذئرت.المدينة

503

0012.سنةحريقخلالبالناروهلكت"135.

باهتة.مدبنةتبدوأ(:.)0012-..الالثةالمدبنة

وأللفلسطتينالمدينةكانتإذانقولأنيمكنلا

فبهاألئعلت9-.2(.ت6إصم)رجللاصرائيئبن

ببنالحروببفعلذلكحدثيكونوقدالناز

ا-586(:.)50الثانيةالمدينة.والفلسطئينشاول

دقرهانضرنبوخذأنولبدو.زراعيمركزهي

الحقبةمنآثارعلىتدكالأولىالمدينة.نهائئاتدميرا

ؤجدتالازدهار.تعرفلمولكتهاالهفينتة،

كتابةمعلوحة:ضصىبيتفيهائةكتشافات

المدينةإلىنعود(الشمالإلىاليمين)منأوغاربنتة

قطعة.الأولىحقبتهافيالرابعةالمدينةأوالخاسعة

الرابعةالمدينةأوالخامسةالمدينةإلىيعودنعنعليها

البرونزإلىيعودنصرعليهاتطعة.الأولىحقبتهافي

فمدينة.الهيراتئةالمصزلةاللغةمنيكونقدالحديث

مدينةأيضأهيالمصزية،هيليولوليسأون،

بيتاللانينتة:حسب43:13)إرالئمس

!ارتهاحارسعبر91:18:إش؟الشمس

شمسببتوهناكالثمحص(.مدينة:اللاتبنئةفي

)بشيساكرحدودوعلى:18(91)يث!نفتاليفي

)فضطويلأزمئامسنقفةظفت91:22(.

كم11تبحدالتيالغبادبةنلالومهيا:كلهم!(.

يساكر)؟(.ولططبريةمنالجنوبإلى

فخارئة.شففات"رجشقفات،ثمشببت

ك91:مل2فينجدهموضعصروكببت

.تي"بصيغةفي!م!:38إش)نحروخ(،

حوملوقدك"،رس.يت"بأون"كرس

لىان"هيكلأ.يعني.الونبزبادةنمروكبيتإلى

تكنمرود،)مثلأضوريإلهاسمهونمروك

الاسمإن3(.17:امل2نبحاز،،ا:9-8،

هيالتي"سرجونضيعة9الاشورقييقابلالاصلي

الشمالإلىكلم16تبعدوالني،الحالتةخورصباد

الاضوريالثانيسجونأشسها.نينوىمن

سرجونقصرالحفرلاتوأظهرت)072-755(،

أ"االشرقفيمعروفدارأومعهوالذكلط

قتلسخاربب91:كي،مل2ححبهكتار(.
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في)اسمهملكادرولديهيدعلى681سنةهناك

)ثرأضروشرموليثى(ارد:الحدبثةالاشورثة

في"ساجذاكانإنهالعبريىالنصيقولوصور(.

".ولداهفتلهوليمة"خلال:بلنصروك".يت

ضضهاصيدونمملكةفيمدينةصفوريبيت

هيقيل*6-676.سنةمملكتهإلىأسرحذون

الثرقيئالجنوبإلىكلم21تبعدالتيصوفرعين

كلم8تبعدالذيبوراقتلهيوقيل.بيروتمن

)اورنيتوبوليس"تفعحيث!يدامنالجنوبإلى

العصفور،.!بيصتعنيالتي

الالهمدينةتكونوقدالصخر.بيتصور:ببت

جهوذامدنببنحسبصكنعانئةمدينة"صور".

أنبعدكاببنوفيهاسكن،1:58(.)يثى

أرجمعرحبعامحضنها2:45(.أخ)اأشوها

12:9،أخ)2شبشقحملةبعدمدينةعشرة

علىيدكماهذا.المملكةيحميلكيشيشق(

11:7(.أخ)2المدينةلهذهالتراتبجئةالاهمة

11:7(.)نحالسبيبعدالمحافظةمركزصارت

هي:الوم.المكابئةالحروبأخبارمرازاتذكرها

التيالصوربرجخربةمنالقريبةالطوبفةخربة

مدينةالحفزلاتأظهرت.القديمبالاسماخفظت

فيهاالانحطاطبدأعشر.الثامنالقرنفيمهفة

والقرنعشرالخاسىالقرنفيآثارهنرىونحن

عئ!ر.الحادي

الشمالمنالشاطئعلىبلدةالصيد.بيتصيدا:يت

وأندراوسفيلبسالرسلموطن.جناسرتلبحيرة

بيتفي2(.12:اا:44؟)يوبطرسوسمحان

ولكنه8:22-26(.)مرأعمىبسوعشفىصيدا

المجاورةالبلداتعلىكماعليهاأسفهأعلن

ولميؤمنوالمأهلهالأنكضناحوم(،)كورردن

فيلبسهيرودسجعلها2(.11:أأمتيتولوا

ابنة31علىبولاوسثاهاا:44()يومدية

أؤلمسرحكانالذيالقفرالمكان.اوغسطص

هوا!6:ا-ايووز؟6!31)مرللخبزتكئير

علىالتكحيصيرلياكانتصيدا.بيتمنقرلب

ضيعةرآثاولكن.للبحيرةالثرتئالشمالم!طئالشا

علىينىبيت

الأردنيحملهاالنيالأوحالغالتهاقدالصئادين

.البحيرةمنالمكانهذافيوبصت

عديني.بيت:ا!اديةفيعدنأو!كادانيت

بما92:2أخ)2ثخصاسمعدن.بيتحرفيا:

ؤجدتالتيالارامتةالدولةمؤمس!هو15(31:

ستيوالي،الاوسطالفراتعلىم.ق9القرنفي

.(12دم!:إش،91:12مل)2"عادان)بنيسكانها

كثيراتعئرلماليالسامئةالدولةهذهعاصمةإن

وأمزواديهي،نيوحثئةمملكةبعدتجاءوالتي

المدينةهذهاشتهرت.برشفتلئممزواري

سلالةفيمللثآخرأحونيبهاقامالتيبالمقاومة

الذيالثالثفلفصرالاثوريالمحتلضد،عادن

شإ:91:12مل)2..مق568سنةالمدينةاحتك

)محطةكارشلمنصروسئاهاا:ه(عا،12ة!د

علىالأحمرتلفيالمدينةهذهتفعشلصنصر(.

الشمالإلىكلم02وتبعد،للفراتاليسرىالضفة

بعثةقامث)فاتور(.فترووتجاهكركميشمن

فكشفت2791-3191،سنةبالحفرياتفرنسية

والىوالارامثة،حثتةالنيوالحقبةإلىتعودبقايا

كانتساعة،خاصبثكلالأشوربة،الحقبة

نأيجب.القديرالحاكمإيلوشم!ثيعاصمةالمدينة

عدنومدينةالأراميةعادانبيتدولةنمئز

عديني.بيت8رج27:23،حزفيالمذكورة

مل2(0الرعاة)نجفعالتجئعببتعاقد:يت

بيتمنبقيمنكلباهوقتلهناك؟ا:12.

جنين.جنولممافيقادتكونقد.اخاب

علىموضع.:9127يثى.الواديبيت:العامقبيت

عكا.منقرلبوهوأشيرحدود

عنيا.بيت*رجعباوهيت

جصتكونقد.دشقمنطقةفي.:هاعاعدنببت

معلولا.قربعدين

مدبنةعاصصتها.الأرايةالممالكاكبرمنعديخييت

الضفةعلىإ،الحالميأحمرتل)هيبرسيفتل

وإلىساجور،مصبقرب،الفراتلنهراليسرى

امتد.كلم(05عها)تبعدجرابلسبلدةمنالجنوب

حتىالفراتعبروغرئا،البليخحتىشرفانفوذها



العربةبيت

شلمنصرالآشورفيالملكغزاهاتقرلئا.الباببلدة

برشفتلعاصمتهاواحتل)858-827(الالث

وسفاهاأشوريةلولايةعاصمةإلىوحؤلهاودنرها

شلمنصر.حصنأوقلعةأيآشربدلمانوكارشر

عليموضع61.18:22؟:15،6يشالعوبةبيت

جربةيعين!تقريب.وبنيامينجهوذاحدود

القلت.وادي

بنيامين.فيمدينة7:28.نحعزموتبيت

أرضفيجمهوذاوتةبلدةا:.ا.ميعفرةبيت

!بالكلمةمعتىعلىتلاعبهناكالفلسطيين.

.بالترابرأسهوعقرعفرةبيت

فيكنعالنحصن.عناتالالاهةبيت:عاتبيت

)قضاهلهامنهايطردأ91:38(0)يشنفتالى

فيدكرتسشقتة.ظئتأنهابعنيهذاا:صهد(.

.عنث)ب..مق15القرنمنذالمصزدةاللوائح

الامنةالسنةفيالثالمارعمسب!احتقهاث(.

سنةحواليزينونبردياتفيأيضأوذكرت.لحكمه

تقع،البهودفيالتقلبدحسب.)بتاناتا(..مق026

يكونقدوهكذا.سحنينبقربعكاشرقيئ

عييتاأيضأةوقيلإعنات(.حناديرفيموقعها

عكاعنكلم02تبعدالتيالبحنةوقيل،قادشقرب

صفد.طريقعلى

شرقيئجنرئيعنوم.يت:اليومعنوتيت

وتبعديهوزاجبلفيتقع:15.95-ث.حلحول

بتانيةتكونقد.حبرونمنالشمالإلىكلم5

ا:9.يهلبالمذكورة

.والحزنالفاءبيت:عنيابيت

هي.الزشونلجبلالشرقئالسفحعلىبلدة1(،

اليوم11:32(0)نحعننياالقديمالعهدفي

أريحاطريقعلىأورشليمعنكلم3تبعد.العازارية

كان92(.ة91لو11:ا،مر11:18؟)يو

26:6(.)متهناكبيتالأبرصلسمعان

فسكبتامرأةتوجاءيسوعفيهاستضاف

عنبايتإلىيسوعذ!المعم-رأسعلىالطب

ت)لباليهبعضهناكوقضى،آلامهقبلمرازا

مرتاعاشتعنيابيتفيا(.11:أمر21:17،
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ا:11)يوالموتمنلحازريسوعأتاموفيها.وسلم

أورشليمإلىيصوعدخولفيعيايتتذكري(.

السماءإلىوصعوده21:17(صث91:92؟الو

05(.24:الو

يوحنافيهكانالذممطالمكانا:280يو"2(

وأ(العيون)بيتعينونبيت:العبرفيالاسميعفد.

مخطرطاتوهناك(.الفنبيت)أيعيابيت

(،العيونبيت)أوبارةبيت:تقولآباءونصوص

24(.7:قض:15،6يثىرجثالعربة)بيتعربه

الموشى.تلاليواتكونقد

أورشلبم.قربقرية.الفبئالتينبيت:فاجيبيت

تقعيخا.بيتمع:9192ولوأ11:مريذكرها

سفحهوعلى21:ا()متالزشونجبلعلى

يسوعبدخولخاصةترتبط:+(.91الوالشرقيئ

الطور.كفر:اليوم.أورضليمإلىالاحتفالي

:11.26نح23:26؟صم15،27:2يقفالطبيث

سبيبعدصكانهاإليهاعاديهوذامدنمنمدينة

القب.فيفرعةتل:اليوم.بابل

موقعهنجهليساكرفيموضعفف!يصلت

91:21(.)يش

تربموآبتةبلدةفغور.بعلالإلهبيتفغوربيت

نجيأننر!الاشتراعيالتقليدإلىعدناإذا.الأردن

وفيها،الأردنيعبرواأنقبلهناكأقامواإسائيل

13:03يث!بعد34:6(.)تثموصىدفنوا

وحسبأاليو.رأوبينمدنبينفغوربيتصارت

كلما0تبعدالتيجائلالشبخخربة:الشزاحبعض

.حسبانمنالغربإلى

حاصرهايهوديت.موطنبحولثة.أوفلوىيت

أنعلينايصعب01:6.11:9؟4:6،يهأليفانا،

لسفرالتاريخيئوالإطارالجغرافآالإطارإلىنتعرت

بيتاسميعودقدالنفاد،بعضحسب.يهوديت

03!:4أا)بتوئيلأو4(:91)ل!بتولإلىفلوى

قببلةإلىتنتمييهوديت)كانتشمعونقبيلة

بيتإلىيعودقدالآخر:البضوقالشمحون(.

رمرئااسضافيكون)عذراء(بتولإلىأوايل

تكونأنيجبأمر،منيكنمهما.لأورشليم
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سهلتجاهدوثانمنطقةفي،المامرةشماقيالمدينة

تكون،وغيرهاالمعطياتهذهإلىواستنادا.يزرعيل

إلىكلم8تبعدالتيالثبلشيخهيفلوىبيت

هامة.خرائبتوجدحيثجنينمنالغرب

اصم)الفلسطييناصائبلبنوفيهزمموقعكارببت

نأبعضهماتترحمعروفغيرالموقعأنبما.ا(ا7:

.حورونبيت4:نقرأ

النبيئنصحجهوذا.فيمدينة.3:14!الكرميت

أورشليممنيوبواأنالبنيامينيين)6:ا(إرميا

إلىكلم7البعيدةكارمعيئ:اليومإلبها.وبلجأوا

أورشليم.منالغرب

فيمدبنة91:6.-!اللبوءاتبيت:لباؤتبيت

حرذا.قبيلة

لحمة.الالاهةبيتأوالحنبزبيت:لحمبيت

كلم7تبعدكنعانتةمديةيهوذا.فيلحمبيت1(4

رساثلفيالمذكورةوهيأورشليممنالجنوبإلى

نأبما.أورشليمملكتخمنأنهاعلىالعمارنةتل

بعارلمفريةسكنتكماسكننهاأفرانةعشيرة

ا-2(،رارخ2،5،4:4:اأخ)اجادرولت

48:7(.بم91ت35تك)رجأفراتةاسمأخذت

مدينةإضهايهوذا.مدنبين91:15يشيعذها

)قضميخاخدمةفينفسهوضعالذياللاوي

البائسةالافرايمىاللاوفيوامرأة17:7-13(،

بوعز،موطنهيلحميتي(.91:ا)فض

ملكمولدومكانداودثصروبة،أبناءةيسى

مترحي؟5:2مييفولكماالآتياسرائيل

داود،أيامفي،742:بو،-2:1417لو؟يا:2

صم21الفلسطيينسلطةتحتلحميتكانت

وحضنهااشعيدتا:16(0اأخا23:14،

جاءالسبيبعد11:16.أخ)ارحبعام

7:26(.نح2،21:)عزفيهاوأتاموااليهوذاوئون

16(5،6،8،)2:اتمتىالإنجيتيرنيذكر

ولدالمسيحأن42(71:ويوحنا(15-14:)2ولوقا

قسطنطينالإمبراطورفيهابنىلحم.بيتفي

ملاصقالحيوانات)موضيكلالمذودفوقبازيليكا

(.لبيت

بيتيرومى

فيهاأقام15(.ة91)يشزبولونفيمدينة2(،

لحمبيتاليومهي:8(.12)قضإبصانالقاضي

.الناصرةمنالغرثيالثحمالإلىكلم11ونبعد

قبيلةفيمديحة.المركباتبيتةالمركبوتيت

قربتقع3(.4:ااخا91:ه؟)يششمعون

اللائحةفي.الخيالةموضعأيهاسوسةحاصور

قذمئة.مكانهايذكر15،3:ال!فيالموازبة

.اثناناسمانللمدينةيكونوهكذا

منالثرقإلىكلما6تبعد.الاسيادبيت.مريبيت

")مخضصمعبدمعالقلعةدبريقعقربها.ببروت

مرقد(.بعل

فييزرعيلتجاهالنمنيجعلها4:6.يهمشئيمبيث

إلىالطريقيفتحموقغاويعتبرها،دوتاثينسهل

بطلبالنيالمدنإحدىهي،15:4في.أورشلبم

أليفافا.علىالنصرلإنهاءالمساعدةعزيامنها

.معونبعل!رحمعرنبيت

يوشياالملكفبهقتلأورشليمفيمحضنبيتمفوبيت

شكيم.عدل+رخ2(.12:امل)2

نمرلن.نلاليوا:.الصافيةالمياهبيت:نمرةبيت

،323:إعدلجادأعطيصالأمورثبرمدنمنمدينة

27(.:13يئى36؟

صروك.بيت"رجدم!:38(.)إشنصروخبيت

9:27.مل2البتان.بيت:جنأوهاجنبيت

طريقفأخذياهووجهمنيهوذامللثأحزياهرب

جنين.1:اليو.أنجنيم:الماضيفي.هاجنليت

قيلةفيمدينة:13.27يئىبم32:36عدهاراميت

ليفيةهيرودسسضاها.الأردنمنقريبةجاد،

ويبعدالرامةاليومالمكانبستى.لأوغح!طسبهرائا

(.مثهورةإحماماتالحتامكلتالغربإلىكلم4

عد12:3؟يش.البراريبيثيشيموت:بيت

بنوفيهختممكان.سيحونمملكةحدود.صهم!:94

ثتم2(13:0ألىلرأوبينأعطي.موآبفيإسائل

علىسولمةاليوم25:9(0)حزالمو%لثوناستعاده

الميت.البحر

إلىأسحذونصضهاصيدونمملكةفيمدينةبيتيرومي

الواتمةالبرامئةإغاقالوا*6-676.سنةممتلكاته
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أسحذونلائحةأنغبر.الأؤلمماونرصبداقرب

لمجعلناالشمالإلىالجنوبمنالأمثنتعذدالتي

إلىالنون)تلبالبترون،هيببتيروميإننقول

ميم(.

ضضت.الصغرىآعيةغرفيشماليفيمنطقةبيتينبة

رومانتةمقاطعةومارتالبنطسإلى..مق64دنة

ونبموناوسبولسأرادنبكومبدبة.عاصمنهامع

يسمحفلمفيهايمزاأنالثانيةالرسولثةرحلتهمافي

ا:أإبطإن16:7(.)أعالقدسالروحلهما

ب!تينية.فيمشخةجماعةوجوديفترض

المسننقع"والماءعبن!غيرهوالبش)ا!(شر،

بالمياهتغذتالآباربعضأنبماولكن.الحوضو،

أما24(.)تكالعينمعالئرامتزجتفقد،التحتية

نض26:91؟تكفيفشجدهللبئرالحقيقيالاسم

كانت.حيماءبثر:-4:1118يو؟4:15

مهثة.الآباركانتولهذابالماء،فقيرةفلسطين

-18(.21:17)عدبئرئحفرساعةئنشدونفكانوا

25"21:)تكالبئرعلللسيطرةتنازعونوممانوا

باسمعديدةأماكنوع!ئيت26:18-22(.

بئر،،بثيروت!،إليمبمثر4بئر،"الآبار:

52إلىالآباربعضعمقوصل.صغبثر!،فت

علىيوضعكان.وبئرسبعوعرادلخيشفيكماشزا

.(4:12نش-922،3:)تكمسطححجرالفتحة

-24:16)تكماءليستقينيذهبنالفتياتوكانت

اصم؟-21617:خر،اأ-ا.:92؟02

،العادياللقاءموضعالبئركانتلهذاا(.اة9

)نكليسقوهابالماشثةيأتونحينوخصوضا

،استعاريمحنىفي14:ه(.لورج24:92(؟

"امرأتك5:15أم،-4:1215)نشبثرهيالحبيبة

ضئقةفبئرالزانيةأمابئر"(.وسطفينازلةمباركةماء

العميقةالئرهذهوئذكر.عميقةوهؤة:27(23)أم

عنصورة!بئرهمن"شربوعبارة.-2ا:9رؤفي

:6:7إرولقول.(16:س6)إشوالازدهارالسلام

".المدينةمنالشزينبعالبئر،منالماءيغ"كما

بئر

)عدأرنونمنطقةفيإسراثيللبنيعرحلة14(

شإفيالبطمبثرأيإييمبئرتقابل21:16(.

.15:8

هو2(.9:ا)قضيوتامإليهلجأموضع"2(

،عفرة!ثرقيوشماقيبيسانشمالى.اليرهاليوم

24(.،611:)تضجدعونموطن

النيالحالثةزلتئربلدةهي3.ا7:أخازتبثر

راممدينةعنكلمبضعةوتبعدأورضليمشمالم!تفع

الله.

الشبع.بئرأو،الحلفبثرأوال!بحةئر:سبعبز

وهيالبلادجنوبفيتقع.قديمةكنعانتةمدينة

كزمه14(.5،5:8:)عاعولامإيلعبادةموضع

26:23()تكواسحق21:32()تكابراهيم

بنوكانسبعبئرفي28:.\(.)تكويعقوب

8:ا-2(.)اصمالناسفييفضونصمونبل

)تكالنبععلىوالإسرائيلئونالفلسطيونتخاصم

يمغبئر28ة15ل!يعذي(.0326:32،:21

بعد.شمعونمدنبين91:2ويئى،يهوذامدنبين

27(.ت11)نحسبعبئرنياليهوذائونأقام،السبي

02:ا؟)قضسبعبثرإلىدانمنعبارةهاك

(91:3ملا،بم24:7،5صم2!3:02صما

علىتدكوهيه(03:أخ)2دانإلىسغبنرمنأو

لمحذالتيالمدينةهيسبعبئر.إصرائيلأرضكك

منالقريبةالشبعتلاليرمهى.الجنوبمنكنعال!

.اليومالإصانبلئونفيهايقيمالتيسبعبثرمدينة

بعدهاجرهربتإليها؟المدينةهذهتارلخهوما

تعاهدوفيها21:14(.)تلاسماعبلولدتأن

واقسم،نعاجسبعلهفدفعجرار،ملكمعابراهبم

)تكالمعبدمنالقريبةالمقذسةالشجرةقربله

بعدسبعبرإلىابراهيموعاد3-عه(.21:ا

اسحقح!تن91(.ة22)تكابنهذبححدث

معالعهدوجذد،بئراوحفر،مذبحاوبنى،الموضع

يحقوبهناككان26:26-+(.أتكأبيمالك

.(28:01)نكحارانإلىومضىوالديهتركحين

-ا:46)تكمصرإلىبعودسوفسغبئرومن

بئركانت،يشوعيدعلىالمنطقةاحتلالبعده(.

)يشوشمعونجهوذاشقيقتبن،لقيلتينسغ
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صموئيلأبناءالمعبدواجتذب2(.:91،!1528

،عاموسزمنحتىيعملزالوما8:2(،)اصم

5:ه،)عانجحمةبممارساتنجسولكه

فيداودأخبارفيسبعبئرئذكرلم8:14(.

فيستذكرولكنها3(.03:26-ا)أصمالنق!

،24:27،ا،17:اصم)2داودملكتاربخ

)املحوريبإلىالذاهبإيلياخبرفيثم15(:

:2(.12مل)2باهوالملكأمفبهاولدت:3(.91

ئرالادوميوناجتاخيهوذا،مملكةدئرتحين

المنفى،بعدفيهاأقاموايهوذامستوطنينولكن.سغ

)نحالكهنوتيةأورشليمسلطةمنتففتواأخهمغير

11.)27-03:

فخارئة.شقفات*رح:لثقفات،سغبئر

14(.:16)تكيرافماالذيالحيئبئر:الراليلحيبئر

.هناكالملاكفأوقفهاالجنربنحوهاجرهربت

)أموبارد(قديص)عينقادشببنالموضعهذايقع

اسحقبقربهأقام(.المياه)بثرمييمبيرهوالبارد(.

11(.25::62؟24)تك

بئيرة

أسيرافلايرتغلتأخذهرأوب!تمنرجل1(،

ي(.ه:6أخ)ا

والولد7:*(،أخ)اأشيرقبيلةمنرجل2("

.لصوفاحعشرالحادي

بدايارخ.بيدبا

يأيردنو،توبيران:اليرنانتةمنالكلمةتشنقبيرة

عابر؟القديمالعهدفي.:28ايورخ.الأردنعبر

فيالقديمةالقيائلمكنهيالبيرةهايردن.

محملكانالمكابئةالحقةخلال.الأردنشرتبئ

عمونبنينسلومناليهودغيرمنبيرةسكان

يوخاوعاداتهااليهودثةالديانةعليهافرض.القدماء

يوسجناواسكندر(401-135)نوسهرقا

بلا،فيهاةالهودتةالمراكزا-56(0)30

يدعلىاليهودثةالمملكةتنظيمبعد.أماتونيتيس

رقعةإلابيرةمنيبقلم.(ث.م)63غابينيوس

والبحرالأردنبين،مكاورالىبلامنتنطلقضتقة

إلىالأنباطمملكةمعوالدكابوليسالغربالىالميت

سيوسبيرو

أماتونيتبسفكانتالرئيتةالمدنأتا.الئرق

(،)العاصمةجدارا،زلا،(المنطقةسنهدرين)مركز

موتبعدمكاور.روئي،كاليأ!إمفتا،يت

لابنهبيرةضارت.(.مب)4الكبيرهيرودس

بيتفرضع..مب93صنةحتىانتيباسهيرودس

خلفه93سنةفي.ليفياسيولياسوعفاهأرامقا

أغريباس55سنةوفيالأؤلأغريباسهيرودس

إلىبيرةضفتالوقتذلكفي85.سنةحتىالثاني

الزومانئة.فلسطينسورئةمقاطعة

تلزمنفيكانت.لبنانعاصةالآبار.:بيروت

الأميرأيامفي،ملكئةمدينة14()القرنالعمارنة

شمرا()راسأوغارتوثائقفيذكرتأمونيرا.

منإليناوصل.المدينتينبينالخمرحربمع

واليإلىبيروتملكمنرسالةأوغارتأرشيف

.بيروتلطشجنتلعائلةافتداءووثيقة،أوكاربت

ولنعشر.الثانيالقرنفيأهميتهاالمدينةخسرت

(.الشماليوالمرفأ)المدينة"سابمالقرنقبلتذكر

187سنةمنذفصكتفينيقيةلاودكيةسقت

أبيفانيوسالراجانطيوخسومعباسمها.نقوذا

السلوقيئالملكصورةوضعت)!17-016(،

الثانيةالجهةوفي."كنعانفيأم،"لاودكيةوعبارة

تخارا،بئالذيبيروتإله،بوشدونصورة

الثاتيالقرنفاديلوسجزلرةفيمعبذابيروت

بينبالحربالثيءبعضبيروتتاثرت.ق.م

(-912)138ساداتي!الساجوأنطيوخستريفون

زفعت.الزومانئةالحقبةفيعزهااستعادتولكئها

فاشتهرت،أوغ!طسأيامفيمستوطنةصستوىإلى

فيها.الحقوقبمدرسة.ب.مالثاكالقرنفذ

.بروثأوبيرويهونونوسالجبيليفيلونسماها

علىصؤرت)العلي(.عليونزوجةفيلونوجعلها

الثاكالقرنإلىتعودوهيفيها،ؤجدتنقود

داور.أخذها.صوبةملك،عازرهددمديةيروتاكلط

بيريتان:اليومالشمالتة.فلمطينحدودعلىهي

8:8.صم2رح.الشرقئةلبانسللةسفحعلى

برعوشو.*رجبيروسيوسه



بيري

صوفاح.ابن7:36(0أخأاأشيرقبيلةمنيري

بيرله

المكالقيهوذافبهفخلالذيالمكان14(

بئروت.:اليوم!ا(.9:مك)1

والزومانئيناليونانثينأيامفيحلباسم24(

الاولى،سلوقسسئاهاهكذا13:4(.مك)2

أنطايهةمنالشرقإلىكلم001قرابةتبعدوهي

منلاوسماتفيهاإنالمحليالتقيديقول.سوربة

:4-6(.13صك)2الرمادعذابفي

نسالونيكي.غرلماتقعمكدونيةفيمدينة34(

)اعوتيموثاوسسلوانسمعالرسرلبولسبثرها

الرحلةخلالذلكوكان02:4(.17:.ا،

بسرعةتصالونبكيتركواأنبعد،الثانيةالرسولتة

اسنقبلوابيريةيهودولكن.لهماليهودعداهبسبب

نسالونجكييهودأما.أفضلاسنقالأالمرسلين

الرسولفأجبربيرية،إلىورفيفيهبولسفلاحقوا

بعضوتيموثاوسسلوانسوظك،الهربعلى

"ورية،.اليومئسمىالتيبيريةفيالوقت

نفسيرئة.سلملات،رجسلسلات،بيزنطية

الكناض"رجالمقذسوال!ببيزنطية

المقذس.والكتابالأرثرذكسثة

بيصاي

)عزالسبيمنأعضاؤهاعادعائلةرثيس1(،

اا:18(.7:23؟نح2:17؟

زربابلمععادواالذينالهيكلخدامأحد2(،

7:52(.)نح

المشناة.فيموعدنظامفيالثامنالمقال.البيضةبيصه

عملأيعتبرمابينالتميبزالخمسةفصولهنعالج

رأسأعيادفيفيهومسموخاالسبتيرمنموغا

أثا.ا.02::16؟12خررج...الفصح،السنة

لاأنيجبما،الطعامبتهيئةخصوضافيتعثقالتمييز

وتوسفتا.التلمودانهذاكلقيسيتوشع...نلمسه

والعهدالقديمالعهد،العهدينببنيقعأدبيبهدين

الأولوالقرن..مقالاولالقرنبينالجديد،

المسيحيوالأدبالهودىالادبهر.م.ب

قانونفييدخلولمالفئرةتلكفيؤلدالذيالمئهؤد
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بينجعلبلالمقديصة،الأصفارالاثحة(

واخ!هوالبيعهدينيالادبهذاالمنحولات.

ظاهرةمتشغة،ظاهرةحولالنظريلفتمهم،

نحن.المسيحيوالقانوناليهوديالقانونولادة

جاءالأدبهذاوكأنزمنثة،فترةأمامهنالنا

واقعأمامبلالجدبد.العهدوسبقالقدبمالعهدبعد

القديمللعهدامتداداكانتكتبعلىيدك

مثلأ،.وللكنيسةالجديدللعهدمناخاوشكلت

ومزاميروحواءآدمورؤياواليويلاتأخنوخكتاب

والاقوالعثرالاثنيالآباءووصئاتسليمان

باروكرؤياأما.ليسوعمعاصرةهياليبلئة

منالأخيرالرجإلىيعودانفهماعز4والسريانثة

المسيحيئ.الأولالقرن

العهدبينماأدبأييعهدينإلىنسبةيعهديني

الجديد.والمهدالقديم

بالر!:يل

نلالبومبفومإطلالهاعلى.ببلاعاصمتها)مملكة(ببلا

موثملوكهامنيانوعما.منالجنوبإلى.فحيل

بعلو.

2-26(:27)تاليهودتةعلىرومافطوالطبيلاطس

)العادياتويوسيفوسفيلونيقول3:ا(.الو

الحرب2:56118،:-4اا*:2118،28:

:44(15أالحولياتوناقبتس129:2-4(

يلاطسعنطثبةأموزا(اسمهبذكر)يكتفي

الشعورجرحاحدثينيوميفوسيورد.لرادارته

بسببمزة،تراجعالحالتينوفي.الهودلدىالدينيئ

لدىأ!ثحاصتدخلبعدومزةاليهود،مقاومة

منبيلاطسأخذحيناليهودآوتأالإمبراطور.

فحغ.المياهقناةبناءأجلمنالهيكلمال

شرسةبقساوةعاقبثانبةومزة.مقاومتهم

ليأخذواجرزبمجبلإلىذهبواالذينالسامرئبن

هذهفي.هناكموسىختأهاالتيالمقذسةالأواني

إلىوأرسله،سوردةحاكم،فيتاليوسعزلهالمناسبة

الأناجيلتذكر.أعمالهعنحسائاليؤذيرومة

يسوعمحاكصةفيقاضئابصفتهخاصةبيلاطى

:4،27؟3:13أمرج؟-1891يووز،27)مت
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لمقتفاصيلوهناك13(.ة6اتم13:28،

بينالعداوةأساسمثلأالتاهـلخ.ومعطيات

هو23:12(،الووبيلاط!أتيباسهيرودس

رومةإلىوصل!تالتيالرسالةعلىوخهيرودسأن

تحطيمإلى13:ا-5لوويشيريلاطس.بشأن

يقول.المياهقناةتشييدبمناسبةاليهودتةالمقاومة

صوت:)أبوكرلفانتحربيلاطسإنأويابيوس

أعدمه.نيرونإن:آخرونوقالبيلاط!(.

تائئا.مسيهحيافماتطيباريوسأعدعه:وآخرون

كتضفهاشؤهةمدؤنةعلمكتوئااسمةوجد

البحزية.قيصريةفيالمنفبون

ببلاطس.أعمال*رج)أعمال(ببلاطص

يقوديمسإنجيل،رج)أعمال(يلاطى

فوقزفعتمنضةعلىاللفظةهذهتدكمنبر.بيمه

وأ(للقراءة)موضعمقرأفتضضنت.الأرض

التوراةقراءةأجلمنالدرجعليهايوضع،طاولة

إطارفيأخرىطقوسأجلومن.المجمعفي

والسفرادالمنبرلفظةالأشكخازاستعمل.المجمع

رج!:ميمونابنوقال.والخزنةالصندوقاي"تابه"

ناالمؤمنونيح!تطيعبحيثالمجمعوسطفيالبيمه

يلقوالكيوالخطباء،التوراةيقرأوالكييصعدوه

حين.الحاضرينجميعبسمعهاتوييخمواعظ

الطقىفييتضئنالذىالنلافيخرجون

لفيفةالسفرادي

ويرثبونهاليهتلبفييضعونه،التهوراةدرج()أو

تحاهووجههالعهدتابوتتجاهظهرهيكونبحبث

نعود)مرتفعة(منضةعلىالتوراةقراءةإن.المؤمنين

وتشهد8:2-4(.)نحونحياعزرازمنإلى

زمنفيالبيمهوجودعلى7:8()سوطهالمشناة

يتحذثب(51)سوكوتوالتصود.الافيالهبهل

الاسكندرئةمحمعوصطفيخشبمنمنضةعن

الكبير.



شكيممنالشمالكلمإلى15تبعدمدينةئاباص

يربعلبنأبيمالكحاصرهاتولاص(.:)اليوبم

حجرحصنهامنامرأةرتولكنواحتلها.

جمجمةفحطمت(الرحىقطعةالاالمحدلة

صم2رج.ه-53؟9:إقضأببمالك

.)11:21،22

توبل.!ر!نابال

جهوهحضورعلىيدكخشبئصندوقالعهدتابوت

أرون:العبرئةكط8(.امل؟6صم2-6؟4اصم)

المصريةفيالكلمةمعنىيفابلماهذا.صندوقأي

التابوتكان،للملكتةال!ابقالزمنفي15.ب"ت

04:21(،26:سهم!؟)خراللقاءخيمةفيمحفوخما

الملؤنالغنمبجلدمغطاةمقذسة)خباء(خيمةوهى

يأتونالناسكانإليها26:14(.)خربالأحص

منظرتفياللهعندمنقولأليطلبوا،يهوهليسألوا

نقرضأنونشطيعصه!:7(.)خرحياخهمظروف

إلىيرمزالذيالنضبالأصلفيتضفهتالخيمةأن

هذهتتد.القبيلةإلهإلىيرمز،بالئهالقبهيلةعلاقة

،الإسلامقبلماحقبةفيالعربممارسةإلىالفرعة

صغيرةخيمةفيالنصببهذايحتفظونكانواالذين

)تكالجملظهرعلىويضعونهالأحمرالجلدمن

)تلبلنقثه!تدمرفيؤجدوفد34(.31:03،

كانت،المختمفي.هذاكلعنفكرةيعطبناالبروز(

القبيلة.شيخخيمةبجانبتنصبالمقذسةالخيمة

هذابقربإلهئاقولأويسألونيأتونالناسوكان

لوحينالضصبهذاصار،البيبليالتقليددط.النصب

وأ*الدكالوغيهوهعليهماكتبحجرمن

24:12؟)خرالعشرالوصاياأوالعشرالكلمات

هذينموسىوضعوقد4(.:01،2تث،3218

إخرالغايةلهذهصنعهالذيالتابوتفياللوحين

809(.مل011:ا-5،تث25:16،04:02،

25:01-22؟خرفيكماالتابوتوصفإن

ولا،المنفىبعديصنعكانمايعكسا-9،+:

التابوتكانحيثسليمانهيكلتابوتإلىيشبر

فيءالكروبيمأجنحةتحتالأتداسقدسفييقيم

معقولأوليس6(.8:أامل(البيت)محرابالدبير

الحقةلنابوتمماثلأالأؤلالهيكلنابوتيكونأن

الحر!فيالقبائليرافقكانالذي،للملكتةالسابقة

والذى(41:44رخ؟3536-:01)عدالمقذسة

)يشوشكيم7:6()يضالجلجالمعبدفينجده

)اصموشيلر02:27()قضإيلوبيت8:له!(

إلىالعهدئابوتمضىشيلومن3-4(.:3،24:

أخذهحيث(المعونة)حجرهاعازر"ابن1حرب

وظهر،داودأيامفيهو(.\أ:4أصم)الفلسطثون
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يجعلأنأرادالذيالملكجديد،منالعهدتابوت

وأن،الإلهيئللحضورالقديمالرمزخطفيملكه

يهوهاخنارهالذياالمقامسنرىإلىصهيونيرفع

الابوتيجعلوأن-14(،321:13؟68:17أمز

أورثيمفيالملكيئالمعبدخيمةتحت

6:17("صم)2

أورشليمإلىبالتابوتجىء،132:6مزحسب

داودموطنأفراتهمنطقةفيالوافعة"الغاب"بقعةمن

صم2خبروح!سبهذاثمقابل12(.17صم11

مدينةإلىبعلةمنجاءالتابوتإنالنمنيقراصا6،

)لىالنقبفيمعروفاسمالموضعهذاثل.داود

الاسمأنهيبدوولكن.أدومحدودعلى92(:15

يشرج13:ه-6،أخ)ايعاريملقريةالفديم

معالرباطيؤئنماوهذا14(.؟0618؟،15:9

تابوتمعللفلسطثينحصللما)الفكاهي(الخبر

5:ا-7:ا.اصمفيالعهد

حوالييدوماعلىبيئالذيالأولالهيكلوكان

لتابوتالتاريخيئالمرجعكانومهما059.سنة

أدخلهالذيهو"ضابرتفهذا،الداودفيالعهد

رج؟-13ا8:)املأورشليبمهيكلإلىصليمان

المقذسة.الخيمةلوظيفةحداوضعوهكذا،(6:91

تابوثفييكنلمأ،ا.،:أ!أ=8:92املحسب

جاؤواالذينالكثابأنصرء.صيالهيكلعهد

8:9)املالوصابالوحيفيجعلوابعدفبما

أضافاللذينحجر(من5:.اب،أخب=2

ذهبي"وعاء9:4عباستحادتهالذياققليدإليهما

هرونوعصا:لمه!-34(16خر)رج،المنيحتوي

23-25(.:17عد)رجأفرختالتي

وأالشرلعةكتابؤضع31:26،تثحسب

هذاشميلهذاالعهد.تابوتبقربالعهدكتاب

وقد.:8(01)تثالعهدتابوتالخشبيئالصندوق

أبامفي،الهيكلفيالكتابهذامننسخةؤجدت

احتفالتةقراءةالنمنوقرئ22:8(.مل)2يوشيا

أنغير23:ا-3(.مل)2كتهالشببحضرر

وجبالذيالعهدتابوتإلىتلميحأيبلضحلاالخبر

أجنحةلمحتالدبير،فيالمحرإب،فييوجدأن

العهدتابوت

لاالتابوتفغياب6:23-27(.)املالكروبيم

المحرابكروبواعئبر3:16-170إرقبليذكر

عليهتدكماوهذا.يهوهعليهيجلىفارغكعرش

تستعملهاالتيالكروبيم"،على"الجالسالعباهـة

)اصمللتاريخمغايربثكلالمزاتبعضالنموص

مز،37:16إش؟91:15عل2؟6:2صم2؟4:!ا

العهد،تابوتأما:6(.13أخا99:ا؟08:2؟

99:ه؟)مزالإلهيئالعرشقدمموطئفكان

كانهذاكلا(.1:2مر28:2،أخا321:7،

قدرتهإلىفيرمز6:ا(ة)إشيهوهعرشيشكل

جقزالتيوالعتلات79؟2(.2،:39)مزوسلطانه

ر!5:8-9؟أخ2-8:7-8)املالتابوتبها

كانتوالتي(،+:3-ه،-2512:15خر

علىئرفعكانلهعلىندك،لحملهئستعمل

بعضفيتتئم)زياحاث(تطوافاتفيالاممآف

الطقسأما25-26(.6:68؟:47مزأرجالأعياد

"كفورت!بإلأيهتثملافهو،16لافينجدهالذي

علىمزئنةذهبمنقطعةهوالذكط"الغخ!اء"أو

يخغطيانيمتذانبجناحينكروببصورةطرفبها

*:6-9("25:17-22؟)خرالعهدتابوت

يبخرالكهنةرئشكان16:13،لاوححش

.كيبور(أيومالتكفيريومفيالدمعليهويرئنالغشاء

الذيالطقسهذافيدورأيالعهدتابوتيلعبلا

المنفى.بعدماإلىالحاليشكلهفييعودقد

دمارإن؟الممىبعدالعهدلتابوتحدثوماذا

تابوتلوجودحذاوضع،..مق587سنةالهيكل

نأمعلئاغيابهعن3:16إروتعزىالعهد.

الردث"."عرشالمستقبلفيكفهاستكونأورشليم

اللهعرشهيالصماءأنعلى66:اإشوشذد

أيضأالعهدتابوتوغاب.قدميهموطئوالأرض

الذيالهيكلففي.:3-414حز)دير(محرابعن

ولكنآخر،عهدتابوثئصغلم،انمفىبعدبني

قدسيسميا28:اأحالأنالغثاء،عئهحل

في16لاطقسولأنالغثاء""قاعةالأقداس

يبدوآنهغير،الغشاءعنفقطيتحذثالحالمبشكله

حين-6ه:ه.سيأبذاإيىبلئحلاأنالمدهشمن



بورتا

وأنكيبور(،)بومالتكفيرعيدطقوسيصؤر

نأ5/5:ه(البهودثة)الحربيوسيفوسبلاحظ

كلمنفارغاكانهيرودسهيكلأفداسقدس

جذدقدهيرودسيكونأنيعقللاولكنشيء.

يذكرذلك،إلىبالإضافة.المجالهذافيشيثا

أنطيوخسسلبهاالنيالئمبنةالأشياءبينالغشاء

2-23(،اا:)امكالهيكلمنابيفانيوسالراج

51(.:94-4)امكالمكالثيهوذاصنعهاوأعاد

إرمياأنعنهاقيلالتيالعبادةآنيةمعئذكرلاكما

.5(:2مك)2أخفاها

العهدزمنوفي،العهدينبينمازمنوفي

-2:4مك2إليهأشارمتأخرتقليدحسب.الجديد

والخيمةالعهدتابوتأخفىقدإرمياكان،ه

دمارقبلنبو،جبلفيمغارةفيالخورومذبح

نإ11:91،رؤوحسب587.سنةأورشليم

السماوفي.الهبكلفيهوالعهدتابوت

بور

وزبولونيساكرتبائلحدودعلىجبل1(،

بارالقجمعهناكالبحر(.فوق)مهـهمونفتالي

4:6،12،)قضسيرايهاجمأنقبلجيشه

ضذمعركةفيجدعونإخوةطتوه!اك14(.

.والقزةالعظمةإلىيرمزتابور(.8:18)قضمديان

)مزوحرمون46:18()إربالكرمليثئهلهذا

جبلقضةعلىمبذكانأدهشلثلا98:13(.

تقليدهناك!هم:91(.تثر!5:ا،)هوتابور

تجثنجبلهوتابورأنويعنبرلم!القرنإلىيعود

9:2-8(.)مريسوع

يساكرحدودعلىتقع.زبولودطفيمدينة،2(

مراريعثيمةمنللأوتينأعطيت22(.:91)يش

تابور.جبلدفحعلىتقع6:62(.أخ)ا

:3(.01)اصمتابورسنديانة3(،

سوريةأيالأشورثين"،بلادافيؤلدتاشماذلى

اهدىسنةحوالى.الفراتعبرفيالراقعة،الثمرق!ة

يدعلىوتتلمذرومةإلىذهبثتمالمسيحتةإلى

الدينجحد)5!ا-165(.يوستينوسالثهد

ورثماآسيةفيوأقامرومةنركعلىفأجبرالقر3،
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الأناجيلأي،الدياتسارون!اففحيثأنطاكيةفي

الإنجيلإالمؤلفهذاسثيوقدواحد.فيالأرلعة

عدامااليونالنالأصلضاعالعبرانتين".بحسب

"الإنجيل"لهذاكان.أوروبوسدورافيؤجدجزء

منهولا.افرامقرهوقد،الثرقعالمفيكبيرتأثير

نرجمات!رج.بيروتفينشرتعرلثةنسخة

الجدبد.الحهد،صرلاتة

علىيوضع)ذهب(ثينمعدنمنعصابة)او(،تاج

الملكئةالكرامةعلىيدكالذيرلماز"نهناك.الجببن

ؤضعأ(.ا23:أخ12:2؟11مل2؟01:اصم)2

رئيسأو03(:12صم)2الصنمأوالملكرأسعلى

تزثةكانت.9(8:لا3،.6:93،:92)خرالكهنة

كز03،ت12صم)2الكري!ةالحجارةالمراتبعض

)مزالملوكلبسهافقد5"طرعأما9:16(.

(6:15مكا)والسلوفثون،31(:12حز؟21:4

س)1فارسوموطفو(45:12)سيالكهنةورئيس

؟311:)نضزواجهمايومفيوالزوجات15(8:

اللغةفيشئيالكهةرثيسناجإن:12(.16حز

الحجابفوقيوضعوكانث،.يثلمطقسثةلما

؟93:926؟،عم،4ة28)خرالرأسيغطيالذي

أما45:12(.صي8:9،16:4،لا93:28،31:

21:7(،ا؟1:ا)اسالملكةتاجفهور"ت"ك

)اتاجاستعادتينجد8(.6:أأسالملكجوادوزية

31.ة916،:4أمفيفخر""إكليلوالمجداا

تاحت

وقادشسيناءبينالحروجمحطاتمنمحطةا!،

26-27(.+:)عد

أجدادمنتهات.عشيرةمنلاوقي24(

22(.6:9،أخ)1قهاتوالمغئيصموئيل

ئاحن.،3("

التاحئينعشيرةنسلهشكل.افرايمأنجاءثالثتاحن

أخ)انونبنيشوعأجدادمنوهو35(.:26)عد

عدفيمعهئذكر7:.2(.أحإاتحت=7:25(

باكر.ةشوتالح26:35:

حسبأحثمولروشبلاطفيالخصيانأحدتارة

01(.ا؟)اسالبونالطالنص
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تارح

ووالدناحورابنالبببليالتسلسلفيهوا!4

ترك(.سارةاسمها)وابنتهوهارانوناحورابراهيم

)تكحارانفيوأقامالكلدايف!أورعائلتهمع

سنة.025ابنوهوماتحيث32(11:24،

تارح.الغربيةالآلهةعبدتارحأن242:يقيورد

جذوهو3:34.لوحسبيسوعأجدادمنهو

كنعانفيأقامتاليالغربئةالسامتةالقبائلكل

)ناحور،ارامئةأو(سارة،)ابراهيمعبرانئةاكانت

نصوصرج-)القمريرحالىاسمهيرجع(.هاران

إلى)العائدةالسريانحةترحوإلىأوأوغارت(

علماءوهناكالشيس.يعنيالذيالأكادئة(

الرافدين.بلادفيتوارحيتيلبلدةبذكرون

وقادشسيناءبينالخروجمحطاتمنمحطة2(،

+:27-28(.)عد

ومنالملكخصيانمن.فارسيانوبغثاناترشىئردئ!.

مردخايفاكتشفأحضويروشعلىتاعرا.حرسه

(6:2،-2:1223)أسموامرتهما

اشنرافي.تقلبد-رج(الاشزاعن-)ا!تاريئ

الأولاني،التاربخأوالبداياتتارلخالبداياتتارلخ

هيتك.فيالأولىع!ثرالأحدالمصوليغالي

الماسورئ!نإنبجص،واضحةوحدةتثكل

يعنيلاهذا.حدةعلكتائامنهاجعلواوالمدارض

هالهذا.الآباءبخبرالفصولهذهارتباطنهملأشا

)تكالبداياتتارلخمنالانتفالالملهمالكات

تكمع27-.3(.)11:الآباءخبرإلى11:26(

لملحمةمقذ!البداياتتارلخيشكل12-.ه،

مصر.منوالخروحموسىمعتبدأالتياللهشعب

بداياتفأوردنوحوشخصآدمشخصأبرز

خبراتوأولى،الحضارةوأصول،والبشزدةالكون

ا؟ا-اتكنفشركيف.الروحئةالإنسان

الأثكال)أ(.الفصولهذهتكوين14(

تعابيرأشكالاا-أتكيستعملالأدشة.

وخاضة.متؤعة

شكلينفيأخبازانجدالأخبار.أولأ:.

أ)1:ا-2:4الخلقخبرأولأهاك.رئتين

بىإلاتخكىا

تكيتذكرالذي-2اب5:بع-14(ب24:و

نظائافيحذدالطوفانبعديالى9:ا-7وا.

البشزلة.معاللهعهدويكفلللعالمجديذا

التيالإنسانخطيئةعلىالأخبارسائروتتركز

آدمسقوط8خبرمخففا:اللهعقابجزت

هابيلوقايين،خبر)3:ا-24(.وحواء

"الناسوبناتالله"بنر*خبر41؟16-3(.

:ا-9(.)11بابل!هبرجوحدث61:ا-4(.

منالخرفيقذم(5:17-9:)6الطوفانخبرأما

وعقاجمها.الخطيئ!ولذكرجهة

قدالمجفوظةاللوائحإن.الأنساب،ثانئا:

هدفهاكانومهما.شقكشكلفيوجدت

وثحذد،كرونولوجئافراغاهاتملأفهيالأصلي

وعلاقة،بالجماعةالأفرادعلاقاثالتارلخفي

وهابيلقايينمولدهي.بالجماعةالجماعة

)4:17-24،وشيتقايبننسل)4:ا-2(.

-ا51؟نوخإلىمآمنالأنساب25-26(0

سامنسل-32(.1:)01الشعوبلائحة32(.

:27-32(.)11تارخنسل.ا-26(.أ:)1

يرتبطوالأنجار.الأناببينتداخل:ثالثا.

فلائحةبالآخر.الواحدالأدبئانالفانهذان

بأصولتتعلقإخبارتةحواثيتضثمالأنحماب

الفلأحموشعة.تقاليدمنوننثقالحضارة

ب(.)4:17المدنبناء-2(.1:)4والراعي

والحدادةالموسبقىأصل25(.)4:البدوحياة

نوحاسماشتقاقمعالحقلشغل21-22(.:)4

)9:02(.الكرمةزراعة)5:92(.الراحةأي

معطياتوهناك)01:8-9(.البرتةفيالصيد

التسلط:المفىبحمرالأخبارفينجدهاإخبارتة

)1:26-92؟الطعاموعلىالحيرانعالمعلى

؟8،15:)2وفلاحتهاالأرضزراعة.-3(9:2

.2(7،1)3:اللباس0(4:3-16

يعطي،الكلاممنالنمطينهذبناستعمالإن

التيفالمجمرعات.الخاصلونهاالفصولهذه

القديمالثرقعالمفيكطستانهاتشعرنالا،تلي

وكأنهميدونفالكئاب.الأولىوالحضارات



البداياتتارلخ

مقاربةمستوىعلىسواءجيراخهممعبعيثمون

الواتع.هذامنيأخذونهاالتيالمواضيعأو2الوا

الفوجمنطوللةميرةتابحتالتقاليدوهذه

تنجذريأنقبلوخطثةشفهثةحقباتمع

تحؤلتكيفنعرفأنببقىفلسطبن.أرض

الواحد.بالنهالإيمانإطارفيالمعطياتهذه

ابهوهي،4المرجع:أولأ..الوئائق()ب

إلىشاملةنظرةقذممنأولهواليهوهي

ب-2:4،4:26فأعطانا.الأولىالتقاليد

7-8،فيعناصروأعطانا5-8.ا-6،4:

15-)13-14(،:8-12أ.27-9:18؟

92-03.أ،28ا-9،:24-0311،،18

إطارفيعميقفكرعناليهوهيعبزلقد

بلائحةالمرتبطةالحواشيقذمالذيفهو.إخبارفي

وجغرايخةبالحضارةاهتثمكما.الأنساب

طبيعيئأمروهذا01(،26،)4:17العوب

الخطيهئةخبزنفلوحذهالملكثة.إطارفي

تجاوزقد،اللهخلقهالذيفالإنسان.والمقاب

العائئيماالعلاقاتفيالخطئةفتسخلتالوصئة

لكياللهندخلثقلها.بككوالاجتماعثة

أبذا،تاقايكونلنالعقابولكن،يعاف

.حاضرةاللهمعالعلاتةإعادةإمكانثةفتقى

فيابراهيمإلىالموتجهالنداءالآنمنذئهئأوهكذا

الحقبتين.بينمتواصلأحكلا11:92-.3.

بدونهوكماالإنسانإلىينظرفاليهوهي

بإلهالإيمانإلىيستندتفاؤلهأنغيرمحاملة.

نعمته.مثروعإلىالإنسانيعزف

موادمنتقىما.الكهنوقي5المرجعئانيا:.

أ،ا:ا-2:4.الكهنوتيإلىيعود1ا-اف

7-8؟فيكاصر6:9:2-اث5:ا-32

كلئنيوقد02.27-9:11،26:ا-17؟

وأنسابمواليدأي"توليدوت"لفظةمعهذا

خلقمنالأنسابخطينطلقوخبر.وبداية

فيمز(ا)5!وآدمأ(4)2:والأرضالمماوات

(01:)11وسام11،:01)وأبنائه9(:)6نوحفي

ت!مامفي27(:)11ابراميمأبي.تارحإلىليمل
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بركةخطوطئاانتقالأنشهدوهكذا.منواصل

والسحادة.الخصبعربونهيالتي،الخالق

يعقوبدورةفيأيضا)نوليدوت(اللفظةونجد

النصن،فيالأنساببنيةئثمذد.البركةرجل

نظرةعلى،والعقابالخطيئةأخباروغيالبن

المرجعلدىالأولانيالتاربخفيالتفاؤل

عملفيينتهينفهوالطوفانالكهنوقن.

الكهنوقآالمرجعوان.الخلقإعادةمنحقيقبئ

بإيلبرجبثمزدالث!عوبئشئتيربطلا

منهجثةيبطريقةتحتفظفالأخبار).ا:32(.

ومجزدة،محذدةلغةفيهانجد:الأنسابصد

واهتمائاأسماء،ولوائح،مقولبةوعبارات

المسبئوناليهودأرادلقدبالكرونولوجيا.

سنذايجدواأنالأمموسطوالمثتتون

عليهم.اللهبركةفيورجاءلممارساتهم

برلدالأدئيالتحليلإن.واللاهوتالتارلخ2(4

دينتةمنظوراتإلىإطارفيالمنشغبةالتقاليددمج

ارتباطعندنتوففأنيبقىولكن.ومتكاملةمح!لفة

بالتارلخ.اا-اتك

الفصول!هذهترقيلا.والناردخاا-أنك)1(

فلا.الحديثالتاريخأمامكثالوكمابالتاربخ

معنلتقيتجعلناشهادةولا،الزمانذلكفيوثائق

يبدونكتثفهالذيالتاريخيئفالخط.الخبرأبطال

4:ا-2،فحسب.التفاصيلفيلامتماسكا

-اآ4ولكن.الأؤلانآدمانجاهاوهابيلقايين

محميئقايبنوأن،مأهرلةالأرضأنتفترضانا5

نفسهوتسؤلهثمنللانتقاممستعدةعشيرةمن

بدأت2(:)4صنعةمارسهابيلأنويبدو.قتله

الوضعمتوىعلىأئا)4:.2(.يابالمع

إلىبوضوحنتميالفصولفهذهالتاريخيئ،

لاهذا.اسرائيلاتارلخ(قبلما)أيقبتاربخ

الفترةمنمعروفةحقباتفيندرجهاأننايعني

حولالنمنيقذمهاالتيفالمعلومات.الفبتارتحثة

،المدنوبناء،الجواناتوتدجين،الحقرلزراعة

هذانقابلأنلناتتيحلا،المعادنفيوالعمل

قتاريجة.بحقبات"التاربخأ
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نأنقدرجانئا،التضظاتهذهوضعنافإذا

التارمجئةالمعلرماتبعضا-ااتكفينقتطف

المصطغ،طابعهارغمفالأنساب،.الثمينة

فلائحةتارثحثة.قيمةكلمنمعزاةليست

والشعوبالبلدانتصؤر01()تكالشعوب

فيتعودهياسرائل.شببهماثصلالذين

هذهانثمتوهكذا.الموخدةالملكتةالىجوهرها

أنابشكلفياصائيلتاريخإلىالوثيقة

احنماعثةموإضيعهناكتكونقد.وسلالات

.الفصولهذهصاغةعلىأثرفتقدوحضارئة

حولجمحثفيأهم!هله،أور"و،حاران"فذكر

نعنيالمعلوماتفأفضل.اصرائيلأجدادأصول

والأثر.النصوصهذهنقلتاليالأوساط

علىأأ-اتكتقاليدتركتهالذيالضعيف

بحلقاتنفكريجعلنامنفاوكب،القبلالأدب

تكفإن.الحماهقالبناءهذاأعطوناالذينالمنفثين

يتساءلأنيحاوللانه،التاربخإلىينتصيا-اا

فييتحفقوهذاالحاضر.يفهملكيالماضيعن

فتجبرلهاقوائ!الاالتيالحثةثل،محدودةظواهر

الأمومةعذاباتأو(،14)3:أرضاالزحفعلى

أسئلةوهناك.2(ا)3:اللباسأصلأو،(16)3:

والمرأةالرجلبينالمتبادلالحثمثلأساسئة

العملعلىبثقلهاتلقيالتيواللعنة)2:24(،

ويقر91(،)3:الموتووجود-91(،)3:17

:9(.)11اللغاتوتنؤع)6:3(تالبئزلةالحياة

لهائفحيزاتجدوسياسئةاجتماعئةأوضاعوهناك

التاريخ.هذاطبيعةنعرفأنيبقى.الماضيفي

مناكئرهو1-11نك.خلاصناريخب(

قراءةإئه.دياناتنارلخأوحضاراتتاربخ

)ضعيفةعلاقةحولمتثغبلتاريخمؤمنة

ئعطىوتوجيه.عاللهالإنان(الع!ويسريعة

ونحن.اللهخلاصيتقثللكيللإنسان

خيطمناكشالنمنخلالمننستشفث

الخطيهئة،منالمزئفةفالمتتاليةحياتنا.يوتجه

،مفيدةهي،العقاب،التلطيف،الكلمة

ولكنناوحدها.الأخبارعندتوففولكئها

اليالأدبثةالفنونلمختلفأمانةاكثرنكون

تكائرنقابلحينالفصولهذهفينجدها

الحقيقةعننبحثلهذا.الذنعمةوامتدادالخطيئة

موضوعمعالمعطيةهذهإلىشاملةنظرةفي

فالإنسان.الخلقإعادة،الخلقتفكك،الخلق

ومهما.اللهصنعهالذيالحيرتدميرإلىئخه

دائفاتخفصهاللهفنعمة،الإنسانخطينةكانت

تقلبالحطيثةكانتفإن.الحطيئةنتاثجمن

فعلى:خلقهئعيداللهفنعمة،المخلوقالظام

النحمة.إلىبالنسبةحراموقفايتخذأنالإنحان

فهذهالطرلقة،بهذه1-11تكنقرأحين

ولكئهاالآباء.خبرمعتواصلأتمثللاالفصول

نافمع:البنتاتوكسموضوعمعالعمقفينلتفي

اللهديونةيختبرآنهإلأ،الخطيثةإلىيندفعاصرائل

عضا!ثو!ن.الخلاصئةاللهإرادةيختبركما

والبثزيةوالأمماللهبينالعلاقاتعننيل

بشعبه.اللهعلاقةتاريخنكتحثفةوالعالم

عصرلنمنشميلةقذمالأخيرفالكاتب

شذدكماالخطيثةامتدادالتقليد:منأخذ!ا

المرجعفيك!ماالخلقواعادةالخلق.اليهوهيع!

فيعقابهنالالذيالخاطئفإسرائيل.الكهولن

الذياللهقبلمنجديدخلقعمليرجو،المنفى

نأغير.عهدهمعهومجذدالميعادأرضإلىيعيده

منغلفااليومبعديعبشأنيحشطيعلاإسرائيل

مصر،منالماضيفيحزرهالذيفالته.ذاتهعلى

متضامنينيظقونوالبئ!ر.الخالقالإلههو

الأوطانننزعرغمبعضمعبعضهم

بقذماا-اتكإن.واللغاتوالشعوب

منشعب)ولكللإصائيليتيحالذيالسباق

نظرةعادتلهذا.دعوتهيكتثفأن(الشعوب

الدابات.فيهادؤنتالتياللغةهذهإكالرجاء

وأدجالنقدفيالتاريخيئالتفسير!رجالقيدتماريخ

التاريح!ة.النفاليدمدرسة

النقدفيالتاريخيئالتفمير*رج(التكويني-)ا!تاريخ

الضوص.تكولنعنوالحديث

عولدبا.أعمال،رجالرسولن(ء)اوناوخ



ياريخاتا

طبرثة.لبحيرةالغرثيالثماطئعلىواتعةمدينةتاريحأيا

الملح."بواسطةالسمكبحفظاشتهرت

التفير،رج-النقدممما-ا!!أالمفبرناريخي

النقدقي.التاريخيئ

شاولنلمنميخا.أبناءثالث8:35.أخالاويم

41(.9:أخ)1تحرج=الملك

فيالفاعلةالقوىئخملآلهةتسعةمنمحموعةتاسوعة

في)أون،هليودوليسكوسموغونيةفيالكون

ابزي!ى،،ونوتجبب،وتفنوتثو،أنوممصر(:

المدينةهذهلماووجد.نفتش،شيت،اوزيريس

تاسوعة،الكبيرةالتاسوعةهذهوبجانبأيضا

مناطقمنجاؤوامهثينآلهةمنمؤثفةصغيرة

حزدةأموؤامجشدونأووتحوت(،)حورسأخرى

الأهمئة،بعضمهئمدييئمركزكلإنماع!.مثل

الأعضاءعددفيهاختلفتجمييئبنمطأخذ

علىتدكالتاسوعةصارتوهكذاوهؤشهم.

عديدين.الهةجماعة

)55-تاقبنسكورناليوسبوبليوسأوناقينس

غاليةبلادفيؤلدبكونقد،لاتينيمؤزخ012(.

إحوارفالفالخطابةدرس.اليومفرنساأي

كتبالتارلخعلىبعدفيماانك!ثثمالخطباء"

الجرماثةالعوائدوحلل،)حمثه(أكرلكولالم!"سيرة

تبد!أالني"التواريخ"ثتم"جرمانيةإ.في)الألمالئة(

لهمؤلفوأهم.نرفابموتوتنتهينيرونبسقوط

115-117،م!نةدونتالتي"الحولتاتث!هو

أوغحطىموتمنتحتذيمابقةحقةعنفتحذلت

تاقيىجمعالكتابهذافي.نيرونسقوطحتى

خلالمعلوماشافأغنتالشفهتةالتقاليدمنالعديد

وتدالمسيحتة.واتثرتالمسيحفيهاعاشحقبة

جثمنفأظهر،سلبيةبصورةالمسبحيةإلىأشار

44(.:15)الحولياتانشارهامدىيدريلا

لشوئالح،رجافرايمابننالح

نامار

عير.وزوجه!هوذاكنة.كنعالقأصلمن1(،

القرابةبواجبيقومأنأونانفرفضعيرمات

أنشبلةالثالثابنهيههوذامنعثتمال!يملفية(.)شريعة
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تامارتزبحينئذ.عليهخافلأنهتاماريتزؤج

ابنبن:لهفولدتبهوذامعوتعاملتزانيةبزفي

نحن4(.2:أ!أ؟3؟6-ة38)تكزارخ،فارص

داودأنبما.القبائلبعضعنشعبئخبرأمامهنا

أجدادسلسلةفيتاماردكرت،فارصمنينحذر

:3(.1)متيسرع

اكنصبها.ومعكةداودبنت.أبثمالومأضت2(،

وقتلأخوهالهافثأر،أمنونأببها()منأخوها

9(.3:أخا32،،-12ا:13صم)2أمنون

:27(.14صم)2ابشالومابنة3(،

9:18امليذكرها.كنعانجنوئيفيمدينة4("

تلمرعنيتحذث8:4أخ2فيالوازي)النص

حزفيوهوالعربتة(السورثةالصحراءفيالموجردة

لأرضالجنولتةالحدود)يصؤر47:91،48:28

يقيمحيثأريحا(ألاالنخلمدية-(كنعان

حضون=(16:ا)قضموصىحموالقينيحوياب

كدرلاعومرفقهرهمالأمورئوناحنفهاالنيتامار

.جديعينوكأنها02:2أخ2يجعلها:7(.14إنك

العربة.فيالعروسعين:اليومتكونقد

تاممار.بعل*(ه"

الثرقئةالث!مالئةالحدودعلىتقعبلدةشلوتأنة

الشمالإلىكلم01تبعد:6(.16)ل!لأفرايم

شكيم.منالشرتيئ

القرنمنذالثرقفيغرفت.النادبة.الباكيةتايت

وأالخامىالفرننهايةمنذقرطاجةوفي،السادس

الصرفندفيعئشارمععبدتإلاهة.الرابمبداية

ملتحفةتصؤر.ومالطةوقرطاجةصيدا()صرفت

بتايتتارتبطتلبنانفيقرىهناك.الحدادبلباس

.البقاعفيعيتيت

صوعن،رجممرثةمدينةتانيس

عدذاجتد.اليهودالثائرينمنمحموعةرئش!ثوداس

واختفوا.أصحابهفتفزقفتلولكنه،المحازبينمن

مصيرالسنهدرينأمامخطابهفيغمالاثيلذكر

عنيمتنعوناليهودلجعل(الجليلي)ويهرذاتوداس

عملكانإذاالآنيةالأيائمستظهر.الرصلمضايقة

يورد5:36-93(.)اعلاأماللهمنمباركاالرسل
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عدذاربحتوداساصمهنبئاأنعادثاتهفييوصيفوس

كوسفيوسالرو!افنالواليأيامفيالمحازبينمن

تحتئاأعدموهالرومانولكن)44-46(فادوس

04لسنةصابقةغمالائبلخطبةأنوبماللخطر.

.(،.مق)6الجليلييهوذاقبلظهرتوداسأنوبما

.يوسيفوستوداسغيرهوأعتوداسانيعنيفهذا

الذينالثلاثةالموفدينأحد.اللهعطتة:تاودوتس

:91(.14مك)2اليهودإلىنكانورأرسلهم

:67-االوزكرلانشيديبلأهكذاالإدالربئنجارك

أناشيدأربعةبينالثانيهوالذي(المباركةنثد97،

التعظيم،نشبد،:46-!هافي-2.الوقينقرأها

دتهالمجد*،-213:14فيفي.الرلثنفحيتعطم!

!الآن،الإطلاقنشيد:28-2،32وفي.العلىفي

.بسلامعدكتطلق

دورالنشبدهذايلبالنشيد.هذام!نة1(،

فيوسمعانمر3)مثلنفسهفزكريا:أعفيالخطب

التيالعواطفعنيعبزأع(فيوبولسبطرصلو،

يعطي،يفعلمايفعللهاذ.الظرفهذافيبهايحسن

فيمعروفاأدبئاأسلؤباهنالوا!شعمل.معناهالحدث

يشكلالمباركةنثميدإنئتمالدنيوقي.الأدب

عنتنفصلوهيذاتها.فيكاملةأدبئةعموعة

.8.آفيلهاالمنطقيئالوفيتجدآ66إنبجثسياقها

فإن.الخرفيتائااندماخايندمجالنشيدهذاأنغير

وآ76-77(.الله)باركآ64معتبدأآ75-68

يكونأنعسى"ماآ66:فيوردسؤالعلىتجيبان

"؟الطفلهذ)

العديدةالإيراداتإنالثد.أمل،2(

المباركةنثدمنتجعلوالضمنثةالواضحة

فنعطيه،سبحةبشكلبيبلتةنصوصمنسل!لة

أيها)وأنتآ76فيالمباشرةالخطبةأننجد.وحدته

الملاحظتانهاتان.الإيقاعتحطم...(الطفل

تيلالنثيد.وتأليفالمراجعحولسؤالأتطرحان

المفقلالرأيولكنالنشد.هذادؤنقدلوقاأن

استعادهل!نجيليابقنشيدبوجودالقولهو

آ76-77.أضافح!نواكملهالإنجيلي

فلوجدالذيالثيدهذاأعلهوماولكن

العباراتلأنعبرفي،بأكلفكرمنهناكلو؟

أمربالسامئةالمطغمةاليونانئةولكن.كثيرةالحامثة

أصلعنتحذثوبعضهم.السبعينئةمنذمعروف

وتقول.و"مبضينا""الأعداء"وجودبسصمكابق

نث!يذاأويهودئانثيذاكئفلوقاإنالفرضئات

نإ:الثزاحوزادمتهؤد.مسيحئوسطإلىيرجع

يجعلناالمتهؤد،المسيحيئالثيدلهذاالدينيئانماخ

لهذام(.يون)عالرلثمساكينتقوىن!تثفث

التكييفاتوبعض77،آ76جانئاوضغناإن:نفول

فيكانمبحئانشيذالوقاادقعمل،البسيطة

اليهودفي.بالعالميرتبطمسيحانتانشيذاالأصل

هذافيمتميزينقسميننجدالشيد.بية،3(

68-75:)1(بيتينعنيتالفقمموكلالنئيد.

العملتذكرثئم)آ68-07(،المخثصدتهشكر

رسالةآ76-7:97-75(.)2()آاالمجيالب

)آ78-المحميحمحيءنتائج)آ76-*(،الحمابق

مقذمةمعنكوننشيدعنتحذثناواذا97(.

فيالشكرأسبابنجدالنشيدجمموفيأ(.)آ68

76-*(.72-75؟7؟ب-ا)آ68أبياتثلاثة

المتركزبالوازيأخذناواذا97(.)آ78،وخاتمة

!ب(.)آ.7د)آ96-.لأ(.كلو)آول(.نجد:

بب)آثمأ(.أأب(.)آ72أ)آ72أ(.ب7(.ا)آ

هـ!ب(.)آ76ددأ(.7-76إآهخ!)آ*ب(.

علىيدلأنأأوأإن)آ78-97(.وو)آ*(.

والفسم.العهد:النضيدتلبعلى،المركزئالعنصر

لبسلهذاالنشيد.هذامنوجهةئبرزتحليلكك

نفسها.تفرضأنتستطجعبنيةمن

)ار(تبرلر،

إعلانأيالبر!إعلانهوالبربر.الالظ!ا("

فيقانودئةلفظةهيمذنئا.اعتبرمنذنبلا

الكتابفيدوئالهالتبربرأنوبما.الأولىالدرجة

اللفظةأننحذدأنيجبدينئ،ئعدالمقذس

خافى،هوالذيالإنسانموءعلىلتدكتشعمل

ولكثهالثز،يكرهالذيالإلههذاةالبازاللهأمام

الخطيئةهذهمنخليفتهالإنسانيتحزرأنيربد

نحذدأننقدروهكذا.رئهعنوتبعدهتقثدهالتي



تبرير

مغفرةاللهيمنحهبهالنعمةالإنانقبوكالتبربر

الإنسانأنعلىاللفظةوتدك.معهوممالحتهذنوله

نعمةشاءتهبفعلبارافيصبحاللهبزيتقثلالمذنب

ليسهذاأنمعلصالحهدينونةعلىفيحصلالد.

ينوفعه.أنالإن!انبمكنولاعاد!لا،أمزا

وأق"د"صالعبريبقابلالمبرأنإلىهنانئير

بزر،أما"ديكايويم".واليونالن5".قد"ص

ص"منالرباعيفهي،خطيهئنهمنحفهبارا،جعله

اليونانيويستعملديكايوو.:اليونانتةوفيق"د

في"ديكايرما!ثئم.""ديكايوسيسكاسمأيضا

حكم.،دينونة،الحقإحقاقمعنى

فيالتبريرئعدندركأنأردناإذا.اللاهوت2("

هذاأنونتذكراللهبزءمنننطلق،المقذسالكناب

)منإرادةيتضثنهوبل،بهاينطبعصفةلبسالبهز

بزاالذبزلشالثر.أجلمنيعملبأن(اللهقبل

فتصللأجلنايشخدمهبزبل،لذاتهالله"!يمتلكه

أولفلأئه"الباز"،اللهشميئإن،إذن.إلينامفاعبله

في،مثروعهفيندخلأنمئايريدأجلنا.منباز

العالم.أجلمن،قصده

مخططهناككانإنأيصحبخا،هذاكانإذا

المفهومعندوقفنانحنإننستطيع،اللهقبلمنبز

مراحل:ثلاثالبيبيافينمفزأن،البشرقي

التيالخطيثةأنبمااولأ:.التبرير.مراحل)أ(

اللهقزر،العالمنسود،اللهمثيئةعلىتمزدهي

الخطيئة.لعنةومنالعبودئةحنالإنسانيحزرأن

لأجلهالذيالمسبحيئ(نظر)فيالمببهوهذا

يدمنالإنسانفداءءي!ئمالذيافياللهأرسل

فالئه،الفداء.شئ!ثىماهذاالشرلر.

معيتلاقىالذيبزه،نعمتهفيئظهر،بالميح

.ل!نسانبرهحفااللهيعطيبه.حئه

نعمةذاتهفيبتقتلأنبالإنسانيليتىثايخا:.

وخلاصهنداءهيدركبهاالتيوالطريقةالفداء،

للمؤمنيكونوهكذا.المفىبحصرالتبريرهي

فييدخلفهو،يؤمنآنهبما.لهئقذمالذيالبهز

لمحقيتىأجلمناللهمعأدفاقهويعلناللهمخطط

خلاصه.
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الذيالإنسانفيأخيرةحركةوتحصل:ثالثا.

تبررألهيعرففالذكط.خلاصهمنالآنناكد

عنبدورهليمبزمدفوغانجفسهيحنبالمسيح

ارنبطآنهعلىنبرهنبأعمالوحئهامتنانه

التقديس.يسثىماهذا.اللهبمثروع

قداصة*علىانفتعالمؤمنأنيعنيوالتقدب!

الله.خلاصعمليكتملالطريقةبهذه.الحياة

أنعارفونونحن،التبريرعندهنافقطتوقفنا

اللهوجهةصتلداخلاللاثالحركاتهذه

لكي"يفتدي"فالئه.واحدةوحدةقكؤن

واحد.فهدفه.يقذسلكيو"يبزر""يبرر".

بطرحهنا.يختصهبحيثالإنسانفييفعلوهو

طبعهفيهوالذيالإنسانيبرر،كيف،:سؤال

هوالتبرلرأنأوبازا!فصارلاباراكان؟خاطئ

ويظلخاطئالإنانانبمابز:إعلانعزد

بعرفألهمعمبررحفا!وكاسنه"اللهيعامله،خاطئا

عارةهوالحكهذاإلىيدفعناما.بمبررلي!انه

غل:3؟4روفيبولساستعادهاالتي15:6تك

)أي"لإيمانهالربفبررهبالرلتابرام)بمن:36:

المذتأنيعنيالت!هـيرأنأوله(.يعبنحكمجاء

يكونوهكذاجذرفي.بتحؤلحفابازاص!ار

"بزر"فالفعل.الخطيئةعالمخارج"المزر"موء

هذا.بارآنهواعتبرهإليهنظربازا،جعله:يعني

ونزيد.اليونافي"ديكايوو"لفعلالعادفيالمعنىهو

علىيقفالتبرلرعنمرازايتكلمالذيبولسأن

والحكم،الدينونةمستوىالقانول!،المستوى

الخاطئ.الإنمحانلمجاهاللهبهيتلفظالذي

فقطوقفنانحنإندقيفةالمسألةتصبح،إذن

البثرقي،البرمستوىفعلى.القانوفبالمستوىعلى

بريئا،اعتبرمذنبوضعبينكبيراختلافهناك

ظهرتقدمذنئااعئبرمنكانفإذا.عنهغفيئأو

بل،حرافقطلبسفهو،المحاكمةفهايةفيبراءته

أئابعد.إلبهتسبهاخطنةفلا.ساحتهوبزئت

فهو،مذئاالبدءفيظهرآنهمعالعفوي!شله)االذي

من()عفونحمةتدخلتولكنمذنثا.يبقى

هنمامثلفي.ألغتهأوالعقابفحزلتالخارج
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مدلولحولنجادلأننتطيع،السياق

هناكتكنلمبانهإقرارهوهل"التبرير":

منشيئايزيللاغفرانإعلانهوهلخطيئ!ة؟

حكممعالتعارضهذاتماهيولكن؟الخطيئة

نأنعتبراللاهوتففيسؤالأ.يطرحقانوفن،

.السؤالويثؤهدقيقغير،قانولنوضعمعالمقابلة

ل!نسانيفذم،الدوامعلىسثايظكالذياللهفبز

"شترت".نيت.خطيئتهمخيت.لهيغفراللهلأن

منانطلافا،نقولأنونستطبع.المزموريقولكما

وهما،الغفرانتحقيقهوالغفرانإعلانإن،اليبليا

منبنممةلهغفرالذيفالخاطئ.ينفصلانلا

لاخاطاعبنهالوقتفيينئ،المسيحيسوع

منحفاولدلانهلهغفروانائا،بالغفرانجدبزا

ئقاتللاإطيعملالتبربر.كيانهأعمقفيجديد

المبزرالإنسانإنبحيثيتثمهوو،البشرأعمالمع

الباز،.وذاكالخاطئ!ذاكاللهأمامدوئايظل

القديم.العهد)1(المقذس.ال!ب34(

علىليدك!بزر"فعلمرازاالقديمالعهديستعمل

ا،،ا"بايكونأنيرلدالذيالقاضييفعلهما

البريء.لصالححكضايلفظأنعليه"عادلأإ.

)تثأالظاعلىويحكم،المحكمةأماميبزثه

سيحسبالصالحالقاضيعلىبل25:\(.

،القانونقواعدحسبالمذنبينيحاكمأن:427

والقاضي.براءتهعلىيدكأن،)/يئبزر"أنلهويتبح

ويعفو،البريء،البازعلىيحكمالذيهوالرديء

الاستركإذاخصوضا،(17:15)أمالمذنبعن

:23(.5)إشوالرشرةبالهدايايشترونه

القانوفنالم!توىيتجاوزاننضانهناك

اللهمنيأتيالذيالبزعنفيتحذثان،المحض

ادفينقرأالبشر.جميعأجلمناللهيريدهوكما

الحقإلىالناسمنكئيزاهدوا"والذين:12:3

."كالكواكبيضيئون(الكثيرينبزرواالذين)أو

هوالذياللهبزعنهوالحديث،الحالةهذهفي

آخر.إلىإنصانيمنحهاعطثةأوتعليمموفوع

آ(:المتأالرلثعبد)نشيدا53:اإشوفي

الكثيرين)البار(الضذيقعبدييبرر"وبوداعته

تبرير

خاصةمهفةيهوهعبدنالوهكذا".الناسمن

النمىيقولالاعديدينلأناسالريمححأنهي

.بالذاتاللهبزفيهلأنلا(أماستحفوهاكانواإن

البشر.خطاياحمللهذا

الإزائة.الأناجلأولأة.الجديد.العهدب(

عند.التبريرعنالإزائئةالأناجيلننحذثقفما

فيهاالتيالأخيرةالدينونةتمؤر:12،37ت

عدالة)مثلالبشربزثل،الأخيراللهبزشتجلى

تبرر"بكلامك:يسوعفيعلنالبشر(.

الفريسيئمثلوهناك".تدانوبكلامك

الناسبعضيظنالفرائب(.)جابيوالعشار

الوبنفوسهمنفوسهميبررونهمأبرار.أنهم

يقولالخبروينتهي.المثليوخهفإليهم9(.:18

فبر.معززابينهإلىالهيكلمنعادالعضارأنيعلن

"جز)ء"ليس،الناسيظثهحيثهوليسالله

يعطىفالر(.اللهبها)نمتنالتقوىلأعحال

هو.النواياواكالقبإلىينظرالردتلأن،محانا

فلا،عليهيحصللكيشيئايفعللملمننعمة

ممكئا.ذلكيكونكيفيرى

الذيهوبولسابولشة.الرسالل،ثانيا:

معاللهعلاقةفيالتبريرعلىخاصبشكلشذد

المرهفالح!ننعمحينذلكنفهمونحن.البشر

الخطبثة.قؤةتجاهبولسبهشعرالذيوالمأساوئ

ئفلتلاكبيربعنفكفهالعالمتجتاحفالخطيثة

إلىذاهئاالإنسانيبدووهكذا(.\)روأحدفه

موجليوقفشبئايفعلأنبستطيعفلا،الهلاك

.الخراب

نأعفموازمانهفيالفريسئينأنالرسولوعلم

وهذاالثز.موجيقاومأنبناتهيستطيعالإنصان

منعددتالكمافقال!ايضا،هوعقمهما

أعطيتالتياللهشريعةفيثقتنانجعلاليهود:

نأيقدرالتقيئفالمؤمن.موسىبواسطةلآبائنا

فرائضياحفظوا)ا:الشريعةبز،البرهذاإلىيصل

الا"الربأنامجيا،بهاعملفمن،وأحكامي

يعنيهذا3:12(.غل؟:ه01رورج،:ه18

الله.لوصايابطاعنهوخلاصهاللهبزبنالالمؤمنأن



تبرير

الله:كلامالمبلأفييوافقهذاأنبولسورأى

الذينهمالرلعةبأحكاميعملونالذين"بل

نأإلأيمكنهلافالته2:13(.)رويتبررون"

فيمحاهذا،قلبهبكلبخضعالذىذاكعنيرضى

!مبرر".حقاهو.خاضةجهاداثالسييلهذا

!بهصإئهفقال،الرأيهذامعبولسىتوافق

عوديةمنلنخرجالزعلىنحصلأنبالضرورة

يلزمواللهالتبرير.إلىنبلغأنيجبإئه،الخطيئة

أنمنهويربد،القديرةنعمتهفيالإنسانتجاهنفسه

ورفيبولسقذمهالإلهيئالهدفهذا.بازايصبح

أعذقدحثهفياللهابن:مراحلأليجفي8،03:

.تجدهوأخيزا،بزرهئئم،دعاهثثم،م!مبقاالإنسان

فكرعاىنف!هافرضتوقاخثلاثوبرزت

الإنسانيمارسأنيمكنلا)1(.الرسول

اخترهماهذا.الثريعةفرانضكلدقيقةممارصة

أنمبئئا2:17-25روفيفكتب.نفسهبولس

وتدخل)2(.ذلكبسنطيعوالماليهودأفضل

فداءفأجرىالجمئر.وسطالإنسانابنمجيء

التبرير.لأنالقدكالفاديوهو.وفيامثهبموته

25؟:3،244:)روالمسيحبيسوعتبررنافالآن

قيا؟6:اكورأبم13:93أع16،ء:9،

يتضضنالمسيحأجراهالذيالفداءإن)3(.3:7(

بالمسيح،فبالإلمان.بهالإنسانتعفقبالفرورة

3:26،)روحقاالخلاصفننالالثبريريدركنا

3:8-24(.؟2:16غل4؟:ا.؟ا28:5،

كانالذيابراهيمفهوبالإيمانالمبزرمثالأفا

منأؤلكانالذي،القديمالعهدفياللهرجل

:6؟15)نكاللهبمواعيد)آامن،لانهالتبريرعرف

الله،بكلامإبراهيمإآمن3،6:اغل4؟3،رو

الزمنفيسبقابراهيمأنوكما"(.لإيمانهفبرره

ابماننالي!.الشرلعةأعماكالإيمانسبق،موسى

ن!عصلآالإيمانيكونإعدئذيخقصناالذيهو

بالإيمانننالولكتا،المسيحبل(،الشريعةأعمال

هوالمسيحفموت.اللهمنيأقيالذيتبريرناتأكيد

لأجلنا،ماتأدهآمئاإذا.للايمانالميزشىالعنصر

وقياعته.موتهفيبهواجتمعنا.حفاتبررنا
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مح!لضةيعقربلغةتبدو.يعقوبرسالة:ثالثا،

مستوىعلىيعارضههوبلبرلس.لغةعن

الأعمالأنمزةمنابهركصلاسنه،الألفاظ

بأعمالهابراهيمتبررلقد.الإنسانتبرر

الزانيةراحابعننقولوكذلك2(.)2:ا

بالإيمانلا،بأعمالهيبررإنسانكك)2:25(.

بهاالتيالطريقةإلىنتنثهأنصيهصولكن.24(:)2

فما.الإيمانوعنالأعمالعنبعقوبيتكلم

بغير"الإيمان:وامجافيواضحهو2ففييقوله

أرنيلا(.17:)2ميئأ"ذاتهحذفييكونالأعمال

أريكوأنا،اطأعماغيرمنإيمانكيكونكيف

!الإيمان(.:18)2بأعمالىأإيمانييكرنكيف

02،.)2:،الأعمالبدونعقيم

.ل!يمانالرئيسثةالأهمئةيعقوبيرىوهكذا

أنهننأكدولكي،الإيمانهذايتجلىلكيولكن

فالأعمال.الأعمالعنهنبرهنأنيجبهنا،

فارغة.لفظةليسالإيمانأننرىأنلناتثيح

ثميزوضعالقبيلهذامنابراهيمووضغ

قذملاصفهبالأعمالابراهيمبزر21-23(:)2:

حفاهيالتقدمةوهذه،22(أتكذلجةاسحق

مع"يعملالإيمانأنيعقوبفبثن"عمل".

وهذا."بالأعماليكمل"الإيمانوأن"الأعمال

6:ت15تكفينقرأمامعالموافقةكلينوافقما

ونال"،لإيمانهالربفبرره،بالربابرام)-امن

ابراهيم"تبرر"بالايمان،إذن."الله"خليلاسم

نأيبينأنعرفابراهيمأنغير.اللهخليلواعتبر

حقيقئالمانه.وحسبعاطفةليسإبمانه

لا"عملا،.هيوالطاعةدئه،طاعنهبسبب

الإيمانبينالنعارضفيبعيذايعقوبيذ!

"عندىبقولرنالذينبهاجمبل.والأعمال

لا.والكلامالقولمستوىعلىويظفونابمان"

أجلمنالإيمانضرورةأبذايعقوبينكر

الإيحانيكتملأنيرلدهوبل.الخلاص

متانةعلىلتدؤضرورئةهيالتيبالأعمال

يختلفبلبول!،معيتعارضلاهو.الإيمان

.الكلامطريقةنيعنه
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عطةا-3.:11عد!خ.الحريقأوالمرعى:تبعيرة

هاقبروتقربالبرثةفيتقع.افىوجمحطاتمن

الرفيعلىوتذئرواإصائيلبنوبكىهناك.تأوة

9:22(تث:3؟11)عدفعاقبهم

أعلنه.افرايممنأصله.جينتابن.التبنرجل:تجني

عمريأتباعول!ت.لزمريخلفاالثمبنصف

ضدوحدهعمريصار،تبنيماتلما.أزاحوه

ي(.16:21)املمنازعبدونالبلاد

الشرفي.الإترارءعنئمتيزقانويئمدلول)ا!(،تبنئ

يتضقنلأاليبليالتشريمأنمعالتبئيغرففقد

يعقوبنرىوهكذا.المجالهذافيترتيبأي

48:5(،)تكوششىافرايم،يوسفابتييتبئى

منحضةمنهماكلأيعطيأنيستطيعلكي

الجديدالمولودنعمةتبتتوكذلك.*الميراث

لجذهوارتاصاربحيث-17(:416)رالراعوث

.،.مق5القرنفيأعيقعبدئبئنيونشهد.المتوفب

انعكاشاونجد.الفنتبنفيوجدتأرامئةوثبقةفي

علاقاتعنتعبزاليالضوصفيالنبئيلعادات

،22:01،:1713أخا،741:صم)2بالملل!ييوه

سرائيلوبإ(28-98:27؟-2:78مز؟28:6

،43إر،46:7؟63:61إش؟-4:2223خر)

،4:01يصي؟6:املا،ا:11هو،31:9؟91

هذهعنينتج.بابنهالأبكعلاقة32:6(تثرخ

ننقل!أنوتوخى.الإلهيئالاختيار8العلاقات

.5(:47مز،391:إر؟8:9828،:2)مزالميراث

رإق؟815:أروالقديمالعهدبول!واستلهم

وكأخمهاالإلهتةالمسيحيئبنؤةعنتكلمحين3:4(

5(.:اأف،ه!4غل،815،23،9:4:)روتبن

البهودفيالحقعنغريبالتبئيمدلولأنومع

الكتابأنيلاحظالتلمودأنإلآ،البعدمنفاوي

بابل)تلتبتاهالذيذاكاليتيموفيبعتبرالمقذس

علىينهطبقماهذاأإ.13مجلوت،اب9سنهدربن

ابته،لنكونمردخايتبثاهاالتي)2:7(أستير

زوجته.لتكرنرئاهاإثهالسبينثةفقالت

الإله.صورةهوالملك.نموذج.صورةتبنيت

عشتاروكاهنصيدونملك.الأولتبنيت(41

تابوته.الادسالقرنمنالأخيرالثلثحوالي

.اسطنبولليئموجود

الذيالصيدونيتانيصهو.الثانيتبنيت،2(

؟-4ا:23؟2:)42116الصقليديودورسيذكره

الذيالثانينكتانابوالفرعونمعثحالف-6(.45:1

الدلتافيالفرسفشل.المرتزتةمن0004إليهأرسل

الفبنيقئةالمدنفثارت351/035،سنةالمصرفي

فأرسل.الفارسيئالت!فطمنالمتضايقةوالقبرصية

غرئيمرزبانمزدي،أوخوسالثاكإرتحثشتا

،قبرصمرزبانوبلاسي!وكيليكية،الفرات

علىعظبمبجيشالملكهجمحينئذففهرا.

منتوررثيسهممحالفرسإلىالمرتزقةإنضثم.صيدون

تانيسرأسقطع.(ه:11604)يودورسالرودسي

(.)القبرصيئالسلامينيالثانيايفاغوراسمحتهوحل

فيهاكشف.الرافدينبلادشمالفيمدينةجوراتبه

وفي.17-13الطبقاتفيالغبيدحضارةالعلماء

قلعة.أبراجوكأنهمستطيلمعبدعلىعثرواا3الطبقة

فيمدينة:15:95يشفياليونافماالنصحسبتتام

يهوذا.جبل

شتربوزنا!معاشتكى.الفراتغرفيوالىتتناي

علفارسملكدارلوسإلىالمحلثةوالسلطات

:3-17(.5)عزأورشليمبناءيعيدونالذيناليهود

بيتببناءبأمرالذيكورشقرارإلىداريوسعاد

دكتحيئذ.أعمالهمبمتابعةلليهودفسمح،الله

6:6-13(.)عزوأصحابهتتناي

البنتاتوكس.أسفارخاصال()سفرنئنية

التثنيةسفرالحبرفيالقانونيسفي.اسمهاولأ:.

.الكلماتإليكدباربم.إله:كلماتهبأولى

الريعةتكرارأيئنيةايمالسبعينئةواستعملت

السبعيئة(.حسب:1718)رجالانيالتئسحأو

بلثانئا،تشرلغايعنيلا17:18نمنولكن

الئنيةسفرواصئم.الواحدةالثريعةعنئانيةنسخة

تطزقمواضيعيتضمنلانهإلأ6الكتابيوافقلا

تكرازافيهالأنوخاصةسابفاالملهمالكماتبإليها

5،12-26(.)فللثريعة

والفرائض،الشراخهناكالمفمون.ثانئا:.



تثنية

عبرفيموآبسهلفيحصلتأحداثأخباروهناك

الميعاد،أرضخارحموسىيموتأنقبل.الأردن

منشعبهفيهاحذر:الوداعخطاتمنعدذاألقى

وشذد،اللهوصاباالشعبأمامردد،المقبلةالأخطار

صهوهوصابايمارسوالكيتدفعهمالتيالأسبابعلى

الأحداثالأخبارئوردلاي(.1ك!:يشأرج

علىوتثذدمنها،بعضائذكربل،متتابعةبطريقة

سيناء،فيوالإقامةالخروخوقثجرىمامدلول

الأمانةعلىوللحفنالثردعةلفرائضإطازافتئمكل

هذهوتنقسم)6:02-25(.المستقبلفيالا

لجما؟كمارالأخباروالشراخالخطبمنالمجصوعة

مقذمة(.)بشكلخطبةأؤلا43.ةا:ا-4)أ(

وملخضا)1:ا-ه(،تاريح!ةتوطثةتتضفن

-6:)1بطابعهاالصحراءعبورطبعتلأحداث

شرتغفيالملجأمدنعنوملحفا4:04(،

4-43(.ا)4:الأردن

)بشكلثانيةخطبةا:4:44.32-ا)ب(

وحضحا)4:44-94(توطثةتتضفنمقذمة(.

العهدا:32(0)5:أ-أالأمانةعلىطويلأ

الفرائضلراتمام.اللهحتعطئةهماوالشريعة

الجميل.يعرتشبح!إلىيستند

الضراخصلبهنانجد12:ا-26:9؟.)ج(

منمحموعةالقحمهذايمثكل.المعنىبحصر

خاتمة27-28فويعطيالمتفزقة.الفرائض

نحونظرهالكاتبفيهايهـوخهالتيالثانيةالخطبة

الأمانة.علىالشعبومجفنالمستقبل

العهدعنوالأخيرةالثالةالخطبة92-030)د(

.موآبأرضفيالمجذد

كلماتآخرالقسمهذايتضمن31-34.)!(

موته.وخبرالفبائلعلوبركتهووصتتهموسى

وايهودأجيالمضتال!ب.أعلثاثأ:.

البنتاتوكس.منقسضاتثيعتبرونوالمححيحئون

التاسعالقرنفي.موسىإلىشهادتهبسببنسبوه

الذيالثريعةكتابهوتثإنالنفاد:قالعر

8(فى22مل)2يوذياالملكأيامعلىالهيكلفيؤجد

الفوزادوا:.الماضيفيالآباءبحضقالهماوهذا
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نإنليلبزمنقبلهأويوشياأيامفيالكتابهذا

علىاعتمدتالوقتذلكفيالإصلاحمحاولة

السهلمناكتشات-عنفتحذئتموسىصلطة

يدينابينيكونحينجذرئةإصلاحاتنبهزرأن

هوالوقتذلكفيإصلاحوأهم.قديمدستور

وهذا.موسىبعد؟ؤننثأنعلىالحاسمالبرهان

يمنع12(،)فتثعلىيسيطرالذيالإصلاح

أورضليم.فيواحد،مكانفيإلأالذبائحتقدمة

عديدةأماكنأنإسرائيلبنواعتبر،مرسىفبعد

امل24،:02)خرثرعةتكونأنيمكنللعبادة

التجاوزالتبسببيوشياأزالها.(..ا.ة34،91:

العبادةمركزتةعلىوشذدعليهاتدخلتالي

فاعلة.بطرلقةالثرلعةممارسةليراف

صخةعنالمدافعونالتقتة""النظرةبهذهيقبللم

تثيكونأنفرفضوا.موسىإلىالبنتاتوكسنسبة

وكانتأجبال.بخصةموسىموتبعددؤن

لمنعرفهكماتثإن:والنتجة.بعدتنتهلممناقش!ات

والفصلانموسىموتفخبر.موسىبيديكتب

مستقفة.مقاطعالبدايةفيكانت32-عهم!الشعرلان

منواكئرمتدزجنمؤنتيجةهونفسهالكتابإنئثم

التكراراتبسبوذلكواحد،كاتبعمل

وتنؤعثالمقذمةالبو)عثوتعذدالعقلتةواختلاف

البنتاتوكصأصلتاريخإلىعدناإذاثتم.الأسلوب

نتعفقلن،موسىإلىنسبتهصخةعلىوحافظا

نحن.النهائيئالتدوينموسىأسفارتدوينبمسألة

التيوالخطثةالثمفهئةالتقاليدبتارلخاليومنهتت!

فإذا.موسىبعدجاءتكتاباتفيإليناوصلت

نوققثبموسىالسابقةالنصوصهذهربطنا

صخةعنالتقليدقيوالرأممطالحدبثالنقدمعطيات

أنالثزاحبعضيعتقد.موسىإلىالبتاتوك!ن!مبة

التقلي!دوأنيوشياأيامفيؤجدالذيالكتابهوتث

إلأنمائايرزلم،تثفيموجودهوكماالاشزاعي

فعلهموردةالأنبياء،كرازةفبتأثيرالعصر.ذاكفي

إلىالأنبياء)يعودالمحفيةالمعابدعلىالوثنيئالنأثيرضذ

مملكةسقوطوبعد(،واضحةبصورةموسى

أجلمنيهوذافيت!ارولدذربغا،سقوطاالسامرة
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فكرإلم!فعادوا.حقيقئةعبادةييوهعبادةإلىالعودة

حسبوتكئفواالحثةبالتقاليدوتأثرواموسى

الأوساطفيأثارهذاكك.الجدبدةالحياةظروف

تث،وشراخوتحريضاتأخبارتدوينالكهنوتئة

نبحثلنإذا.يوثياإصلاحاتأساسكفهاوهي

بل،نفسهالتدوينقموسىإلىتثنسبةصخةعن

الكتابفيأدرجتوفرائضعديدةتقاليدقذمعن

حسبؤن3قددونماكلإننقوليجعلناواقعوفي

الصحيحة.موسىروح

التثنبةسفريتمئز.الاشتراعئاللاهوترابغا:.

وميولهبأفكارهالبنتاتوكسأسفارصائرعن

إلههناكالأفكار:إلىبالنسبة.الخاصوأسلوبه

35،93،:)4واحدةعبادةواحد،هيكلواحد،

كان،بهنماإسرائيلأقزإذا.:23(14؟12:4؟64:

منهاالتيالزاوبةهو!ئمثيءوهناك.سعبذاشعئا

عنويتكلم،وايرائلاللهبينالعلاتةإلىتثيتطتع

إسرائبللاختيارالرئي!يئفالسبب.والئريعةالعهد

23:6(.ابم:5أ.7:8،)4:37،اللهحثهو

العهدشروطتتميميكونالحثهذاوبسبب

عارفحتواجبمو!وعاسرائيللبنيوالضربعة

فالخطيئة.9(:91؟11:1،13:4؟5:)6بالجميل

وهي.جميلونكرانعقوقشيءكلقبلهي

شبكانفإن.إسائيلبنيلمصالحإساءةأيضآ

البركةنال،الإلهيئالحمثلهذاأهلأبسلوكهإسرائيل

-3؟أ:6؟سم:1،5:)4والسعادةوالاهـدهار

الحب،هذامعتجاوبوماعافابداوان:13(.11

)11:26-28(.والفشلالشقاءوبعرفئعات

ويعبز.ذلكعلىبرهاناكبرهوالحاضروالنار!

خاصبأسلوبفيهاويتوتعأفكارهعنتث

إلى،العاطفةإلىفيتكلم،يقنعأنتثيرلد.بالكتاب

إلىيلجواعظأسلوبأسلويهويدوالقب.

وخىي(.ا21:6؟9:)4:ه-7،الأعماق

نبدوالنيالقانونئةوالفرائضالنثريحثةالنصوص

بطربقةهناندؤن،مكانغيرفيوبعيدةناشفة

طوغالهانخضعنتروطوكأنهاوناعمةمباشرة

النصيحةأمامنحن8:14(.ي،)6:01

تجديف

31؟:28،)12والمنعالأمرأماملا،والتحريض

التيوالأسلوبوالشكلالأفكار!اني(.ا"15

عندولاسيضاالأنبياءعدتظهر،هناعتهاتخذثنا

صم،،قض،)د!التارئحثةالكفوفيلىار،هو

بحيثتثفيواضحةتبدوالأفكارهذهمل(.

مكانةأما.تثخارجوردتإناضنراعئةنسثيها

بنيلدىالدينبئالفكرثطؤرفيالأفكارهذه

وأقوالهم.الأنبياءتفكيرطريقةإلىقنسبها،اصائيل

هويثعمعخاضةبصررةظاهرالتأثبروهذا

عننتكمعندماإنناثئموارميا.واشعياوحزقيال

إتهنقوللافنحن،الاشتراعتةالحقلئةتتيزعبارات

تث.ضوءعلىللأسفارمنطمةمراجعةهناككان

ألهمتالأوصاطبعضفيحثةنظراتهناكولكن

كتبهم.تدوينأجلمنالملهمينالكئاب

ربا(مدراضمن)قسممواعظيمدراشرباتثنبة

)رجربادبريمالعرتة:فياسمهتث.حرل

أحدإلىالمدراشهذائسمهاغاده(.مدراش8

بابل،فيالقراءةدورةأجزاءتوانقاجزةعشر

الكتابولكن،اليوماليهودبهايعملوكما

72توافقعظةوعثرينسبغاالواغفييتضضن

أرضفيكماسنبنثلاثعلىتمتذدورةفيجزةا

*أسلوبهوالمدراشهذايمتزمااصرائيل.

سلوكيب!ؤالجزءكليبدأ)عفمنا(.تنحومة

الئريعةهي"ما.الجوابتقذموعبارةبسيمر

"عئمنا:الجوابإسائيل"؟لبإنسانإلىبالنسبة

العظاتمعظموتنتهىوكذاأ.كذاأنهاحكماؤنا

.صرحبفداءأملوعباراتتنرلةبكلمات

لبب.قنل.لقالعرئة:في)ال(جمديف

تكلميعنيجذفالعربثةفيبلاسفيميا.اليونالثة:

والإهانة.بالكفراللهعلى

المجذف.تعاقبالآلهةيتركالرومالثالئرعكان

البثرفيالشرعبينبمتزكانفماالثرقيئالصرعأثا

ذنبهيالآلهةضذفالإهانةالإلهيئ.والثرع

الذنبويكون.بقساوةئعاقبأنيجباجخماعي

العهديهذدالتجديفلأن،إسرائلاعافيأخطر

النعنكان.اللهعقابكفهالئحبعلىويشجلب



يفتجلى

)خرالثعب()رئبسوالأمبراللهلعنةيحزمالقدبم

نابوتعلىخكمالخطأهذابسبب22:27(.

21:9-16(.)املبالموت

استعمالمنالحث!ر(الوصايا)=الدكالوغءمنع

كاذبتشملمساندةأو،لصحرتةلممارساتالذاسم

هيالإرادثةوالخطيئةا(.5:انث02:7؟)خر

لافهيولهذالكلقه.واحتقاردتهكبيرةإغاظة

اكثرونقرأ35-32(.:15)عدبالذببحةإلأتكفر

لاف!التجديفمعاقبةحولوضوخاالنصوص

حذدوؤديرتجم.اللهلعنمنا-24:16:ا

يكرنالتيالحالات،كبيرةبدفةالرابينيئالشرح

الذيالاسميملفظأنيجبحقيقئا.التجديففيها

إلىالمذبي!ئهأنبعد،ثهودأمام،بهالتلفظئمنع

24:16لامنعيتوشعالسبعينتةفي.ذنبهخطورة

الاسممحكحكلهذا.اللهباسمالتفظإلىفيصل

)ادوناي(،الرب5(و!)يالحروفالمرخ!

...المقام،الحضور،السماء،الاسم

حيناصرائيلإلهاسمعلىيجذفونالوثنتبنإن

مل)2أوريثليمعلىينتصرواأنيقدرونأنهميظثون

بنيولكن35:12-13(.حز6،22،ث91:4

)حزالسئئيلوكهمفيالسبيكونوناسائيل

أبيفانيوسالرابمأنطيوخسواعئبر2(.02-ا36:

ودشإفانفسهسثى،تهالمجذفالمجاف

8:4،مك72؟2:6،38؟:24؟1)امكالهيكل

التيالرهيبةالكلصاتعنمسؤولإئه15:24(.

25،)7:8،دانيالرؤيةفيالراجالحيوانبهاتلقظ

الرؤياسفريؤؤنوسوف.:7-8(9يهق36؟:91

فيطثقهاالانهاماتهذه17:3(6؟5،)13:ا،

رومة.أباطرةاذعاءاتعلى

أتهم؟الجديدالعهدفيفماذا.القديمالعهدلطهذا

وأول.دهاعلاناتهأعمالهبببمحذفبانهيسوع

فرض.وز(:27)مرللكسيحبالغفرانيرتبطاتهام

المسيح،هوكانإنيقولأنالكهنةعظيمعليه

)مراللهيمينعنالجالسالإنسانكابننفسهفقذم

الحكميستحتتجديفاالقولهذااعئبروز(+14:62

خلالعينهالأضهامالرابمالإنجلواستعاد.بالموت
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نأأرادواالذينأورشيمجهودمعيسوعمحادلات

البعدفهمواأنبعد31-32(:01؟95)8:يرجموه

لكنك،إنسانإلأأنت"فما:لكلامهاللاهوق!

واخهم18(.ة5رج:دهي!؟ا).إفا"نفسكجعلت

)أعاللهوعلىعوسىعلىمحذفبالهأيضااسنفانوس

7:58-95(.)أعالرجمفاستحق11(6:

نأ:الأولالمسيحئالإرشادفيموضوعوهناك

المؤمنينسلوكبسباللهاسمعلىمجذفلا

ورق2:2،بط2:72،ج،ا6:)اتمالرديء

دبنعلىالتجديفوهناك52:ه(.إش2:24؟

)مرالقدسالروحعلىوالتجديفالإنسان

8-ة12لو12:31-32؟ت28-92،ة3

التجدبفيقوم،القصيرةمرعبارةحصب.ا(.

زبولبعلإلىننسببأنالقدسالروحعلى

هذهمثل.يسوعأجراهااليالملكوتعلامات

وخطاياتغفرخطايابينتومئزتغقر.لاالخطيئة

علىوالتجديفالإنسانابنتعنيخطايائغفر،لا

زمنمئزحينالقولهذالووأوضح.القدسالروح

الوضوحوزمن3:17(اع34؟23:إلو"الجهل"

الإرادقيفالرفض.القدسالروحتدخلبعدالتاثم

ئغفر،لاخطيئةيشكلانالنعمةالسحانوسوءللنور

جهةمنبلدائفا(،يغفر)الذياللهجهةمنلا

26":01-6؟4ة6)عبقلبهبقشيالذيالإنسان

5:16(.ايو2:02؟بط2

تبذل،ماتامورفوسيس:اليونانتة)فيالتجثن)ا!(جملي

)مررفي(شكلفيشخصظهورهو(الشكل

الآلهةإلىاللفظةهذهتشبر.العادقي!ثكلهعنيخثلف

الميتولوجيافي)كمابشرقيشكلفييظهرونالذبن

شكلأيرتدونالذينالبشروالىوالرومانتة(،اليونالتة

الهلينيئ(.العالمفيال!زانثةالديانات)فيإلهثا

أسفارتعرفلا.الظهورعنالتجئننمثزوهكذا

إشعاعإلىففطتشيربل"التجثنأ،القديمالعهد

تالت.93(:24)خراللهمعحديثهبعدموسىوجه

عليهكانموسىوجهإن)الفولغاتا(اللاتثةال!عب!ة

موسىيكالنجيلوالفثانصؤرلهذا،نورمنقرنان

بقريخا.
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الإزا*ليةالأناحيلفيالجبلعلىالمسيحتجتنويرد

وبعدفيبسفيصرثةفيبالمسيحبطرساعترافبعد

مستقلأالخبراعترنافإن.لامهتةالأوليسوعإنباء

واعترافالتجلىبينمتينفالرباط،الأدلقفئهبسب

مرقسيئقبلخبرإلىينتميانفالنصان:بطرس

نأومع.قديمتادبخفيفلسطينفي؟ؤن،لاصم

فئةفييجعلونهفالثزاحالخر،لهذاحقيقمةلامرازاة

ؤرفيالإنسانابنرؤيةإمثلالجليانتةالنصوص

يعطيهتفسيريتبعهارؤيةيتضتنإثه-.2(.:91ا

إلىفالصعود.الإلهيئالصوتيف!ئرالذيالملاك

أئا.أساسثةرسمةإلىينتميانمنهوالنزولالجبل

الحوارهرآخرأدلمقبفنفيرتط،إبثاحولالحوار

بهالذيالأخبرواي!مر-13(.اا9:)مرالتعليميئ

قبلالرؤيةهذهعنيتحذثواأنمنيصوعغاهم

الفصحثةالوجهةعلىيدك،1(90-:9)مرالقيامة

التجئنمننجعلأنلناي!محلاهذاأنكير.للنمن

فصخة.(الممحيح)ظهوركروستوفانيا

أفضلإحاطةنحيطأنلنايتيحالمواضيعتحليلإن

لثلاثةمحفوظوحيأمامأؤلانحن.الأدلقبالفن

منالكبرممطالظروففينجدهمسوفممئزينرسل

والجبلوز(.:!ه!14وز؟5:+)مريسوعحياة

هوتابور،مع..مب4القرنمنذتماهىالذي

91؟24،)خرللنبوفانياتالتقليدفيالموضع

في)نجده"ماتامورفونأوفعل91(.34:امل

)المجهولالمجهولصبغةفيهو(يوفيلا،ومرمت

يظهراللهأنيفهمنايفئرالذيالصوتإنالإلهيئ(:

نإ2:6(.)غلالابن)مورفي("شكل"فييسوع

الموتمنالقائمينبمثزضوءمنكائناتإلىالت!حؤل

5(.51:با2!.ه04-:15اكو؟3؟12)دا

)رؤعينهالمدلولإلىتشيراللامعةاليضاءوالئياب

.9(:9إشصعود؟62:15أخنا:3:4-5،7:9

اليهردقي:بالانتظاروموسىإيلتاطهورويرقي

صي23-24؟ة3أملاللمسيحالسابقهوإيلئا

اللياليقصيدةحسبمرافقههوومرسىا(..:48

كلاهمادلألقد42(.:12أخرالترجومفيالأربم

التيوالخيام.المقذسةالكتبتتقةهويوعأن

وأاطال*عيدإلىتشيرينصبهابأنبطرسعرض

ملكظهورينتظرونكانواحيث،الأكواحعيد

المضيءوالسحاب(.14:9،16)زكالشامليهوه

)خر:24:15-16؟اللهحضورعنعلامةهو

عمادفياعلنمااستعادوالصوت04:35(.

لسماعدعوةا،42؟إش2:7،مزفمع:يسوع

الثيهالنبئأعلنالذي18:15تثفيكماالابن

3:22،أعفيللنمنمسيحالب)تفشربموسى

فيالملنقطةيثمكلالإلهيئالإعلانإن7:+(.

إلىالتلامبذودعيالرؤيةتوففتذاكعند.النمن

الجلياني،العالمفي)كماالتتفةوقتحتىالصمت

12:9(.8:26؟دارج

لمشهفيهفوضع،الحدثهناإنجيلىكلأورد

الملكوتمجيءممبفاا9:مرأعلنحين.الخاصة

ابنيجلسحبنيتحفقالملكوتأنعلىدك،قؤةق

متوأبرز)14:62(.بقيامتهملكاالإنسان

الأولوئةأعطى)حبنودكالجليانئة،الحمصات

يف!رالذيالجديدموصىهويسوعأنعلى(لموسى

.يسوعصلاةفذكرلووتفزد.بسلطانالثرلعة

موسىعهيتحذثالذيأ(الحاهذا)منوالخروج

الكفتفسير)رجوقيامتهيسوعموتهووايلثا

44-45(.24:26-27،لوفي

آنهعلىليدؤالتجئنخبر-16:18ابط2استعاد

المعفمينعلىوليرد)باروشا(،للمجيء5استباق

الإنجيلوفيالمجيء.هذافييشكونالذينالكذبة

القيامةبمجدمجلببةكفهايسوعحياةنظهر،الراج

يسوعتوشلعلىفالجوابا(.2:ا11:14؟

"كدته،:12128الح!ماوفيالصوتفي:27()12

التجئي.لحدثيرخاوثةنسخةيعتبروسأمخده"(

بالتذكر،وثيفاارتباطايرتبطالإنجليالتفسيرإن

الأصلي.الحدثبناءنعيدأنعلينايصعببحيث

فتراتعرفتيسوعصلاةأننستبعدأننقدرلا

الحاسمةالحقبةتلكفيولاسيتاالانخطافمن

.بطرساحتجاجرغمأورشليمإلىيصعدفيهاالتي

اهتئتالتيالرسولئةالجماعةفيالحالمثالخرصغ

يحسوعأنعلىفدك،الكتبيتئميسوعأنتبينبأن



تجربة

اللهعدلارك،الأرضعلىحجاتهخلال،طن

نأويمكنمخفيا.المجدهذاظلوان،كالابن

الهائةالمحطاتفييوعلبنؤةالمثفثالإعلاننقابل

لدىالإيماناعراف،الآلامالعماد،تحياتهمن

لهذاوز(.15:93)مريسوعموتبد()الحرس

ألوهئةعلىليتحذثواالتجليإلىالكنيسةآباءاستند

المحيح.

محنة.رج:جمربة

نيقادض:الرنايةفي.حدئيسهل:حدلفيتحتيم

الأعلى.العاصيمحرىعلىنقعمدينة.الحثئينأرض

صم)2داودرجالإليهاووصلعر2فها6!المصزيون

.تارج*ر!9:41أخاتحرح

.قلاع،قلحة،!رج!صيناث

تحفنيص."رجتحفخيس

تحالنيس

شرقئتقععضنة.مدبنةالعيد.حصن،1(

44:ا؟2:16،)إرممفيىمعتذكرالدلتا.

أورشل!دماربعد03:13-18(.حز46:14،

اليهوذاؤببنيمنمحموعةأقات87!،سنة

نضرنبوخذبأنإرمياأنبأوسطهمفي:تحفيس

44:أ؟43:7-9؟)إرعصرسيجتاحبابلملك

هيا؟9.يهتفنيس،-03:18حزر!46:14؟

ومعبدمرفأتحفني!فيكانالدشة(.تلإليوم:

"طبالمصريةفيهي.البخارةشفغصفونلبعل

قالكمادفناياليونانيةوفي،نعناسالقبطية)في"ن

"مدينةلفبت.(2:03154/التارلغدننهيرودوش

زمنفيفيهاأقامواالذينالكوشثينبسببالعبيد"

فيتؤونةمدينةلمحفنيسظفت.الكوشثةاللالات

جعلهاالتي6(ا)664-االأولبساميتيكعهد

إرذكر.3(.:2التاريخ،)هيرودوشحربثاموقغا

تدخلاتإلىملقخا"سيحنفح"ت216

23:92-مل)0612-406سنةنكو،رحربثة

تدكتحفنيسمنفينيقتةرسالةهناكلمهم!-35(.

6القرنفي،المدينةفيسامثةمستوطةوجودعلى

الاجتياحخلال525سنةالمدينةهذهدقرت..مق
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تمبيز.بقيادةلمصرالفارصيئ

هددونسيبةفرعونزوجة.مصرفيلقب24(

11:91-02(.)املالأدوممطالأمبر

حكموني.*رج23:8صم2!كهوفي

فيكثيزااستعملقضانئأسلوبالإالئ(-)ا!تحيهم

البراءةأوالخطيئةقرارسي!ركبموجبه.القديمالعالم

ء.الريعنيداءالإلهأنيعتبرونكانرا.الذلحكم

قدالماء()النار،لمحنةالمئهملمجضعونكانوالهذا

الجديدالعهدولاالقديمالعهديرفلم.تقتله

بابل،إلى)بالنسبةالئكلبهذا)اورداليا(التحكيم

مخففبشكلولكن132(،2؟حمورابيقانون

المكانهذاوفي3:ا-اا5:عدفيالغيرةكتقدمة

فيهيعلنالذيبالقمتميرنبطفالتحيهمفقط.

-7:01بش،)عاكانوبالعرافة،بريهأنهلإنسانا

ا:7(.يون4-14،42:ا)اصمالقرعةأو11(

تبدو35(26،27،31؟،17)5؟مزاميروهناك

لمحوقد.التحكيملمحنةيستعذمئهمصلاةوكأنها

حز؟8:14-17)إرالعادةهذهإلىأيضأالأنبياء

اليهودقي،العالمفي-16(.ا6:مي3-34؟ا23:

تعلبمات(سوطه)مقالوتوسفتاالمشناةفينجد

يوحناذيلغيهاأنقبلوذلك،التحكيمممارصةحول

..مبالأولالقرننهابةفي9(:9)سوطهزكايبن

خرتفضرأ(44زره)عبودهالمشناةأنونلاحظ

إسرائيل.لهيخضعجماعئكحكيم3202:

كلوبنسلمن.أشونأبناءأحد.وتوشلطبنحة

.4:12أ!ار!.(كالب)=

غبد.قردورأسإنانبشكليعبدمصرقيإلهتحوت

بمسكتمريإلهإئههرمولولشى.فيخاصة

إلهاعتبرثثم.الممزلينإلىبالشبةالزمنحصمابات

الالهةكانبهو.واللغاتالكتابةوئكتشفالمعرفة

الكلمةفتاحلسانوهو،الكلامتقن.ومستشارهم

الكبيرالساحروهو،الكوناللهأوجدبهاالني

.الأمراضتشفيعباراتيعرفالذيوالرهيب

(.)ترلزماج!شسهرمىوبينبينهالونانماثل

عرةالثامنةالسلالةمنفراعنةأربعةاسمغوتمس

.تحوتابن:المعنى(.الحديثة)المملكة
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الأؤلأمينرفي!ابن.الأولتحوتص!1(،

كوشمقاطعةأشس)0153-.152(.وخلفه

وعبرالثممالئةسوريةعلىمصرسلطةومذ،ونودة

الكرفك،فيأمونمعبدعلىغرفةزاد.الفرات

.الملوكواديفيمدفثالنفسهبنىمنأؤلوكان

الأؤلتحوتمسابنالثافي.تحوتم!،2(

أبيه()منلاختهزوجوأؤل)0152-4015(

حئثمبسوت.

ووالدالثانيتحوتمسابن.الثاكتحوتمس3(،

نأيحشطعلم)4015-1455(.الثانيأميوفيى

الملكةحتشبسرتعفتهتزؤجأنبعدإلأأباهيخلف

موتهابعدإلآالشخصيئحكمهيدأولم.الحاكمة

لبأوجمهاإلىالحديثةالمملكةوصلت)1483(.

مذوأوقف،الفراتإلىمصرحدودأوصل.أيامه

أمونهيكلأغنىالحالئة(.)أرمينياالميتانيالزحف

.والمسلاتالغرففيهفبنى،الكرنكفي

وخلفهالثانيأمينوفيسابن.الراجتحوتحس4(،

الثاك.أمينوفيسووالد141(،.-)!142

جهوذا.!عهثرالائنيأحدنداوس

أبجرومراصلةتداوسأعمال"رجأعمال،نداوس

.ويسوع

وأتدشين.هكرنحالعبرثةفيالى()عيدتدلثين

)عدالمذبحأو7:ه-9!أخ)2الهيكلتقديس

مل)1سليصانهيكلتدشينإنا(.7:.ا-ا

ادار12فيالهيكلتدشينأوالمظالعيدوافق2(8:

6:15-عز.،.مق155ني!انمنالأول)أي

حكالذي،للمحرقاثالجديدالمذبحقدصين17(.

أبيفانيوسالرابمأنطيوخسدنسهالذيالمذبحمحل

هو3(،11:ا9:27،دارخا:54؟)امك

وأالتدئينعبدهوخاصعيدتنظيمفيالأساس

فيالجديدالمعبدتدشينتتم95(.:4أمك)حنوكه

السنةمنالا-)الثمهرق.م.641كسلو25

الدقيقةالذكرىفي(الاولكانون،اليهودية

أوكالبومذاكوصار.ا:ه(.مك)2للتدنب!

بوذكره.أيامثمانيةسنؤبهيحتفلونعيدأيام

العادياتنييوسيفوسالمؤزخذكرهكما:22ا.

تدمر

)فوتا(الأنوارعيدوسثاه)12/7:7(،اليهودتة

لتدكالعيدأيامفيتشعلالئيالمصايحإلىعودة

"أثرقت"الحزتةأنعلىيوسيفوسبحسب

نررعلىاللاحقالتفسيروبحسبليهود،

وشذد:501(.911مز6:23؟)أمالئرلعة

المظالوعيدحنوكهعيدبينالتشابهعلىمك2

8:2()املسليمانهيكللأن:6(،9:01؟)1

قد3:3-4()عزالثانيالهيكلمحرقاتومذبح

تضمنتولقدالعيد.هناخلالكرسا

الهيكل.فيتقذمذبائحالتدشينبعيدالاحتفالات

وهمنطواففببسيرونكانواثذلكإلم!بالإضافة

يضدونوهم،والسعفالخضرإءالأغصانيحملون

544("امكرج.ا:7؟مك)2التهاليل

113-118(.،)مزولاستضامزامير!الهلل

اصافلءحارب3(.)الاجونبمملكلدعال

يضتق14(.)تكنجتابولي!،ملوكضدوحلفائه

حثيينملركاصمهوالذىتدحلياشمناسمه

ابراهيمأيامفيملكاالاولتدحلياشكان.عديدين

هـ165.سنةحواليأي

الثرقيئالشمالإلىتقع.سوربةصحراءفيمدينةئدمر

.والفراتدمضقببنالطريقمنتصفعلىدسشقمن

فيالمسمارتةالكتاباتفيأهلهادكروقدتديمةمدينة

نغكهاجم12القرنبلمايةمنذ18.و91القرن

هناك.المدينةيحتفونكانواالذينالأرامثينفلاصر

وتقاليد(84:أح2؟9:18ملا)التوراةفيمقطعان

يبدوولكن.تدمرفيأبنيةثدعل!مانإنتقولمحئية

فيندخللمتدمرلأنالأسم!اءفيالتباشاهناكأن

المملكةإلىضئتالاسكندر.بعدإلأالناريخ

اليوناثةفصارتالهلبنئةبالحضارةوتأثرتالسلوقئة

أ!ثةتدمراتخذت،الرومانأياموفي.الرسمئةلغتها

الرقبينالتجارئةالطرلقعلىصارتأنبعدكبيرة

عبر،الفارسيئالخليجإلىالبضاعةتصل.والغرب

عهدفي.الجحالظهورعلىئنقلثم،والفراتدجلة

أوجها،إلىتدمروصلت،(-1138)17هدربانس

الثاك.القرنفيإلأأيامهاأعدتعرفلمولكنها

الداخلئة،والدسائسالبرابرةبفعلرومةضعفت
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الامبراطوربةإلى)بالنسبةا!دودئةالمناطققححت

كان.الاستقلالببعضبلالتحزكبحرثةالروعائه(

منبقرارسوربةحاكمفصارتوثةعائلةابنأذينة

الأولسابورهزموحبن.فاليرلانصالإمبراطور

هاجم،026سنةفالريان!الساصانيةفارسملك

علىالمدائنعاصمتهمإلىووصلالفرسأذينة

الرافدينبلادواحتك،ملكلقبأخذثتم.الفراث

فيأذيخةفتللما264.و262سنهبينالفرسمن

وهبلافيال!لطةترك،267سنة،ابنهمعحمص

أوغسطسابنهافستتزنولةوامرأنهاللات

.تاملمالحالةهذاولكن.أوغ!سطةنفسهاوسثت

القائدزبدامنصرربةواستحاداوريليان!فجاء

واقتاد،تدمروحاصر،ححصمعركةفيالندمري

مسترىعلى272.سنةرومةإلىأسيرةزنولبة

فيأقامواأنهمالاش!ورتةالنصوصلثير،الاراعيين

تدجينوحفةعثرالثانيالقرنضهايةفيندمر،

للقوافلهامةمحطةالواحةصارثوهكذا.الجمال

مستوىوعلى.الرافدينوبلادسوريةبين

سثمالا،الدينمستوىعلىتأثبركان،الفينيقيين

!ايلرشفمع(السماوات)بعلشيمبحلمع

بعليقابلحامونلالمعبدووجود.الأرضمالك

نأنعرتاليهود،مستوىوعلى.الفينيقيهامون

..مبالأولالقرنفيتدمرفيأقاتجهودئةجماعة

الدبانةاعتقواتدمزيبنإلىمرازاالتلمودويشير

المحلئة.بالعباداترباطكليقطعواأندوناليهودثة

ح"هوالعبرفيالفعل.تدنيئادئس(14)ا!(تدي!

02:9،حز21،7،14:لافيالصفة)نجدل"ل

أخأ؟94:4)تلثعاب،فضحيعنيقدالذي14(

،55:12)مزهدةالمعاتجاوز،92(:91لا؟أ:5

وأ3(:03)عدنذزاأو(201ملا35؟98:

؟31:هإر02:6؟)تثالكرمثمارأولىاستعمل

لاحسبالخاعسةالسنةفيإلأيحصللاهذا

"لل"حئستعمل(.أخرىألفاظمع:9123-25

القدلميئبالطابمم!نعلىفيدذالكهنوتةالوئائقفي

نتعاملكمامعهنتعاملحينعبادتهلثعائرأوليهوه

،العامهول(و)حفالدنيوفي.الدنيوئةعالأمور

هومايقابلوهو،العرامي!تعملهالذيهو

الربإلىينتميالذي،مكزسهوما،مقذس

محذدة.ظروفوفيالأشخاصلبعضفبحفظ

"يفصلواأنالعبادةشعائرعنالمسؤولبنالكهنةفعلى

حزالاالدنيوقي()أو:!للعموموالمحللالمقذس

)42:01،حزقيالوتوراة44:23(.22:26؟

الخلطتجتاهتتتاالكهنوتثةوالشرعة:15(48

(.والممنوع،)والمحزمالحرمكانلهذا.الاثنينبين

معويمتزجخطرايشكلالديوفيأنيعنىلاهذا

الأشياءتبيحالكاهنفنجاسةنجس.هوما

23:3-9(.الاالدنيوفيالمجالمنتجعلها،المقذسة

أنيمكنهبل،نجشاالشيءيجعللاالديوفيولكن

وخبزادنيؤلاسقزاهناكأنغير.يكزس،يقذس

مقذشاونجزامقذشاصقزاهناكأنكمادنيولا،

للاستحمالمعذةأنجيةوهاك-6(.21:هصم)1

معه!انتعاملأنفيجب02:25(،)خرالمقذس

دنيوئة.أبنيةأبةمعنعاملناعنتختلفبطربفة

الإنسانيدشالقدستات.تلنيس،2(

مقذسة:لبستوكانهايعاملهاحينالقدستات

وأ21:12(الاالنجسالكاهنعلىالمحزمالمعبد

)حزاللامححونأو21:23(،الاالعاهةصاحب

الذبائححضةالمقذسة:الأشياءوهناك44:7(.

وعلى3-9(،:22الاالشجحينالكهنةعلىالمحزمة

السلامةذبائح.(1،12:16":23لا،)زرالعوام

نأاللاوتونيستطيعلاالتيالعشور:8(910الا

العشر""عثرللكهةيقذمواأنبعدإلأفهايفيدوا

،562:إض؟3114:)خرال!بت320(:18)عد

،228:؟16،21،24،:0213حز6؟

3؟ة2)تكمقذس-18(13:17نح:38؟23

هنالكا0(-31:4115؟02:11؟16:23خر

21:ا-4(الايتنجاسةدئستهالذيالمكزس

الذيالأعظموالكاهن21:9(.الاابنتهوزنى

21:15(.الانسذيدنس

اللهاسمالإنسانيدئ!.اقهاسملديخس3(،

91:2،02:26،الاالقدوسآنهبقزلاحين

العبادثةللثرائعيخضعلاحين21:8(.
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الاالقداسةضربعةفي91(لا)والأخلاتة،

32(.21:6،22:2؟ب!18،2،91:1202:3:ا

حزقيال)ولاسئقاالأنبياءينذدعبةالخم!وفي

حز3:4،)صفالكهنةبخطاياوالنبيئ(الكاهن

)حزالكاذباتوالنبتات12(ة1ملا22:26؟

؟:1618إر:2،7)عاوالثعب(23:91

ملا38-93!:23،:0213حز،3416:

3:ا-2(،إر24:ه،إشف:نحا.2:ا

"لثلأطويلأالرلثتحثلهادته.تدنيسأنهاعلى

،02:914،)حز"الأممأمامباسمهالعاريلحق

نهايةفياللارجوعنقطةإلىفوصلت22(،

وصلما(،.ا-ا)حزالهيكلالرلثترك.الملكتة

2-7:ا)حزيدثسونهمالذينالغرلا-إكشبه

ميراثهنف!هالرلتدث!بل74:7(.مز22،

ورؤساء21(24:)حزومعبده:6(47)إش

دا!دبيتفيالمقذسوالتاج43:28()إششعبه

)حزوحدهاللهأجلمنولكن98:45(.)مز

الذياسمهأجلومنا(،48:اإش36:22،

)حزالعاجزالضعيفاسائيلبففىدنس

خلاصفيادمهيهوهتذس36:02-23(،

بناؤهأعيدمعبدإلىمجدهعودةمعتتئمالذيثعبه

علىالأممفدك43:4-7(،*:27-28،)حز

93:7(.*:28؟36:23؟)حزالرفيانه

النفدفي!التاريخيئالتفسير"رجال()اقاريختدوفي

.النصوصتدوينتاريخ!أو

حسباحشويروشبلاطفينالخصبأحدترا!:

01(.ا:)أساليونانيالنصن

أرامئة.ترجمات،رحأجزائةتراجم

في)تراخونالصخرتةالأرضتراخولن!:

الواقعةالبركانئةالصخورمنمنطقةالرناثة(.

وجنوفيديكابولي!شرقيئوشماقيالجليلئرقيئ

كان،كرازتهالمعمدانيوحنابدأحين.دمشق

وايطورية.تراخونيتيسعلى)تترارخا(والئافيلبس

عملواعرد!المنطقةهذهسكن؟التاريخيفولماذا

معالرومانخاصةكانت.والنهبالححلبفي

ظن(.حورانبطانية،الجولان)معليردورس

-حض%

والكاهنالترارخسكمانفشودورسأنالمزشخرن

23صنةماتحين.هيرودسعدؤوكان،الأعظم

لهبرودسممتلكاتهأوغسطسأعطىق.م.

أهلأج!رولما345(.:15العاديات،)يوسيفوس

بسبلوالأخذوالنهبال!ملبتركعلىتراخونيتيس

رومةفيهيردوسغيابمناستفادوا،الحضارة

علبهمنغذق.م.(.)12علبهبثوروالكي

تراخونيتيص.إلىادوقي0003رجاءثم،بصعوبة

تترارخية..مق4سنةبحدالمناطقهذهثحكلت

44،سنة،موتهوبعد.الأولاغرلباسهيرودس

ذكرا3:لوإن.الرومانيةسوريةمقاطعةإلىضئت

كلها.التترارخثةعلىالواقعفيفدكنراخوفتي!فقط

خاصنشكلفيتتخدمعبادةأغراضا!م

2(.:01زك؟21:21)حزإلهيئقولعلىللحصول

14-ة518،:17)قضبالأفودمرازاترتبطوهي

المحئيةالمعابدبعضفينجدها3:4(.هو02؟

العبادةشعائرفي18:14-.2(،17:5،)قض

)تكالخاضةالبيوتوني3:4(،)هوالوطنتة

)"قه،لابانصتاها:13(.91صم31:911؟

فييريرعلىميكالوجعلتها32(،31،03:)تك

نستنتج-16(.:9113)اصملداودمقنعةصورة

والتفصيلبئر.بئكلأقنحةأوأصنامكانتأغا

كانتالترافيمأنعلىيدك31:34تكفيالرارد

جالئايخفيهاأنالإنسانيححتطيعصغيرةأغراضا

إلأيفهملا:13-9116اصمخبرولكنفوقها.

نجهلنحن.الإن!حانكبربهيراالغرضكانإذا

الآلهة."تول،يقولونالترافيمكانبهاالتيالوسيلة

نجهلهماهذاترافيم؟للفظةالمحذدالمعنىهووما

تم!عفلمغرضتالتيالمختلفةالانتشقاقاترغم

نايظن31:92-42،تكخبروبحمبا(علماء.

بالاكيد.هذالي!ولكن.ببتئةآلهةكانتالترافيم

كأغراضبالترافيمالعديدةالنصوصونذدت

وأ35:2-4()تكغريبأصلمنعبادثة

2؟ة01زك15:23؟)اصمبالشحرمطبوعة

الرسمئةالحبادةمناسئبحدتلهذا23:24(.مل2

رج23:24،مل)2الاشتراعيالإصلاحخلال



كيةاتر

الديانةمننمائاتغيبأندونا(ا-ا.:18تث

.2(:01)زكالشعبئة

الأسود.والبحرمكدونيةببنواقعةمنطقةترجمة

فيالتركئينمنفارسممت12:35مك2يتحذث

الأنطاكئ+جورجاسجيثى

مصدرالزراعة!معهيالمواشيتربيةا!لوالثيتري!

لهان.البيبليالزمنفيةفلسطينفيالأساعيئالعيض

الإنانيملكماعلىتدك)المقتنيات(5"نقأم

ومواثبى.أرضمن

علونربية،واسعمسترىعلىتربيةهناك

معالأردنشرتيئفيالأولىغرفت.ضثقمتوى

نصلحأرض،هنقم.)أرصوجادرأوببنقببلتي

أخا؟391:تثرج،4،16-ا:32عد،للمواضى

أرضفي،4(3:مل)2موآبمنطقةفي.2(ا9-:5

الأرامثينأرضفيأي"المشرق"أبناءوسطعرص

)قضالمديانئيهتلدىوأخيزا،ا:أ-3(.)أي

كربوي.الأردنثرقفيهذا6:3-ه(.

واسعمستوىعلىالماشيةتربيةمررمت،الأردن

:17،15)اصميهوذابزلةحدودوعلالنقبفي

أقاممنطقةفي01(،:26؟ا!ا:14أخ2رج؟25:2

21(.:15)اصمالحدبدبدايةفيالعماليقئونفيها

الأرضحدودعلىالقطعانهذهتنتقلكانت

تننقل.المطرمنالكثيرتتقئللامناطقفي،المزروعة

وهى،(صخابشكل)الآبارأخرىإلىماءنقطةمن

العبرتة(.لطنأ)صالضأنآلاتالمزاتبعضتعذ

المعزمنا000،الغنممن0003نابالقطيععذمثلأ

من0071أيوبوقطيع2(.تا25اصم،ميز)ع

فدان005و،م(ىلم)جالجمالمن03"و.الغنم

يأ،أأتونوتالاتنمن05وهر(ق)بالبقرمن

المستنجعةالقطعانهذهكانتالواعفيا:3(.

المحز،،الضأنوكببرها:البهانمصغارثتضئن

.(-321516:تل!)رجالجمال،الحمير

بالزراعةفارنبطت،ضتقمسثوىعلىالتربيةأئا

كبيراالملككانفإذا.المروثةالمناطقفيوتوشعت

القطيعيتنؤعكانصغيزا،أو(السهلفيستقا)ولا

قطعانإلىوالبقر،الضأنمنوحداتبضعمن

328

01(.26:أخ2،:9191)املالبقرمنهامة

معالمواشيتربيةاصائيلبنيتارلخعرف

أقاصراحينالرئييئنشاطهمهذاوكان،الانتجاع

وبقرغنم9لهكانالذيابراهيمأياممنذالخيامفي

:16؟12)تك"وجمالوأتنواماءوعيدوحمير

)تكلوطعنعبنهالئيءونقول2-7(.:13رج

راحيلوبدت26:14(.)تكواسحق13:ه(

ونقول92:9(.)تكالبئرإلىالقطيعتقودراعية

أتن2:16(.)خررعوئيلبناتعنعينهالثيء

راعث!اكانحينامرأتيهو)اشرى"،حياتهيعقوب

أجلمنالعصرذلكأساليبفاستعول،لابانلدى

03:25-43(.أتكوالمعزالغنممنقطيعهإنماء

*:12-)نكوالدهمقطيغرعوايعقوبوأبناء

قذموا،جاسانأرضفيمصر،إلىنزلواوحين.17(

منذبالقطعانيهتفون،رعاةانهمعلىنفوسهم

ومومى-6(.ا:3147-32،:46)تكصغرهم

داودوراقب3:ا(.)خرثرونغنمرعانفسه

إلىالنبيناثانوعاد.(17:15)اصموالدهقطيع

نعجةصرقالذيالغنئمثلفروى،الرعاةخبرة

الدينتةالعاطفةداودعندحزكوهكذاالفقير،

التولة.إلىودعاه

مورذاالمواضيتربيةظئتالملكئة،الحقبةلما

الحكماءالملوكحاولوقد.البلادفيهائااقنصادثا

)جاسليممانوضعكانذاك:قطعانهمئكثرواأن

أخ)2وحزقيا(26:01أخ)2وعزيا7(:2

لكلمرابضلهكانحزقيا:عنقيل32:28(.

يعطيفالغنم.للماشيةوحظائرالدوابمننوع

فيعيدمناسبةالقطبعجزوكان.واللبنالصوف

13:23-24(.صم25:42-5،)اصمالعيلة

ءوالدجاج!تربيةعنأيضاالنصوصوتحذثت

)حيواناتالخنارلرءتربيةأئا.النحلو!الحمام

غير،مناطقلماإلأنراهافلا14:8(تث،نجسة

.-16(15ت15لو3،ا03-8:)متبهودئة

نإ:البيبلثةالحضارةفيهائادوزاالراعيلب

تابينتقدمةعلىففلت،الغنمراعيهابيلتقدمة

بالفصحالاحتفالكانسنة،ككوفي.المزارع
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خلالمنالرعائئةاسرائيلبأصولالشعبيذكر

المواشيمرفيعلىووجص.2(:16)تثحملذبح

13:12-إخروبقره!أنهمنالبواكيربقذمأن

المسائلالعهدشرعةونطمت92(.ة1322؟

21:28-)خروالبقرالضأنبتربيةالمتعفقةالقانرنثة

فيالراعىءصورةتبدو،عاموبشكل14(.22:

القديمالعهدفياللهعلىتنطبقوهي،الملوكرمزئة

الجديد.العهدفنيكما

:27(.18)يشبنيامينفيمدينةترالة

الساعرةمحافظةفيعبدهاإلاهة3.أ:17مل2ترتاق

فيمدينةتكونتد)عوة.عولونمسنوطنون

هيترناقق.م.272سنةهناكأقاموا(سورية

اليونانئون:سئاهاالتيأترجاتيسالسورتةالالاهة

)جنوفيهيرابوليسفيهباكلهالهاكاندركاتو.

مك2)رجقرنايمعشتورةكركميض(.غرتي

أنرجتيس(،هبكلأوأترجتيون12:26:

ونصفهبشرنصفه)تمثالأرفاد،عسقلون

"عشتارت"منأترجتبساسميالفصملث(.

بعضوتال(.عنات)الالاهةو"عنة"أعضتاروت(

إلاهةنقطارةأودكدارةهيترتاقإنالعلماء

تكونقدالتياللفظةهذهفينجدلاعبلام.

اتفسيراتأنكما.الالهةمنإلهأياسم،شؤهت

شرحعرضبالمراد،نفيلاالآنحتىقذمتالتي

النمنوزمنالإملاءالاعتباربعينيأخذمححلف

بلادفيالكتةأنبما.للعوثنالأراميوالأصل

"ش"يكنبواأنالوتتذلكفياعتادواالرافدين

.ترر)اشهيق"تر"تأننفترض"ت"،

تدكلفظة"إقياأقو(.)أواتي""مملكةأيي"قإ

نكونوقدبعد.طبيعتهنعرفلممقذسشيءعلى

الفرضئةهذهلنن.الخشبتعنيالي"اق"لفظةأمام

عؤا.!رح.المقذسةالثجرةإلاهةأمامنكون

منيئتق.اسثبعدأشورقيموظفاكبرلقبترتان

يحلالترتانكان.محليحلمن:ويعنيالسومرتة

شإفينجدهماهذا.الجيثىقيادةفيالملكمحل

علىموكلأوكان.الثانيصجونأيامفي02:ا

مجرىبينواقعة)نطقةأشوريةمقاطعاتاكبر

اراميةترجمات

بعد(.حاران:العاصمةوبليخ.الأعلىالخابور

،8القرنعنالثانيالضفخلالالإدارةتظيم

وترتان(الأول)أواليمبنترتان:ترتانانهناككان

مقاطعةيحكمكانفالثانيالثافي(.)أوالئ!مال

ملطيةبينالأعلىالفراتمحرىقربالواقحةكوموح

ترنانكلمة18-17مل2فينجد.وكركميش

)إنالخبرمحرىفيدورأيتلعبولامزادةولكثها

كلمةإنثئم.(يتكلمترنانمنأدنىهوالذيربخاقا

36:2.إشفيالموازيالنمنفيئذكرلمترتان

رئيسحنانيافهطب.وخطبمحامترتلوس

الواليفبلكحىلدىبولسعلىبشتكيأنالكهنة

موتفعنيدافعوأن24:ا()أعالرومافي

فيدفاعهدهالى5آ2،إلىعدناإذا.السنهدربن

بيهودئ.لشأنهنفهمآ7-2

اراميةنرجمات

ايهوديةالزاجيم1(4

وارامئةعبرئةلفظةالترجوم.ومدراشترجوم)1(

أراميةنرجمةتعنيوالنفير،النرجمةتعني

المسبحي،الزمنفقبل.المجامعأجلمنللتوراة

لهذا،العبزلةيفهمواأنيستطيعونالناسعادما

الترجوميتغأنفلسطينمحامعفيالحاجةبرزت

تقذمأنأي.الكتابيللنمنالعبريةةالقراء

الارامئة،فيثفهيتفسير2الوافيهيترجمة

المكتوية.الكلمةسامعيمتناولفيالنصنتجحل

(مترج!انالارامية)فيالترجمانأوفالمترجم

فيوئدرج،المقدسالنصنالشعبلغةإلىبنقل

فهمنوخهتفسيرئةعناصرالبيبلثةالترجمةلحمة

وظك.جهورقيبشكليسلىالذيالعبريالنص

عبرشفهئيةبطرلقةينتقلطوللةمدةالترجوم

وأالجمهورمعفيتكتفمتحزكة،عبارات

لناكانوهكذا.المؤمنونفيهبعيشالذيالوضع

البنتانوكسيخمنماقيالشفهتةالتعابيرمنعدد

منعددأمامنحنلهذاخاص،بشكل

الخمصة.مويىلأسفارالترجومئةالنسخات

يرتبطفهو،الترجومفينجدهالذيالنفسيرأما

ويسفىاليهود.لدىالقديمالتأويليبالثاط



اراميةترجمات

فييبحثالمدراشفهذا.الدرسأوالمدراش

تذب،تفيرئةتقنئاتبحسبالمقذصةالكتب

لنكتشف،تنفيهولاالحرفطالمعنىمنأبعد

هذانقابلحينإليهاتصلالئيالمعانيامكانيات

أفكارمعأو،أخرىبيئةنصوصمعالنصن

أنغبر.اليهوديالعالمفيجديدةبدتدينئة

المشوىعلىفقطيتتملمالمدراثيئالنشاط

.وتفسيرهالنصنبترجمةيقومالذيالترجومي

شابيني،جهوديأدبهناك،الرجومفخارج

أتجهاالتيالماليدمنعدذاينفل،رابينيوغير

يبلئة،أحداثكتابةتعيدأخبارالمدراشة

الآخرقرب)الواحدمحاذيةتفا!يممحمرعة

مواعظ.صياغة،بيبلتةآياتحول(رباطبدون

يقىبالمدراشالترجوميرلطماأنغير

تقليذاأنالمقابلةطرلقعننكتثففقد.متشغئا

المدرا!ثيللنشاطحلقةكأولالترجومفيولد

الترجوميالتقليدهذاوأن،البيبليالنمنحول

يحصلولكن.مدراشئةأخبارفيوتوشعاستعيد

النشاطئمارسائرمن"الترجمان"يأخذأنأيضأ

يعققثمفيدرجها،مقولبةتقالبدالمدراشيئ،

التقاليدهذهوبيناليبلتة.النسخةنيعليها

قديمزمنإلىمنهاالبعضنيعود،المفحمة

يخاعرفأنبعدقرلبزسإلىالآخروالبعض

،الكتابحولالمدراشتةوالبحثالدرسمسيرة

بثكلندركبأنلناتسمحلاجديدةصياغة

البيبلي.بالنمنارتباطهامباشر

الرابينيينوتفاسيرالترجومبينفالتداخل

بأنتلناإذايدهشالا،المقدسةللكتهب

ارتبطتالمجع()داخل"المجمحية"الترجحة

تكولئا"المترجم"نال،جهةمن.بالمدرصةحفا

بالتقليديرتبطالذيبواجبهيفوملكيوتعليهضا

جهةومن.السامعينإلىبالنسبةالنصنوبؤؤن

كمادةبالمدرصةالمجمعنرجومارنبط،ثانية

بقبادةالتلميذفيهبنعضقأساسيئشفهيئتعليم

يتضثهاالتيالفاصروعمر.المدراضمعفي

كلفيالمحكعلىبوضعأنيجب،الترجوم

.ب!3

قدالنقدئةالدراساتأنغير.حدةعلىتقليد

هيتحملها،اليالتفاسيرمنعدذاأنبتنت

خلفثةلهفتثكلالجديدالعهدلكتاباتمحاصرة

للحالمانعكاسهرفالرجومإليها.بصتند

علىشاهدأيمناممثر،العاماليهودفي

إعدادهبسببوذلك،قديمةيهودئةمعتقدات

وقد.الواسعانتشاره،بسببالمجمعأجلمن

نقتلارتداهالذيالتفشرإلينايعيدأنبستطيع

.االمسبحئالزمنمنعطفعلىالمقذسةالكتب

مناكثرإليناوصل:البنتاتوكسدواجميمب(

نسخماتثلاثوهناك.للب!اتوكسترجوم

وليسيوناتانإلىمنسوبترجوم،كاملة

ئرحوم:المراتبحض)يحثىليوناتان

نسصلانهكذلكسئي(.الأوليورشليي

صاحبأنهقيلالذي،عزيثلبنيوناتانإلى

يوفيتى.)الكودكص(ترجومالانبياء.ترجوم

أونكلرس.ترجوم

وهو،جذامسقبهوالمزعوميونماتانترجرم

آخروصلتاليبلي.النمنضعفيشكل

وقد.،مب.الئامنالقرنإلم!فيهاللمسات

نأغيرالمدراشتة.الأخبارمننعدذااستقبل

جذا.القديمةالتفميراتتجاورالحديثةالريادات

جاراتمعالتوازياتاكثرالرجومهذاوفي

النسخةفياليومالنصنهذانجدالجديد.العهد

برلطانيمخطو!وفي(0915)البندقيةالرئبسئة

البردطانية(.المكتبةفي)31027

نيوفيتيكودكسترجومأو.نيوفينيترجوم

الجددللمعفدينالرومافيالمعهدمنجاء.الاول

تعزف.الفاتيكانتةالمكتبةإلىفدخل(نيوفيتي)أو

فيتقوموأهميته5691.سنةالعلماءإلبه

تعوداختلافاثتورداليالهامثيةالملاحظات

الاساصيالنصأما.أخرىنرجومئةنسخاثإلى

الثافيالقرنإلىفيعودالترجومهذايقذمهالذي

شأنشأنه،الترجومهذادؤن..مبالثالث-

لهجاتمنلهجةفي،المزعوميوناتانترجود

فلحطين.أراشة
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أدبيةأرامثةفيدؤنفقداونكلوسترجومأما

هذاإلىالتقليدنب(.الفصحىنقول)كما

اكيلامنقريئااسمابالحرفثة،المهتمالرجوم

بطريقةأخذتللتوراةترجمةصاحبهوالذي

لترجومالاخيرالندوينإنوالترصيم.الكز

وأالرابمالقرنفيبابليمحيطإلىيعودأونكلوس

نسخةفيالنظرأعادالكاتبإن.الخاص

ن!وكتها،الثانيالقرنإلىترجعفلسطينئة

،"البابلي"الئرجومالترجومهذاشئيلهذا.جديد

لا.فلسطينإلىيعودفيهالذيالأساسأنمع

،الاسهابيتحاشىأونكلوسترجومأنفيشلث

معرفتهعلىعديدةمقاطعفييدكأنهغير

فيإليهاويلضحالتقليدئة،الفلسطينئةبالتفاسير

بعدالذياليهوديالعالمفي.كلماتبضع

الترجومأونكلوسترجومصارالتلمود،

هذا.النسخاتسائرمحلوحلالرعمي،

اليمن.محامعفيبعذاليوميستعملالترجوم

والىالئلاثالنسخاتهذهإلىبالاضافة

نيوفيتيكودك!فيالهامشتةالملاحظات

النسخاتأجزاءمنمحموعاتنمتلك،الأول

)وتدالاجزائيةالتراجيمواسمهاالفلسطينثة

(.الثانييورشليميترجوم:مضىفيماسقيت

وأآبة085يقاربلمااختياريانتقاءأمامنحن

المجموعاتهذهالجامعاختارلماذا.الآيةبعض

واضخا.الجوابيبدولا؟الاختلافاتمن

الاجزائي:للترجومرئيسيتيننمختينهنانورد

المكتبةفيالمرجود011رقمالعبريالمخطوط

044الحبريوالمخطوطباري!.فيالوطنثة

منقربوهو،الفاتيكانيةالمكتبةفيالموجود

فيطبعكماالاجزانيللرجومالاساشةالنسخة

فيئم1517،سنةالبندقيةفيالرابينيينبيبليا

.لندنفيولتنبرليغلوتة

منمقاطعالاجزائيالترجومفينكتشف

.القاهرةخزانةفيوجدتنرجوميةمخطوطات

عادتوقد،تلفتنحطوطاتسبعةبقاياوهي

الباحثونيرى.سع-ا،الثامن،الساجالقرنإلى

اراميةترجمات

تعودالمخطوطاتهذهننقلهاالتيالنفسيراتأن

بعيد.زمنإلى

تجعلالعبريةاللائحةاننتذكرالانجيماء)جإلراجيم

:أشئم.مل،صم،قض،يش"الانبياء!في

بينيدخلفلاداأماعشر.الاثناحز،إهـ،

الكت.سانربعبلالحبريةالوراةفيالانبياء

التدوينفيإلاكاملاالانبياءترجومنجدلا

ترجومهو.اونكلوسترجومخطوفيالابلي

اسمخلط.رسمئاترجوئاأيضأصارالذييوناتان

ثلميذ،عزلثلبنيوناثاناسممع،الكاتبهذا

يفهمماوهذا.المسيحيالأولالقرنفيهلال

الترجمةصاحباسمكنقلاونكلوس()ئل

يوناتاناسمصار.القديمللعهداليونانية

ترجومفيالحالهووكماتيودوسيون.

في!ياعهااعيدتالتيالموادفاكثر،اونكلوس

الترجومأما.فلسطينيأصلمنهيبابلئةاوساط

فلم،اسهائااكثرجاءالذيالانياءعنالفلطيني

الاجزاء.منقليلعددإلامنهيبق

لسانرتراجيموهناكالكتبسائرتراجيم)هـ(

الترجماتاتلأت.نح،عزدا،عداماالكتب

الأخبارمنوبمقتطفاتطوللةباسهابات

تضتوقداجمالأ.فلسطينيأصلها.المدراضية

طتاتهافيتحملأنهامعتةخر،وقتفيصياغتها

ئرجومهنانذكر.إبرازهامنبذلاقديمةتقاليد

التفسيراتبعضمنالقريبةبعناصرهالمزامير

الجديد.العهدفيالكئابية

ترجوممنكبيرةمقاطعأنأيضأونلاحظ

قد،التقليدنقلهالذيذاكفيعئاتختلف،أيوب

.(عثرةوالحاديةالرابعة)المغارةقمرانفيؤجدت

منمقاطعأيضأالرابحةالمغارةفيوجدتكما

اللاويبن.ترجوم

السامرتةالتراجيم2(4

للبتاتوكس،ترجمتهممنالامرلونانطلق

التيالتراجيموهذه،متنؤعةأراقيماترجماتفقذموا

فياستحملتقدالساسلين،فيتأثيرهاانحصر

تحدلموصاعةعشر،الساجالقرنحثىليورجتنهم



ارمنئةترجمات

علبها.العرئةسي!رتأنبعدعكتةلغةالارامبة

الملكببنلدىالفلسطي!نيةالسوريةالترجمة3(،

تدالجديدوالعهدالقدببمللعهدالترجمةهذهإن

لهجةفيونت3انهاغير.مريان!ةحروففيكتبت

فلسطينفياستعملت.الارامئةاللهجاتمنقرية

المراتبعضوسئيتللمسبجةالأولالقرونفي

،.فلسطينيةمسيحئةلغة9

نعرفهاولا،الراجالقرنقبلالترجمةهذهتظهرلم

أجزاهأنبماولكن.القراءاتكتبفيئقرأكماإلا

بل،وحسبالليتورجئةالمخطرطاتفيلاوجدت

كانتأنهعلىيدكمافهذا،البيبلثةالمخطوطاتفي

النصوصترجمةتعذىاجمالةترجمةمحاولةهناك

الليتورجثة.الفرضصلاةفيئقرأالتي

ماالفلطبنيةالسوردةالترجمةهذهجذورإن

المعقولمنولكن.تاريخهاوكذلك،غامضةزالت

يهتدونالذينالفلسطينييناليهودإلىئوخهتأنها

الترجماتهذهمخطوطاتأفدمأما.الم!يحتةإلى

عليهوكتبئسحرقة)والطرسطروسإلىفتعود

إلىتعودالمخطوطاتوآخر6-7.القرنمنثانبة(

الترجمةهذهخسرتساعةعحر،الئالصالقرن

الملكئين.لدىالعربئةاللغةعميطرةمعوجودهاعفة

أخذتأمةأولاربنياكانتارشئةترجمات

اعتمد103،سنةففيرسمثة.ديانةبالمسيحية

أماالمنؤر.غريغوربوسيدمنالثالثتيريداتالملك

الزمنمنقرنسحابةفظفتالارمنتةالكنبسة

العبادةشعائرأجلمنوالبرنانيةالسريانثةنستعمل

الخاسى،القرنمنالاولالنصفوفب.الادبوفي

سنةتولن،وكاهن)راهبمحسوتزسروبنطم

الارمنيةصارتذاكعند.الارمنيةالكتابة943(

كتابأولالبيبلياوكانت"غرابارإ.مكتولةلفة

الارمنئة.إلىئقل

يصفرترجمةعنامسؤولأنفسهعسروبكان

الاسفارصائرترجمةوتئت.الجديدوالعهدالأمثال

جاثليق،ساحاقبمعاونة-041.414سنةالمقذسة

ماعديه.بعضمع،الارمنثةالكنيسة

الارنيالقديمالعهد(اسفارالائحةقانونإن

332

يوسف"خبرالقديمالعهديخعنمافيبتضثن

ماوفيعثر".الاثنيالآباء"وصئاتوواسنات"

،"بولسإلىالكورنئيين"رسالةالجديدالعهديخمن

الكررنثيينأ.إلىالثالئةبولس"ريالةو

وتكتفاتباسهاباتالارمنثةالترجمةوتتمئز

انجيلترجمةواشتهرت.النصنتوضيحتوخت

بعبارةالتاصعالقرنإلىبعودمخطوطفيمرقس

لااليالطويلةالخاتمةارستون""الكاهنإلىتنسب

16:9-02(.)مرمرقسقلممنالعلماءيعتبرها

؟باياسيقولكما،الربتلميذ،ارستونهوهل

؟الاردنفي"بلا"ابنارستونهوهل

الارمنتة؟البيبليانقلتلغةأيعن:سؤالوبطرح

السريالتة،عن،القدماءارمبنيامؤزخيبحضيقول

العلماءيقولومثلهم.اليونالئةعنالآخروالبعض

والعهدنمالسبعينيةعنيتحا+لونأنهمغير،اليوم

والذبن.المترجمينأيديبينكانالذيآالقد

إلىيعودون،السرلانيةإلىعادواالمترجمينإنبقولون

عنئقلألهفيبدوالرؤباسفرأما.العتيقةالسلانثة

كانتانهيقولثاكرأ!وهناك.المتيقةاللانينئة

ثم،السرلانيةوعناليونانثةعنمتئيزتانترجتان

منبلأثالترجصةأنفهو،الشخصيرأيناأما.عتا3

جاؤواالذينالسردانهمارمينياومبحئرو،السرياية

إعادةوكانت.المقدصةكتبهمومعهمالبلادنلكإلى

اليونانثة.السبعئهضوءعلىالارمنيئالنصنفينظر

علىالسريافيالدياتسارونتأثيرإلىأخيراونشير

الأرمني.الجديدالعهد

الارمنتة"الاولى"الارمنتةالترجمةسميت

مافيسئماولامرازافيهاالنظروأعبد،القمة

اليونانثة.الهكسبلةضوءعلى،الفديمالعهدبخمن

التيالعلاماتالمخطوطاتبعضفينجدفنحن

ثيردوجرن.،صيماك،اكبلاعلىتدك

الذ!طزهراببانيدعلىالارنتةالبببليانشرت

8015)رقمه9131سنةإلىيحردمخطوطإلىعاد

وعاديايطاليا(.البندقيةفيالمخيتاريةالمكتبةفي

من34و،القدبمالعهدمننحطوطات8إلىالناشر

هذهإلىبعزفنالمولكنهالجدبد.العهد



القديمةالبيبليانرجمات

كرغاشيان.يدعلىئث!رتكما.المخطوطات

العلمثة.النقدثةالنثرةإلىبعدنصللمولكننا

خاصبشكلالقديمةالأرمنيةالترجمةعرفت

وفيالقدماءالكئابلدىالبيبلئةالاسثهاداتني

فتقدمالمخطوطاتأماالليتورجئة.النصوص

مزة،مناكثرفيهاالنظرأعبدالتيالنسخات

هذهبهنتمئزوما.التا!سعالقرنإلىيعودوأقدمها

أنإلىلير.المنمنماتهوالمخطوطات

الترجمةوأن،بالآلافتعذالبيبليةالمخطوطات

الارمنئة.الكنيسةفيالرصميالنمنهيالمراتجعة

تعودالتيهيالترجماتهذهالقديمةالبيببانرجمات

اللغاتفينجدها..مبالعاشرالقرنقبلماإلى

السردانئة،،الاراية،السامرئة،)العبريةالسامئة

اوروبئةالهندواللغاتوفي(،الحبشيةةالعربية

السفدئة،،القوطتة،الارمنية،اللانينية،)اليونانبة

وال!نرلةالقبطتةوفيالقدبمة(تالسلافيةالبهلوئة،

.ثلاثمناخ!الترجماتهذهوتحمل.والجيورجثة

علىتساعدفهي.الضوصيئللنقدمنفعة:الأولى.

فهناك.منهالاقترابأوالاصليالنصنتكولنإعادة

عبقتأوعاصرتالقديمةالترجماتمنعدد

)تعودالاصل!ةاللغةفيالتوراةنحطوطاتأقدم

الئاكالفرنإلىواليونانتةتالعاضرالقرنإلىالعبرثة

فكرةنكؤنأنلناتتيحقدلذلكوهيالراج(.أو

لهذهأساشاكانالذيللنمنومح!نةمختلفة

الترجماتتستطيع،المجالهذافي.الترجمات

عذةقابلناحينإليهوصلناماتساندأنالقديمة

الجديدالعهدأمثلأ،الاصلتةاللغةفيكطوطات

التيالعتيقةواللاتينئةالعتيقةالعريانتةوترجمات

الكودكسفينعرفهالذيالغريىالنمنعلىندك

جدبدة:عناصرنقذمأنوتستطبع(.البازي

بطولهبختلفلإرميانصأتقذمالسبعينيةفالترجمة

تقدمهالذيالعبريالنمنعنوميضمونه

أما.العبريالنصمنأقدموهو،المخطوطات

النصوصيئ،النقدإلىبالنسبةالقديمةالنرجمةقيمة

معايير.عذةبحسبتختلففهي

الترجمةتكونحين.التارخهوالأولالمعبار

تحزف(المأولىحالةتعكسأنتحشطيعقدبمة

القديم،العهدإلىفبالنسبة.الاصليةاللغةفيللنمن

نبتعدانلااللتانالامرئةوالترجمةالسبعيحتةترجمة

تعكسان،للبنتاتوكسالنهائىالتدوينعنمحثيرا

الكاملة.العبرئةالمخطوطاتأقدممنأقدمنصأ

العتيقةفالرلانثةالجديد،العهدإلىوبالنسبة

القرنمنذنفتقد،العتيقةواللاتينئةوالقبطئة

وصلماآخرتدوينبعدفقطسنةمثةأي،الثالث

قبلسنةومثةالجديد،العهدأسفارمنإلينا

فيالرقعلىنسختالتيالاسفينيةالمخطوطات

محدودةفاهمثتها،المتأخرةالرجماتأما.البونانية

الاصلي.النصنإلىبالنسبة

الترجمةلغةتكونحين.اللغةهوالثمافيوالمعيار

نأتستطيعفهي،الاملثةاللغةمنببنيتهاقرببة

اللغةفيالنمنبناءإعادةعلىتساعدبسماتتحتفظ

القديم،العهدمصتوىعلى،مثلأفبها.كتبالتي

الهندواللغاتمننفغااكثرالسامتةاللغاتتكون

أوروبثة.

نكونحين.الزجمةأسلوبهواثالثوالمعياو

النمنتكرلننعيدأنلناتيحفهيحرفئةالترجمة

للعهداكيلانرجمةقيمةكانتلهذا،.الاصلي

)جمعالتراجيمأما.جذامفيدة،اليونانيةإلىالقديم

فيؤلدتالتيالارامئةالشجماتأيترجوم(

لأنهافائدةأتكفهي،والارامثةاليهودئةالجماعات

العناصرمنعدذازادتوقدحزة،ترجمة

كشافانكتشفأنلناتتيحلااليالخارجئة

المترجم.اصتعملهالذيالنصنيفينثا

ثاهد.إلىشاهدمنالانتقالهيالثايخه:.

إلىبالنسبةالنصوصيئللنقدنافعةتكونفالترجمة

الشهود)أوالانتقالوصانلتكونمابقدر:الاصل

علىأو.البردياوراقعلىيتئموالنقل.عديدة(للنمن

وأ.أخرىكففينجدهااشئ!هاداتفيأو.الرق

نجد،مثلأ.النرجمةهذهمننفزعتترجماتفي

النسخةأما،الئمعبيةاللاتبنتةللنرجمةغطوط0008

مابقدر.مقاطعبضعةإلامنهالنايصلفلمالنرلثة

نإ،مثلأ.الترجمةزمنمنقرلبةالمخطوطةتكون



القديمةالبيبلياترجمات

لطوجدتالرهاويالبعقوبالسريانثةالترجمة

الرقتعنتقربئسنواتعثرإلأيبعدلانحطوط

الحبثيةالمخطوطاتأقدمأما.الترجمةتفتفيهالذي

القرنإلىفتعود،الحاس!القرنفيتضتالتيللترجمة

فياعتنىقدالناسغيكونمابقدرع!ثر.الثاك

النسخةمئلأفساد.أيمنسليمةفجاءتنسخها

جذادقيقةقواعدبحسبتكتبالتيالساسئة

خارجي،تأئيركلعلىسققمحبطفيوتستعمل

السلايخةإلىالنرجمةعنالاختلافكلتخنلف

بحيثومهضةعديدةلتفقباتخضعتالتيالقديية

مابقدر.الاصل!المضمونتكويننعيدأننستطيعلا

حفظت،مثلا.منقوصةوغيركاملةالمخطوطةتكون

إلالناتحتفظفلمالبهلردةالنخةأما،كلهاالسبعينتة

المزامير.سفرمنصغيرةبمقاطع

التيفالترجمة.والتتابمالتسللهناكوأخيرا،

السبعينية،مثل،الاصليالنمنعنمباشرةتضت

ترجمهعنتفزعتترجمةمنأوضحفكرةتعطي

الجيورجثةالترجصةفيا!الهوكما،أخرى

القديصةالارمنئةالترجمةمنأخذتالتيالاولانئة

المتأثرةالريانيةالترجمةعنبدورهاأخذتالتي

يخمنمافيالعبريةعننرجمةهيالتيباليونانئة

القديم.العهد

وتارلخالكنصيللتارلخمنفعةهناك:الثالثة.

القديمةالعصورفيالترجمةفظاهرة.الحضارة

بدت،القيلهذافمنالبيبليا.نححخاتلهاتشهد

فهل.الترجماتأقدموهيجذامهقةالسبعينئة

لقينفي)نثحيدالقديمةالنرجماتكسائرهي

الديمونيةفيدؤنتصصرتةشراخ،بانيباللاضور

رسمثةترجمة.م.ق."هشةحواليوالارامثة

الملك1السياستةالسلطةجهاالقيامإلىبادرت

يهودبهاقامخاصةنرحمةهيأم(،بطليموس

جماعتهم؟وحاجاتيتجاوبوالكيالاسكندرتة

السبعينيةتكون،صحيحةالفرضتةهذهكانتفإن

القدبمة.العصورفيخاصةلترجمةشاهدأقدم

علاقاتهاتشغباتمعالقديمةالترجماتإن

بأنلناتيحالاصلئة،النهصوصومع،المتبادلة

14!م

أن،منلأ.الكبرىوالدبنئةالحضارثةالتثاراتنرسم

عنالاحيانأغلبفيترجمقدالقديمالعهدبكون

انتشارمدىعلىيدكالعبرئة،عنلاالسبعينئة

مسيحثىلدىحتىومكانتها،اليونانتةالحضارة

الترجماتوتطؤرالأرامتة.بلغتهمفلطين

ملبئةشعبثةالغةالعتيقةاللاتينيةمناللاتينئة

اللغةإلىاليونانئة(منمأخوذةبمفردات

فيافعكاسهو،السمعبتةاللانينثةفيالكلاسيكية

وصكاشتيالمسيحثةلانتث!ارالرومانيالمجتمعا

وأاليونانهاللغة)تتكلمالئعبئةالطبقاتإلىأولأ

المبسورةالاوساطإلىئمراليونانئة(اللاتبنئة

السردانتةالترجمةعنعيهءال!شيونقول.والمثففة

ئم.الاراميةوالتراجيمبالعبريةالبدءفيارتبطتالنى

معوغيرهاالارمنيةنأثرتكماباليونالتةنأئرت

.الشرقعلىالفكرلةبيزنطيةسيطرة

لقينبينالتقاءنقطةهيالتيالترجمةظاهرةإن

خطين.علىعتادللتأثيرالمجالتعطي،وحضارنين

وأوعيعنالبيبليبالنصاتمرجمونبميل،جهةمن

الانثقاتيستىما)هذاحضارتهممعفيكئفونه،لا

سفرترجصتحينالسبعينئةفعلتهماهذا.(المثاقفةأو

للنصنالأمانةحابعلىشعزابهفجاءت،الامثال

يقولكما،أولفيلاالاسقفكذلكوفعل.العبري

اللغةإلىالمقذسالكتابترجمحينتالاقدمون

يحزكلئلأمل2و1،صم2وانقلتجئب:القوطثة

مؤنيه.لدىالحربقةالروخ

المنفيالهامةالنحؤلاتهذهمثلأنغير

بحيطالذيالاحترامبسببنادرةهي،الاصلي

كان،الحالاتمعظموفي.المفذسبالنصن

حسابعلىولوللحرفخاضعينالمنرجمون

الترجمات)يهلا،الصحيحةواللغةالوضوح

الهكسبلية(.أوالسداسئةوالسرلانيةالحرقلية

انثقف"9الذيالبيبليالنمىإن،ثانيةجهةومن

محتلفعلىكببرأنأثيزاأئرقد،الترجمةطريقعن

فيالغرلماالمحالمعلىالئمعبئةتأثبرملأ.الحضارات

منالثرقتةالمسيحياتتثزبأو.الوسبطالعصر

المفدس.الكتاب
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وقدارينبا،لثماليجيورجياتقعجيورجيةترجمة

وينسب.قيلبزمناريخيابعدالمسيهحثةإلىاهتدت

اخترعالذيمح!وتزمروبإلمطالارمنىالتقليد

أيضأ.الجيورجتةالابجديةاختراع،الارمنيةالابجدئة

البولسيةوالرسائلالاناجيلأنهواكيدهووما

إلىترجصتقدكانتالقديمالعهدأسفاروبعض

الاسفارسائرأماالخاصى.القرنفيالجيورجتة

مك2واأننلاحظأنناغيربعد.فيمافترجمت

السلافية.النسخةعنعثرالثامنالقرنفينقلا

قدالجيورجئةالترجمةإنالاخصائيينبعضقال

إلابصخلاالقولهذا.اليونافيالنصإلىعادت

الحاديالقرنفيئقلالذيالرؤلاسفرإلىبالنسبة

السرلالتة،إلىعادواالمترجمينإنآخرونوقال.عئر

طرقنجدحيثالقديمبالعهديتعفقمافيسئماولا

أنهونفسهيفرضبدأماولكنسريانتة.تعببر

منانطلقتماأولانطلقتالجيورجةالنخة

منالارمنثةالنسخةانطلقتكما،الارمنئةالنمخة

وأعمالالأناجيلبخصنمافيأئا.السردانثةالنسخة

التيالعتيقةالارمنتةهيالمستعملةفالنسخة*الرصل

الجيورجئةالترجمةوهذه.العتيقةالصلانتةإلىتعود

ضوءعلىالسابمالقرنبعدفيهاالنظرأعيدقدالأولى

البونافي""الصففيالوقوفوهذا.اليرنافيالصن

أمينةظفتالجيورجئةالبهسةأننعرفحيننفهمه

قدأدبرةعذةفهناك.البيزنطيئللعالمالعصورعبر

لصابامارلفرامئل،اليرنالئةتتكمبلدانفيأقيمت

ودير(الخامسالقرننهايةفي)تأشمىأورشليمقرب

جبلعلىإيفيرونوديرسياء،فيكاترينةالقدبسة

إلىالعودةونفهم.(العاعرالقرنفي)تأشساتوس

الرقكلفيالادبلهذاحماشااليونانيالنصن

يتأئرلافلماذا.والارمنيوالحبشيوالقبطيالسرياني

اليوناني؟بالبريقالجورجمطالعالم

الترجمةأننفهم،القديمالعهدإلىعدناإذا

يتعئقمافيالهكسبلةبسبعينيةتأئرتالجيورجتة

وأراجعهفقدالجديدالعهدأماالاسفار.يعض

الهجيوريافتيميوسجديدةترجمةترجمه

)+6501(.الهجيوريوجاورجيوس)+2801(

حبشيةترجمة

قدالجيورجئةللترجمةالعلميالنمنأنإلىونثير

فشيئا.شيئايتقذمهووها0291سنةبدأ

كتابمنمقاطعفيالجيورجئةالترجمةنجد

المخطوطاتأولأما.5-6القرنإلىتعودالقراءات

مخطوطاتهي.التاسعالقرننهايةإلىفتعودالكاملة

هيالمراتجعةالجيورجيةوالنسخةجذا.عديدة

.اليومجيورجيالكنيسةالرسميةالبيبليا

المسيحتةأنالقدماءالمؤزخونيرىحبثميةترجمة

يدعلى032-.!ه!سنةحوالىا!ثحةإلىدخلت

المسيحيةإلىهدىالذيالصوريفرومشيوس

رهانجاء،الحاسىالقرننهايةوفي.كسومملك

وإدخلوا،المسبحثةإلىكلهاالحبثمةفرذواسوريةمن

الحهدترجمةأما.المونوفيزيةومعهاالرهبانئةالحياة

في005سنةبحدتضتفقدالجدبد،والعهدالقدبم

لهجةكانتالتيالكلاسيكتةالحبشيةأوالغعزلغة

الشحالئة.الحثةهضابعلىالواتعةمموممملكة

الحبشثةاليبيا(أسفارلائحة)أو:قانونأما

اخنوخ""رؤيامثلالمنحولةالاسفاربعضفبتضقن

امكوغاب،ذلكمقابلاليوييلات"."كنابو

اللاتيئة.منانطلافابعدفيماأدخلاوقد.مك2

قالوا؟أخذثلغةأيةعن؟الترجمةهذهتتمتزبتم

الآنأما.العبرئةأوالسرلانيةأوالقبطيةأوالعربيةعن

عنترجمتالحبصةالنسخةأنالاخصائيونفيعتبر

ضوءعلىالترجمةفيالنظرأعيدولكن.اليونانتة

السبعينية؟مننمنأي.العربئةأوالعبريةالموص

ونصالفاتيكانيالمخطرطمعتقارئاهناكأنيبدو

مجمع،حالأيولب.الهكسبلةفيموكماالسبعينئة

إلىالبيبليانقلواالذينهمالردانأنالقولعلىالعلماء

وقد.الحريىاالعاإلىاليونانأدبنقلواكما،الجشئة

الترجمةهذهفيالسريانتةالكلماتبعضجعلرا

الأخصائيونتساءلإنهئىندلا،هذابعد.لجديدةا

الحبشتة.بالبيبلياالسرلانيةالبببلياعلاقةحول

وان،اليونالئةعنمأخوذافيبدوالجديدالعهدأما

هوكما،ولكن.ال!رداللةالفرضئةنلغيلا!ضا

علالنصنفيالنظرأعيدتد،القديمالعهدفيالحال

هووكما.العربئةوالترجمة،القبطئةالترجمةضوء



سربانيةترجمات

نسنئبلأت،والقبطيةالرلالئةإلىبالنسبةالأمر

..رؤ.ظهرالصدوراوقدفيعلمثة

فيالرسمتةالنسخةهي"الفزلة،الترجمةإن

الحبثةيهودفيستعملهاالتوراةأما.الحبثمتةالكنيسة

القرنمنذصارتالغعزأنبصاولكنالفلاشا.أو

نقلتالليتورجيا،فيومحصورةميتةلغةالعاصر

البلادلغةهيالتيالامهريةإلىالغعزلةالبيبليا

الغعزدةالرجمةمنقليلةغطوطاتهناك.الرسمتة

تحودعدبدةومخطوطات.ا-اا.القرنإلىتعود

مخطوطاتهناكأنويبدو14-17.القرنإلى

أيامنا.حتىعهولةزالتماكيرة

الارامتةلهجاتمنلهجةال!ريانئة!يايخة!جمات

بدكوما.الرهامنطقةلغةالاصلفيكانت.الثرفثة

الأولالقرنفيؤجدتوثنثةمدؤنات،ذللثعلى

سوريةفيالمسيحيينلغةالسدانثةصارت.المسبحي

للكتابقديمةبترجماتفتمثزت،الرافدينوبلاد

وتنفسمجذا.واسعمسيحئوبأدبالمقذس

نساطرةفيهايتحدثشرتتةصلانتةب!تالسريانتة

نث!رهاوقد،والعباسنةالأمويةثمالفارسيةالمملكة

وبين.والصينتركستانحتىالنسطوريونالمرسلون

الامبراطوهـثةفياليعاقبةاستعملهاغربتةسريانية

الحبشة.حتىتأئيرهاامتذ،وقدالبيزنطتة

والبسبطةالعنميةالسردانية1(،

القديمالعهد)أ(

زالتماالقديمللعهدالسريانثةالنرجمةأصولإن

هل:فيتساءلونالاخصائيونويخقسمغامضة

إلىأمالرهامسبحئيإلىالأولىالنرجمةنوتجهت

اعتقواوالذبنحديابمملكةفيالمهتدبناليهود

المسيحي؟الأولالقرنفياليهودية

هي()فثبطتوبسبطة"9المسماةالترجمةإن

اليومالمنضطشكلهاأمامححلفة.نصوصمنمزدج

وأشالبنتانوكصعكسن.التاسعالفرنإلىفيعود

بدرجاتالسبعينبةتأثيروالمزامبرالصغاروالانبياء

يأ.بالتراجيمتأثرافسفران،وأمحزأما.متفاوتة

محهبنمىرا.العبرعنحرفئةترجمةهر

.أخ12،منتسموكذلك
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هوالمقدسللكتابنعرفه!صرلافينحطوطأتدم

يعودوالذي،()14425البريطالئةالمكتبةفيالموجود

والخروجالنكوينأسفارفبنضفن464،سنةإلى

منعددشأنشأنه،المخطوطهذا.والتثنيةوالعدد

العبرتة،التوراةمنقربهو،القديمةالمخطوطات

مباشرةئقلالبنتاتوكسأننستننجأنلنايتيحوهو

منجاءتاختلافاتبعضوفاكالعرية.عن

علىالنصفيالتحؤلأما.للماصورثةالسابقةالفترة

جاءنقد،الترجومئةوالنوسعاتالحبعينئةضوء

العصور.مزعلى

الشرقيالنمنإلىالنهايةفيوصلتالمسيرةوهذه

لطالمقبولالنمنفصارالنساطرةاسنعملهالذي

منبمخطوطاتفارتطالنربالنصأما.البسيطة

المقبولةالنصمحثهحكولكن7-8،القرن

لهذا.اليعاقبةعلىنفسهالمثرقيالنصفرضوهكذا

إلىتتندالريانيةالكنائ!ىنرىحيننعجبلا

،1852سنةأورميةفينثرالذيالنسطوريالنص

فيوبحدها918،هلاا-ا7سنةالموصلفيثم

الندنلم!صموئيلنضرةأما5191.سنةاليروت

المكتبةفيمخطوطعلىفارتكزت1832(

ويمئل6-7القرنإلىبعودميلانوفيالامبروسية

بحدنثرالمخطوطهذاالغرلما.النصو!يئال!تقليد

لايدنفيالبسيطةنحراساسفصارايطاليافيذلك

للبسيطة:علمثةنشرةلناصارتوهكذاب!رلندا.

صم2و1،قض)8291(،أي)*91(،خر،تك

)معدا)7691(،مل2و1)0891(،مز)7891(،

نث!،)8391(؟عز4)0891((والتنينبالخبر

عزطو،،سلمزم!نحولة،مزامير،منسىصلاة

.)7291(

الجديدالعهد)ب(

ئطرحالجديدللعهدالريالئةالترجمةمشكلةإن

فوجودبالاناجيل.خاصةوئعنىمححلفبشكل

.اكيذاأمزاليسللدياتسارونسابفةصيالةنرجمة

،يوستينوستلحيذهوالذيناتيانس!آف!

هوالكتابهذا172.سنةبعدالدياتسارون،

خامص""انجيلمعالاربعةالقانونئةالاناجيلتناغم



337

المؤقفهذا.المنحولتوماانجيلمنجذاقريب

للحهدالنصوصيئالنقدأجلمنكثيرأيهفناالذي

نرجماتعنهوصلتوقد.ضاعقدالجدبد،

النصناليومنعرفولكننا.الترجماتوترجمات

.للدياتسارونافرامتفيربفضلالسرلاني

القرنقبليتئملمالمفترقةللاناجيلتدوينأولإن

القراءةكتبأساسهيالتيالمرادأما.الراج

الدياتسارونزمنإلىفتعودةالسريانيةفيالانجيلية

004()حواليالسينا"لثةال!ريانثةفينجدهاونحن

استعمالإنالخاس(.)القرنكيورتونونممخة

فرضهاقد،اليونانثةالعادةبحسبالمفترقةالاناجيل

هذاوبربولا(.-411435)ربولاالاسقفالرهافي

مخطرطاتفينعرفهاكماالجديدالعهدبسيطةترتبط

تتضمنلاالمخطوطاتوهذه.5-6القرنإلىتعود

سوفالنصوص!وهذهرؤ.،جهوتبو2،3،بط2

الذيالضليكونالفيلوكسيمئةالترجمةمنتؤخذ

كاملأ.اليومأيدينابين

السريانئةافكسبلةترجمة2(،

منالخامسالعحودنقلهيالترجمةهذه

بولساليعقردالاسقفبهاتام.اوريجانصهكسبلة

الفاريصيالغزوأثرعلىالاسكندرتةإلىلجأالذياللي

منهمالمترجمينمنعددمعبولسعمل.للمنطقة

سنةالتقديربوجهالعملتتمولقدنو!ا.الشماس

ونصختحرفتة،الترجمةجاءت616-617.

نعرفلا.اورمجانسوضعهاالتيالحلاماتباهتمام

الاصليالمخطوطاستعملتدالتئنبولسكانإن

نحطوطأأو،فلسطينقيصزيةفيموجوذاكانالذى

فيالسرياتةالهكسبلةقذمت.الاسكندرئةفيؤجد

وتيودوسيونوشماكاكيلامننصوصأالهامئى

هكمبلةفيومجعلوضهااليونانيةإلىالعلماء)صيترجمها

الخاسى.العمود!ننوجدمابجاتباورمجان!(

كودك!هوالريانتةللهكسبلةنحطوطأشهر

إنه.الثامنالفرنإلىيعودالذيالامبروسئةالمكتبة

في(دانيالإلىالمزامير)منالثافيالجزءيثكل

الاولالجزءضاع.جزئينفيليكونتنظم"يهاب"

غبرعثر.السادسالقرنفيغرفأنهيبدوالذي

سريانيةترجمات

السريانثةللهكسبلةمخطوطأع!ثرلننجدأننا

منها.أجزاءأوالبيبلئةالاسفاربعضنتضفن

البريطاتهالميهبة)فيالساجالقرنإلىيعودوأقدمها

12134(.ث14442

الرهاويبعقوبترجمة34(

السرياني،التوراةنمنفينظرإعادةأمامهنانحن

يعقوبالرها،فيعالماكبرتقرلبا507سنةبهاقام

السريانئةوالهكسبلةالبعيطةمنانطلق.الرهاوي

البعينئةبمخطوطاتأيضأواستعانليدمجهما،

الانطاكي.لوقيانسنمنتعكسالي

تعودنحطوطاتخمسةفيالترجمةهذهعرفت

منفمفاطعبقي،وماالثاعن.القرنإلى

حز،،أشمل،2و1صم،2او،البنناتوكس

قامقدكانيعقوبأنفيشلثلاولكندا.

كله.القديمالعهدبمراجعة

الحرثلئةوالزجمةالفيلويخةالزجمة4(،

الجديد،العهدعنخاصبشكلهنانتحذث

أممامنحن:فئةقالتالعلحاء.لدىتختلفآراءمع

)705-فيلوك!ينسترجمةهي،واحدةترجمة

الحرتلينوماالسابمالقرنفي"نثرهاأالتي805(

اختلافاتالهرامشفييحعلبأنكتفىالذي

أنثانيةفئةواعتبرت.يونالئةمخطوطاتفيوجدها

النظرأعادالحرقلىتوماأن،متمثزتينترجمتينهناك

فيالهامثتةوالاختلافات.يلوكشنىترجمةفي

تشحقلاولكنهامهمةنصوصأتعتبرالمخطوطات

الانجيلتة.النسخةفيتدخلأن

إلىالفيلوكسينئةالترجمةاسميعود

دعاالذياليعقويى،منبجأسفف،فيلوكسبنى

تثموقد.العملبذاليقومبوليكربوساسقفالخور

هل.بفيلويخىخاصةلاهوتثةاتجاهاتمع

والرسائلالرؤياسفرالترجمةهذهضقت

العلماء.يختلفهنا؟الكاثوليكثة

العهدأيضأالفيلوكسينثةالنرجمةضضتهل

السادسالقرنمنسرلافيكاتبهاكالقدبم؟

ؤجدوتد.المزاميرترجمةبوليهربوسإلىيخسب

60171.البريطانيالمخطوطفياشحياصنجزء



عربئةترجمات

العهدنقلبوليهربوسأنالعلماءبعضفاستنتج

أبضأ.القديم

ثمراهئاالحرفليئوماكانالحرقلئة؟والترجمة

الاجتياحخلالمصرإلىلحأ.البعقويىمنبجاسقف

الترجمةفيالنظريعيد616سنةوبدأالفار!يئ

بئلاثةستعيئاالجديد،للعهدالفيلوكسينئة

وبمخطوط،الاناجيلأجلمنيونانتةمخطوطات

بولسالقديسوريمائلالرسللأعمالواحد

حتىحرفئاالنمنجاءالكاثوليكتة.والرسانل

النمناختلافاتعلىتدلشروحورافقنهالعبودئة

مخطوطأشينفيالحرقلثةالترجمةنجد.اليونافي

نقريئا.

جماعاتعاشت:المقذسلل!بعربئةجمات

،الإسلامقبلالعربتةالجزلرةفيومسيحثةيهودتة

ماوفيالومةحياتهمفيالعربي!ةاللغةإلىولجأوا

اكيدأثرأييبقلماولكن.كتاباتمندؤنوا

اسحاقبنحنينتجلالعربئةإلىالبيبليالترجمات

أئا.السبعينثةعنكثهالمقذسالكتابترجمالذي

بنسعدئةترجمةفهيللترراةعرلثةترجمةأقدم

ومديرمصرفيصهودفيوهوثالفيوميغاوون

بابلونية.فيالرابينئةصورا!درسة)غاوون(

تأئيراوأثرتالعرئة،علىالترجصةهذهارتكزت

من.اللاحقةاليهودثةالترجماثعلىكبيرا

الذي01()القرناللاويعاليبنيافت،القزألين

بنفرقانالفرجوأبو.العربثةإلىكثهاالتوراةنقل

وهيالخمسةالأسفارنقلالذي11()القرنأسد

وهاك.البريطانيالمتحففياليومموجودة

فيستعملأكانالذيالسامريالبنتاتوك!

الصررىالحنأبوهثأهالذممطعشرالحاديالقرن

القرنفيسعيدأبوفيهالنظرأعادثثم،0001سنة

التواليعلىنقذمنحنوهاعر...الاك

أيامنا.حتىالعربثةالشجمات

بوحناكان631.الئاك،بوحناترجمة1(،

منطلب)631-1645.اليعقويىأنطاكيةأسفف

الأناجيللهفنفلوا،وعقيلوتنوخطيءمنلغؤلين

أميرسميد،بنعميرطلبعلىبناءالأربعة

+8

فيمقاطعمنهبقيتولكن،الكتابضاع.الجقلرة

الطيبالطبرفي،رئنبنسهيلبنعليكناب

وعنوان.أسلمالذيتقريئا(861)785-النح!طورى

".والدولة"الدينالكناب

717.إشببلية،أسقفبوحنا،نرجمة24(

المقذسالكتابنرجمةعلىالأندلسفىأشرف

وقد.الترجمةهذهضاعت.العربئةإلىاللاتينتةمن

سنةفيلاسكيزاسحاقنرجحةفيحفظتنكون

.369

الكتابنقلاسحاقبنحنينترجممة،3(

والىالسريانتةإلىعادكماالحمبعينئةعنالمقذس

عبدبنأحمدترجمةومنهاسبقتهالتيالترجحات

الخليفهأيامفينقلالذي)،836(سلامبنالله

واليرنانثة،العبرئةعن3108-+8(،المأمون

إأيوالرسلالأنبياءوكتبوالأناجيلالتوراة

ماذا.(...أستير،بهوديت)أيواللفانفالرساثل(

فيالتوراةمنقسمبقي؟حنينترجمةمنبقي

مركز،مردين)قربالزعفرانديرمنجاءمخطوط

(.السابقفياليعقولئةالبطريركئة

سعديةبهافامالفيوميسعديةترجمة،4(

سورامدرسةمدير49()198-اهاغاوون

البنتاتوكسترجمأنهالاكيدمنالتلمودتة.

والأنبياءأيوبترجمأنهالاكيدوشبهواشعيا،

تئ!بهبلبدتيقةفليستترجمتهأماوالمزامبر.الصغار

عدبدةمخطوطاتؤجدت.الترجومفيبمابإسهاجمها

)بارسى،عبرفيخطفيسعدئة،"نوراةل

منجاءتوقد(.لايدنفلورنسا،اوكسفورد،

جعل)مردين(.وتركيا()حماةوسوربةمصر

ؤضعأنبعدولندنبارشبوليغلوتةفيالبتاتوكس

اتوراةإطارفي1546صنةاسطنبولبرلبغلونةفي

را!ي.أ،رييئوا،عرئي،عبرقي:اللغاتالمرئعة

نقل369.فلاسكيز،اسحاقترجمة40(

ؤجدت.العتيقةاللاتينثةمننصنعنالأناجبل

ألمايا،فيميونبخمكتبةفيالنرجمةهؤهمننسخة

منها.القليلنثروتد

عحيدأبوبهقام(السامري-أا!بنتاشكس6(،
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دينهأبناءأجلمنعثرالحاديالقرنفيالحسينأبو

أبوعاد،الواتعفي.سعدتةترجمةفيشكواالذين

ترجمةمناستفادكماالعرفيالنصنإلىمرازا!عبد

بحروفالسامريالبنتاتوك!كتبسعدثة.

مكتبةفيومنهانحطرطاته،وتوزعتصاسثة،

بوليغلوتةفيالساعريالنصنثر.رومةفيبربريني

ئثرفلمالبنتانوكسلهذاالعرتيالنصنأما.باريى

بعد.

جبلفيؤجداليالي(الجديدصر)ا!عهـد7(،

يتضفن867.السنةإكويعود.151رتمه.سيناء

والرسانلالرسلوأعمالالأناجيلالمخطوطهذا

لوفانفيالئافيالقسمنثر.موجزةثروحمعوالرؤيا

بحروفالرقعلىكت8391،سنة)بلجيكا(

النسخي.إلىالكوفيمنالانتقالوصاعةعربثة

الأصل،في(العامةالممرثة-)ا!نرجمة84(

نسخه9.رقمالقبطيالفاتيهانيالكودكسهناك

قربأنطونيوسالقذيسديرمنناسخ5"12سنة

ترجماتالعشالابنالثههبةوجمع.الأحمرالبحر

وقذم،والحريانتةواليونانتةالقبطثةإلىعادتعربثة

ووضع،وهناكهنامن)أخذتلفيقئةنسخة

1252،صنةالعملهذاتثمالممئزة(.ال!مات

والدراساتالليتورجئةالاحتفالاتأساسفكان

النيالاسكندرئةنسخةمحئهحفتولكن.الكنسئة

اليونانثةمنواستفادت9،رقمالقطيمنانطلقت

وأتوضحهاأوالقبطئةالترجمةليهقلوالريانئة

فيالطببناللهعبدمناستفادتكما.تصخحها

انتشرت.للأناجيلوتفسير،للديانسارونترجمته

التيمصرفنسخة.وسوردةمصرفيالترجمةهذه

نشرتيتد،1572سنةيوحنااسمهكاهنكتها

)الكف1671سنةرومةوفي،1616سنةلايدن

0182،صنةلندنوفيالعرثي(باللسانالمقذسة

سنةرومةفيفطبعالسورفيالمقليدأثا9182.

بوليغلوتةفيدخلثتم(ثهلالبن)يعقوب1915

سنةباريسفيقبرصينحطوطوطبعبارش!.

النسخةأساسكانالالثوالمخطوط4018.

6017.سنةحبفيطبعتالتيالملكتة

0915-سنةالمشروعهذاتثمالأناجبل،9(

شلق.اللهونصرالصهيرنيجبرائيلأعذه.1915

-...()1568هلالبنيعقوبوصخحهطبعه

فيإهدنمن)أيالهدنانييعقوبأيضأهوالذي

(.الشماليلبنان

بارشاللغاتالمتعذدةأوالبوليغلوتا4.1(

ابراهيم،الحصرونييوخايخهاعمل1628...

الصهيوني.جبرائيل4شلقاللهنصرالحاقلافي،

جانةدكانفيليب:الفرنسيينبعضومعهم

يدسافاريمعالمثروعبدأ.بارانجيروم،مورين

ثئمتو.ديوالثدبيرونديوالكردينالبريف

تتألف.فيترهأنطوانمعفائفقلوجايميشالجاء

الكتابعنواخمها:.أجزاءعثرةمنالبوليغلوتاهذه

واليونانئةوالكلدانئةوالسامرثةالعبرانثةفيالمقذس

آذارفيالطباعةبدأت.والعربثةواللاتينثةوال!ريابة

الخاصالمجفدطبعمثلأ.عشواتوامتذت1628

547فيوكان0163سنةالأناجيليحويالذي

النصالشمالصفحةفييضئموكان.صفحة

الأسفلوفياليونانيالنصثتمواللاتبي،الريالن

الذيذلكهوللأناج!العرتيالنص.المحرقيا!ن

سنةالمدئشئةالمطبعةفيهلالبنيعقوبنثره

+-رؤ+)أعالسادسالمجلدوطبع.0915-1915

صفحة.197فيوكانصهم!16سنةالردائل(

لوجاي.باسمالبوليغلوتاهذهسفيت

فيهاعمل.-16541657لندنالبوليغلوتا11(،

الذيكشلادمونمع،باسمهفشفتولتونبريان

والعربثةوالصريانثةالسامرئةالنصوصراقب

للنشبدالحبشيئالنمناللاتيمثةإلىوترجموالحبشتة

كلاركصموئيلومع.اللغاتمسثعتاموشاوأئف

إلىونقل،والترجومالعبرقيبالنمناهتمالذي

نوماسومغ.الفارستةعنالأناجيلنصناللاتينثة

حرف!طالفارسيئالبتاتوك!نسخالذيهايد

الذيهرلثىوألكسندر.اللاتينتةإلىونقلهلاتينيئ

وجمعواللاتيثةالونانثةالنصوصطباعةراف

الأولالجزءظهر.الاسكندرانيالمخطوطاختلافات

سنةوالثاني1654.سنةأيلولفيالبوليغلوتالهذه
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عنوانهاأما.1657سنةوالأخبروالادس.،165

التى(اللغات)المتعذدةالوليغلوتااليبلبافهوالكامل

البنتاتوكسمعالأصيلةالعبرثةالنصوصتضثم

ونرجمة،واليونانثةالكلدانئةوالنصوص!،السامري

والحثيئالشعبيئواللاتينيئوالكلدالنالسامرفي

وقد،والفارسيئوالعرئي،السبعبنئةحسبواليونالط

.المخطوطاتأفضلمنأخذت

سنةطغالعرلنباللسانالمقذسةالكنب،12(

فيالمقذسالإيماننثركمعمطاجعلى1671

الرزيسركيسالمطرانفيهشاركوفد.رومة

الراهبالحمروفيالمحمدانوبوحنا)+1635(

وابرايمالعافوريشلقإدئهونصر،الدونيكي

توماالفرنسيسكانيأوروبا،ومن.الحاقلاني

فييبالأب)+1632(،نوفارمنأوبيسيتي

جرمانوسدومينيكوالأب،(1656)+غوادانيولي

"الكتب:الكاملعنرانه0167(.)+سيلازيهعن

العائةاللاتينئةالنسخةمعالرلماباللسانالمقذسة

انتثارعلىالمتوكلالمقذسالمجمعبأمرالمطبوعة

ممفداتثلائةفيالكتابظهرالمسيحيئا.الإيحان

الثالث،،مك-2عز،الثاني.أخ-2تكة)الأول

فقرأوا،1625سنةالعملالفريقبل!الجديد(.العهد

واليونافنالعبرالنبالمصدروقابلو،هاالعربئةالمصاحف

والموافقوأصلح"أصخفيهاوجدوامافاختاروا

"جبرواهذابعدواليونايخةأ.العبرافماللمصدر

ذلكإلىودليلهمالفاسد!وأصلحواالناقص

الثعبئة(.أوالفولغاتا)أيالعاماللاتينئالنص

العرثي.المننقبالةاللاتييئالم!نطبعذلكلأجل

العهدصدر،3017سنةالجديدالعهد،13(

بهذاقام.والعربئةالممريانثةباللغتينرومةفيالجديد

ابراهيمالخوري،الباتييوسف،البانيمرهجالعمل

مخايلالقسرشمثا،بوخاماررئي!الغزراني

بنسخةجاءوقد،قبرصجزلرةمنالمطوشي

التيالنخصاثرمنوضبطاثهذيئاإاكثراعتبرت

وكنبعفدينفيالكتابصدربها".عورضت

فيالكرشوفي(.)أيالسريانيبالحرفالعرثيالنمن

الأبركسبسالثافي،كخ.الأناجيلالأولالمجتد

"34

الفذبسورسائلالعانةوالرسائلالرعل()أعمال

والرؤيا.بولس

اقدالعتيقالعهدكتوهيالمقئصةالكتب(414

العهدوكابالأصتةالعرانئةاللغةمننرجحت

منحديثائرجمتقدالمسيحيسوعلرشاالجديد

الجمعتةبنففةالعربثةإلىالأصلتةاليونانتةاللغة

المسيحئة.المعارفترقيةبجمعثةالمعروفةالإنكليزلة

فيواطسوليمرثهرحمةإلىالمفتقرالعبدطبعها

الترجمةهي.مسيحتة1857شةالمحروسةلندن

إلآتحئويلاأنهاغير.الثدياقبترجمة.المعروفة

وصلتالتيالكتبأي،الأولىالقانونئةالكتب

سنةالجديدالعهدترجمةتثتالعبرثة.فيإلينا

1857.شةكلهالمقذسالكتافيطبعثم18517.

الأدبي.والأسلوببالدقةالترجمةتلكونمئزت

وترجمة،1864سنةدايكفانترجمةظهرتولما

ترجمةأهملتة0188سنةاليسوعتينالآباء

ن!خها.نفدتأنبعدالناسوتناساهاالشدياق

مكتبةفي8391سنةهيكماطبعهاأعبدأنهإلأ

.لبنان-طرابلس،السائح

القديمالعهدكتأيالمقذسال!ب401(

هيوالأصلثةاللغاتمنترجموقد،الجديدوالعهد

شارك.اليونالةواللغةالكلدانتةواللغةالعبرانئةاللغة

)1018-1857(،سميثعاليالدكتورفيه

-5918(،)1818دايكفانكرنيليوسوالدكتور

والثيخا(،ول-3)9181البتانيبطرسوالمعم

يوسفوالشيخ،(1871-0018)اليازجيناصيف

فيؤلدالذيولا(-9)1817الأزهريالأسير

لاوهي"البروتستانئه"تسئىالنرجمةهذه.صبدا

عنالمترجمةالكصسرىالقديمالعهدفينتضفن

اليوموينشرها.حواشىولالهامقذماثلا.العبزبة

الفراغكان.الأوسطالشرقفيالمقدساليهابدار

وشم22/8/1864.فيالقديمالعهدترجمةصن

./013/1865فيالأولىللمزةالطبع

والعهدالفدبمالعهدأيالمقدئسالكتاب16(،

مطبعة1875.،الموصلأجزاء،ثلاثةنيالجديد

النصعلحديثاصخحقد.الدومنيكانالآباء
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الكية.فيالمقبولةالقديمة،الترجماتالأصلي

ثلاثةوذكرتالجديد.العهدظهر1871،سنة

الخوري،نةبوفيلوقيانسالكردينال:أسماء

فيالدومنكئينالرهبانرسالةداود،يوسف

منانطلقإنهداوديوصفالحورىقال.الموصل

بهتة1671،سنةبروميةالمطبوعةالعربثة"الترجمة

و!خح.المارولندمشقمطرانالرزيصكيس

والبسيطة.والشعبتةالسبعينئةإلىعائذاالنمن

الدومنيكتةالئرجمةإنالقولن!شطيعلاوهكذا

تصحيحبل،للكلمةالحصريبالمع!نىترجمةهي

العرئي".باللسانالمقذسة"الكنبالرزيلترجمة

جمعيةبهضة1002سنةالترجمةهذهطغأعيد

.ولبنانصوربافيالمقدسالكتاب

أما.المقذسللكلبال!ثوليكئةالزجمة174(

)الجزءانالعتيقالعهد،المقذسالكتاب!والفوان

(.الثالث)الجزءالجديدالعهد(،والثانيالأول

جوزفالبسوعئونالآباءالرجحةهذهفيشارك

)1813-هامفانجوزف-6918(،)1834روز

فيلب،(9091-)1828رودهأغوصطين،(امه9

اليازجيابراهيموالثيخ-5918(،)1818كوش

القديم.العهدنمىصاغالذي)1847-6091(

قي)+6918(البستافييوسفالخوريوعول

زوبنجرجصوالأديبالتحضيرئة.المرحلة

الؤيالجديدالعهدترجمةفي)،183-2918(

أما.1878أيار8فيوصدر،*18بدءفيأنجز

كلفيهوضعت.اولاسنةفصدرالقديمالعهد

اليونانئة،أوالعرثةعنالمترجمةالعتيقالعهدأسفار

الأجزاءمنجزءكلآخرفيالحواشيؤضعتكما

منسفركلأماممقذمةنوضعوقتوسيأتيالثلانة

المقذسة.الأسفار

منشورات،الجديدالعهد،المقذسال!ب(18،

البونانئةعننقله.5391جونيه،البولسثةالمكتبة

في.البولسيئفاخوريجورجالأبعليهوعفق

التيالأورشليمئةبيبلباترجمةإلىعاد،الواقع

التقؤلة.الحواثيبعضوجعل.الفرنستةفيظهرت

النظرأعادفاخوريجورجالأبأنبالذكروالجدير
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وكتب،الفاخرريحناالأبالضقرأ.ترجمتههفي

البولصيئ.خؤامجورجالأبوالحواشيالمقذمات

الإنجل،أيالجديدالحهد،المقذسال!ب(91،

ئوليكثة،الكاالمطبعة،الرؤيا،ئلالرسا،الرسلأعمال

البونالطالأصلعنبالترجمةقام.9691،بيروت

وهذب،توشاتجيويوسفحمويصبحيبوانالأ

متنإلىأضيف.البستافيبطرسالأستاذالعبارة

والمقذماتالعناوينمنكثبرالجديدةالترجمة

وهكذا.والفهارسوالثواهدوالحوائيوالفوائد

،الجديدةالترجمةهذهثوليكثةال!طالمطبعةأصدرت

المفذسالكتابدراعاتإلبهوصلتتمالتفبد

هذهتتعذاولكن.الصحيحةالرجمةوأساليب

الجديد.العهدالترجمة

يأالجدبد.العهدالمقئ!س،ال!ب،02!

يوحنارؤبا،الرسانل،الرسلأعمال،الإنجيل

الخوريترجمةفشيطتو،السريانيالكتابلحسب

الرجمةهذهأنإلىنثير8291.:عونيوعسف

الجديد،الحهدإلأتتضفنلاوأنهافرد،عملهي

الأصلعنلاالحردانئةالنسخةعنأخذتوأنها

الأورشليميالمقدسبالكتابالاستعانةمعاليونالن

البثائرفأ!درالكاتببدأ.الفرنسئةفيظهرالذي

الجدبدالعهذئصدرأنقبل7891عامالأرج

سفركلقبلتصيرةمقذمةالكاتبجمل.بكامله

الحواشي.منفليلمعالأسفارمن

العهدصدر.تفشرثةترجمة،الحياةيهاب21(،

م!91.سنةكاملةوالنسخة،8291صنةالجديد

الجديدوالعهدالقديمالعهدكتب:الثانوفيالعنوان

الإنكليقئة،عنترجم.حديثةعربتةبلغةترجموتد

المزاتبعضفينجاءت،دقيقةالرجصةتكنفلم

أنهاوبمااممها.ذلكعلىيدككماتفسيرتة

البونانثةالكتبجانئاتركت،بروتسنانتتةترجمة

العبرئة.النوراةينقرأهاالتيبالكفواكتفت

المقذس!للكتابالحديثة"الترجمةنفسهاتستي

منعددمعبازسعيدالأستاذفيهاعملوقد

حسني،جورجالأستاذبإشرافالمتخضصين

.لبنانمنوكلاهما



عربئةترجمات

كلثةالجديد،العهدالمقذس،الكأب224(

،القدسالروحجامعةالحبرثة،اللاهوت

الأربعةالأناجيلطبعت.لبنان،الكسليك

سنةوالرؤباوالرسائل.8791سنةالرسلوأعمال

عمل.2991سنةكثهالجديدالحهدوطغ.1991

،قزيبطرسالأباقاليونانتة،عنالترجمةي

ويوحنامطرروفائيلالآباءقمير،يوحناالخوري

كلأمامالمقدماتؤضتجوهر.وأسعدالخوند

وزين.الموازدةوالنصوص،الوايخةوافروح،سفر

)586(.ربولاإنجيلمنبرسومالنص

الكاثوليكثةالترجمةالمقذس،الكتاب،23(

الترجمةفيالنظراليوعئونالآباءأعاد.الجديدة

إليهوصلتبماوقابلوها"اليازجي"نرجمةالمسئاة

أورشليم!،بيبلياولاستضاالفرنسئةاليبيةالدرسات

أولاظهر.المقدسللكتابجديدةذمخةفقذموا

.بيروتالمشرقدارعن8491سنةالمزاميركتاب

لافنانرشهوالأباودوأنطوانالم!رانفيهوعمل

عبدحميبالأستاذوقرأ!ححويصبحيوالأب

منطائفةعليهوأدخلالجديدالنصالساتر

كف8591السنةفيوظهرت.التحسينات

الأحبار،الخروجالنكوين،أيالخمسةالشردعة

غاب.الاشتراعتئبةالعدد،اللاوئين(،)أو:

نفعط.اليوفيالفرلقوظلالساترعبدالأستاذ

للبيبلياالمسكونثةالترجمةوهرامشمقذماتفأخذ

)فيأورشليمبيبلياوحواضيالفرنسئة()في

يأالتاريخكتبظهرت8691وسةالفرنئة(.

،الملوك،صموئيل،راعوث،القضاة،يشوع

ستير،أ،يتيهود،طوليا،نحمبا،عزرا،رالأخبا

،أيوبأيالحكمةبهت،8791وصنة.المكابثون

الأناشيد،نشيد،الجاممعة،الأمثال،المزامير

كتب8891،وسنة.سيراخبنبشوع،الحكمة

،حزقيال،باروك،الرائي،إرميا،إشعياأينبياءالأ

،نيرنا،عرلديا،موسعا:يوئيل،هوشع،لنيادا

يا،زكر،يحجا،صفيا،حبقوق،نحوم،يخا

كفهالمقذسالكتابظهر،9891وسنة.علاخي

وأ:الجديدوالعهدالقديمالعهديضئمكبيرجزءفي
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مقذماتككفأخذالحديدالعهدأما.جزئينفي

المححكونئةالفرنستةالترجمةوهواضوحواثي

بأ!عئمأبجدفيجدولوؤضع.المقدسللكتاب

.الكتاببدايةفيتاريخيئجدولثئم،الحواشي

صدرالمقذس.ال!بجمعتةترجمة،24(

كقهالمقذسوالكتاب،9791سنةالجديدالعهد

كتأيالمقذسالكتاب:عنوانه3991.سنة

العربتةالترجمةالجديد.والعهدالقديمالعهد

دارتصدرها.الأصليةاللغاتمنالجديدة

فيوجاءت.الأوسطالئرقفيالمقذسالكتاب

الثرجمةمناليونانئةالكتبمعواحدة،نسختين

العهدتئم.البونانثةالكتببدونوأخرىالسمعينتة

عملفريقفيريبونولبمالدكتوربإشراتالجديد

المسوذةيضعكانالذيالخاليوسفالاعرضثم

نجيبأنطونيوسوالمطران.العبارةويصرغالأولى

المعنىلجهةالترجمةصخةعنمسؤولأكانالذي

عزلزفهيماروكتوراثئم.الونافيالنصنمعوتوافقه

)قبطيئتادرسمورسىوالدكتور)إنجبلي(

فيهعملفقدالقديمالعهدأثاأرفوذكيئ(.

جنباشيان،مانويلوالدكتور،وارددهيانالدكتور

الله،خيرأسعدوالثماعر،الحاليوسفوالثهاعر

الفغاليبولسوالخوري،رفقةفؤادوالثماعر

فيالئرجمةدفةعنومسؤوللاهوق!كمسمتثار

واليونانئة.والأرامتةالعبرتةباللغاتارتباطها

أبجديةالترجمةهذهاستعملتقديمةسلاليةترجمة

بلادمبثر)،986(كيرلسابجديةمبقت

ترجممهـ(.5)+ميتوديوساخيهمع،اللاف

وتابم.أخرىبيبليةكتئاوربماالمزاميركيرلس

اليونانية،إلىالمترجعانعاد.العملميتوديوس

اشير()سفرالعبريةإلىآخرونمزجمونوعاد

وضعنافاذا(.أخ2و1،نح)عز،الشعبئةواللاتينئة

كيرل!عملحيثوالمزا!رالبنتاتوكسجانئا

تعودالنصوصمنمجموعةمعنكون،وميتودبوس

نحتلفة.وحقباتعديدينأشخاصإلى

للكنائسالرعمتةالبيبلياهيالترجمةهذه

إلىئرجمات)معالملافيةاللغةذاتالارثوذكسثة
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أنهاغير،عديدةومخطوطاتهاالمحكتة(.اللغات

زوغراشسيسكودكسأقدمهاالعهد.حديثة

يضئمالذيلنينغراد(فيمحفوظ.ا.ا-اإالقرن

العهدينضئنالذيالمخطوطأما.الأربعةالأناجبل

عشر.الحاديالقرنإلىفيعودالقديم

الصينإلم!النسطوربةالرسالةوصلتصئةترجمة

الأناجيلنقلتأخهايكونوقد635.سنةحوالي

شثرلمولكننا.المقدسالكتابمنأخرىواسفازا

الترجمة.هذهمنأجزاءعلى

علىالقدبمةالمراجعتؤكدبيوديةفارستةترجمة

ترجمةهي.الاسلامبقتقديمةترجمةوجود

نكونوقدعبرتةثحروففيدؤنتفارسئة

.فارسبلادفيالعالينالهودأجلمنجهزت

القرنإلىتعودالترجمةهذهمنمخطوطاتهناك

قديمة؟الترجمةهذهتكنلمآلرىعئر.الراج

ممكن.الأمر

عهدمنذمصرفيأقاموااليونانأنمعقبطتةترجمة

التيالقبطتةفاللغة،العربيالفتححتىالبطالسة

حروففيوكتبت،القديمةالمصرلةمنتفزعت

حافظتقد،ديموتئةحروفعليهازبدتيونانبة

برزتولهذا.اللادشبوسطالأولموقعهاعلى

ال!راتفيالمقدسللكتابترجحاتإلىالحاجة

مختلفةترجماتصتكانتوهكذا.015.2-.

يعت!!.منهاكلتارلخبالدقبقنحذدأننستطبعلا

هناككانت015-.02،سنةنذأنهبعضهم

والبحيرتة.الصعيدئةغيرترجمات

الأولىوالاخميميةالفيومتةللترجماتكان

الزمانفيجذ)محدودتأثيرالثانيةوالاخميمية

الاخميميةوحدها.المكانوفيالسابم()القرن

منطقةحدودوتجاوزتأدبثةلغةدورلحبتالثانية

بالاوساطارتبطتأنهابماولكنبهها.المتكئمين

القرنمن.الاوساطهذهمعزالت!دالغنوصتة

الصعيدتةفرضت،عشرالحاديالقرنحتىالراج

فقدالصعيديةالبيبلياأما.أدبئةكلغةنفسهاالمنفطة

لاهوتميئ)إناليونانئةالبيبلباالبدايةفيزاحمت!ها

قدائاسيوسإلىفيلونمنالكبارالاسكندرية

الثانيةالاخميميةالترجمة

نأعئمتماولكنهاالبونانية(.اللغةفيكتبهمدؤنوا

وتكوين)451!خلقيدونتةمجمعبعدسيطرت

استعمالفانحصرالقبطثة.المونوفيزيةالكنيسة

القرنوبعد.لصواهمدونبالملكييناليونانئةالبيبهليا

"اللغة"البحبرية"اللغة"أزالتعثر،الحادي

هذهالبببليةالترجماتوتبعتالصيدية،

القبطةبدأتالوقتذلكفيولكن.الحركة

نهائيبشكلوانطفأت.العربثةاللغةأمامانحطاطها

فيإلااليومموجودةتعدولم،عشرالساجالقرنفي

الليتورجئة.المقاطعبحض

الأولمطالاخميمية،الصعبديةالترجممةهنانذكر

والبحيرية.والفيومية،البهلنسية،والاية

اللهجةفيأولأالبيبليائرجتالصيلية.لترجمة

علتأشستمصر.فيالصعيدأهللغة،الصعيدية

الألفاظمنكبيراعد؟افتضفنتال!بعيئة

الأسفار.حسبالنصوصتنؤعتوقد،اليونانئة

عرفهالذيالقديمالنصنجدالمزاميرفيثلأ،

ترجحتهمأعيدتفقدالصغارالانبياءأماالصعيد،

النصننجد،الجديدالعهدوفي.السبعينيةضوءعلى

فيمرازاالنظرأعيد.الغريى"!النمنتأثيرمعالمصركما

منعددفينجدهاونحنالصجدثة،الترجمه

3-4.القرنإلىتعودالتيالقدبمةالمخطوطات

الترجمةبعدجاءت.الأولىالاخميميةلترجمة

القديم.العهدفيأققهعليهاوارتكزتالصعيدئة

أهللغةكانتالاخميمئةاللهجةأنإلىهنانشير

.محصورةمنطقةفيةاذن.طيبةإلىأخميممنمصر

قليلأ،النرجمةهذهمخطوطاتعددكانلهذا،

منلنايبقوأ.الرابمالقرنإلىيعودوأقدمها

لو،،مت،أم:منأجزاءسوىالمنرجمةالنصوص

خ!.غلة

تفزعتاخمبمثةلهجةفي.الثايخةالاخميميةلترجمة

فيالوسطىمصرلغةوكانت،الأولىاللهجةمن

الترجمةهذهمنلنابقيتليكويوليص،نطقة

الراج.القرنإلىأقد!هايعودمخطوطاتفيأجزاء

انجيلبنصنخصوصأالترجمةهذهاشتهرت

يرحنا.



البهلنسيةالترجمة

مصر"لفة"هياللهجةهذهالبهلن!بة.الزجمة

أجزاءسوى6191سنةحتىل!نايكنوا.الوسطى

6191شةكتضفولكن.رو،أممط،تكمنتليلة

4-هالقرنإلىيعودانالرقمنمخطوطان

والنصتى،لانجيلا!كاملالنصويتضثنان

.3(:15-ا:1)الاعماللسفرا"الغريى

قربالفيوملفةهياللهجةهذه.الفيومئةالترجمة

القديمالعهدمنمقاطعبضعةإلالايبقلم.القاهرة

قدبمة.!وطاتفيالجديدوالعهد

وماالدتا،لغةهياللهجةهذه.البحيزيةالترجمة

مصرلينورجةفياليومحتىئستعحلزالت

أخذتماقدرعلىاليونانئةمنتأخذلم.القبطية

ترجمةاليونانثة.البنيةتبئتولكنهاالصعيدتة،

كودكساتمخطوطاتهافأقدمذلكومعتدبمة،

وضعناإذاهذاعئر،الحاديالقرنخهايةإلىتعود

بودمربرديةأهمهاالبرد!مننحطوطاتثلاثةجانئا

ا:ا-4:2.تكيو،تحنويالني)3-4(الثالث

الاسفف،أولفيلااستعمل035،سنةقوطثةلرجمة

)البلقان(،ميةفيالمقيمينالقوطلدىالاريوسي

اليونانثةالابجدئةمنمنطلفابنفصهخلقهاأبجدئة

استعملهاقديمة)أبجديةالرونثةوالابجدية

الكتابترجمثموالمكندنيافيون(.الجرمانيون

.الاشخاصبعضعاونهبكونوتد.المقذس

أنكالقديمالعهدأجزاءبحضفقطإلياوصلت

علاتتهاعلىفدئت5-7(،نح52:2-3؟مزء!

اليونانيالكودك!معكمااللوقيائةالنسخةمع

نإفيلوستورجالأربو!يالمزرحقال.الاسكندرافي

للامل2و1،صم2وايترجمأنرفضاولفلا

.الحربأجلمنالحماسالمؤمنينعنديقؤي

الذيارجانتيوسكودكسفيالأناجيلعرفت

اوبسالافيحفظوفدالسادسالقرنإلىيعود

ولوقامتىمنأجزاءونجدال!ولد(.أو)اسوح

)منهاأخرىغطوطاتصمت!فيبولسورسائل

قربالقوطئةالترجمةنمنإنطروس(.خحسة

هي"الغريى"(.)النصالبازيالكودكىمن

بذاتدوئاتترجماليونانيةفالكلمة.حرفئةترجمة
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الكلماتترتيبالترجمةوتتغالقوطئة.الكلمة

اليونانئة.فيكما

الكتاباتعاصرتالتيالقوطئةالترجمةإن

الجرمانيةاللغةعلىشاهدأقدممعهاتشكل،الرونئة

البرابرةاجتاحزمنفي(العامبالمعنىالالمانئة)أو:

اولبل،إيطالياإلىالترجمةهذهوصلت.لأوروبا

للترج!ةمكانهاتركتأنعتمتماولكنهاممر،

اللانبنثة.

لاتبنثةجمات

العتيقةاللاينيتةا("

الأولى.الترجمة)أ(

فيرومةأهلإلىبولسكتب.الافريقيةالترجمة

عائفائكنلماللغةهذهأنغيراليونانئة.اللغة

كانتاللغةهذه.الغربتةالمرافئفيالايحانلانتشار

الثافي،القرنمنذولكنالأصياد.ولنةالعبيدلغة

بتؤعتنزعتلاتينئةلغةالمسبحئينلدىنكؤنت

محفيةشفهتةتقاليدوتكؤنثالجغرافئة.المناطق

منالمأخرذةالكنابئةالمقاطعبعضلناتركت

مكتوية.ترجممةأولانتشارعلىفأئرت،أشارها

سنةقبلومتماسكةكاملةبيبلباوجدتأنهويبدو

فيمنهنتاكدماوهذا.قرطاجةفي025

قبربانس،عندنجدهاالتيالعديدةالاستشهادات

مخطوطاتوهناك)،258(.قرطاجةاسقف

أمخطوطاتالراجالقرنإلىتعودللاناجيل

سيراخوابنللحكمةومخطوطاتبوبيانميس(،

الترجحةهذهانطبعتالث!عبثة(.فينجدهما)كما

"الغريى")النصالبونافننموذجهافيالخسعبيئبالطابم

بحواشبىوتمئزومصر،سوربةفيأيضأغرفالذي

انطبعتكماموازبة(،مواضعمنأخذتوشروح

فتمئزت،الحرفئةالترجمةوطريقةالالفاظباختيار

المثففة.الاوصاطقلبعلىعزلزةحزةترجماتعن

عنوإغريبةغامضةالترجمةهذهبدتوهكذا

الذينإلىبالنبةإلامعبزةكانتومامحيطهاإ.

"الكلامهذامنليفترلواكبيربجهديقومون

جنولبفيالئهداءنرى،018سنةمنذ،.المقدس

وبعد.بولسبرسائلتحتقهمعلىيدئونفرنسا
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ذاكمثل"المقدسة"الكتببسممنصاس،ذلك

الاستشهاد.منيتهزبالذي

علىندكأفرلقية()ترجمة"افريقية!الصفةإن

علىندكفلا.الترجمةهذهؤجدتحيثقرطاجة

هذهأما.خاصةلهجةعلىولا،فيهصنعتموضع

أجزاءولكنهاأجزاء،من!اإليناوصلفقدالترجمة

وتعزفناجذا،تديمةيونانيةلغةعلىندؤضرورئة

فنسخة.الأولىانطلاتتهافيالمسيحتةبالحضارة

بلعثراتبقيمتهاتساويالعصرذلكمنواحدة

اللاحقة.العصورمنالمخطوطاتمئات

.""الاوروبيةالمراجعات!)ب

رومةفينوفاييان!عكس،الئالثالقرنمنذ

فيالآباءأخذ.قرطاجةلنةعنتختلفيبيةلغة

"الافرلقئة"،البببلياعنفشيئاشيتايبتعدوناوروبا

التيالمنفحةالونانثةالنسخاثوراءويصطفون

ويترجحونالكرى،السثرقئةالبهاشتقرأها

صحيخاالنمنيجعلواأنمحاولينحرث!بشكل

المعنى.م!توىعلىومفهوماالقواعديةالوجهةمن

ظفتهذه،التحشنمجهوداتكلرغمولكن

درسواالذينالمثففيننظرفيخش!نةالترجماتهذه

وغيرهما.وفرجيليوسشيئرون

توردعديدةنسخات"المراجعات،هذهمننجد

توردأجزاءونجد.المزاميروسفروالرسائلالاناجيل

إلىبالنسبةتليلةالاجزاءولكن.التاريحئةالأسفار

هذهئشرتوالنبؤية.الحكحئةالاسفار

وعلمةنفدئةنسخةطبعتكما،المخطوطات

الاستشهاداتذلكعلىويزاد.والمزاميرللأناجيل

سنةومنذ.الليتورجئةوالنصوصالآباءكتبفي

المانبا(في)بورونالعنيقةاللاتينيةجمعت،9491

فمتزت،تامبثكلورئتها،الكثيرةالنصوص

القسم،حك،تكفنئرالتطؤر:خطوطمحملف

الكاثوليكئة.الرسائل،البولسئةالمجموعةمنالئاني

التبادلعلىساعدالرابمالقرنمنالثانيالقمإذ

وتكؤن.الئمالةإبطاليافيشماولا،الثرقمع

قربمصر،فيأوفلسطينفيالمترجمينأفضل

من،بسرعةالنصوصونطؤرت.الكبرىالمكتبات

لاتينئةترجمات

فهيلاريون.سنواتعرإلىسنواتعثر

إلىمباشرةيعوداأنيستطيعانوامبروسيوس

فيالنظريعيدونأخذواآخرينولكن.اليونانثة

وبشكلتفاصيلهاأصغرفيالسابقةالنصوص

الضررأما.واردةولاشاردةيتركوافلم،منهجيئ

منقرلبننؤعفهو،المتعذدةالمادراتهذهمن

كلهاتكنلمالتصحيحاتإنئم.والبلبلةالفوضى

تدرها،حقنقدبزهاالصعبمنوكانمحفها.في

كقاعدةسلطنهمنالمفدسالكتابخسروهكذا

يجدبأنأوكسطينساهنممثلأ،.وحياةإيمان

علىبل،الاسلوبسوىعلى:الترجماتأفضل

للنصن.والامانةالوضوحمستوى

الشعبثةاللاتيبة2("

ايرونيموس.عمل)أ(

منطقةفي035ينةقبلولد.المترجمينستدإنه

الادرباتيكي.الشاطئعلىايطالا()فياكبلاية

شغفولكنفي.وبرعرومةفيالادبدرس

وسنة5+صنةببنفاعتزل،الشرتيالرهبانيبالمثال

دروسهوكقل،)تركيا(وخلقيسانطاكيةفي038

اللغةعلىوانكثالتفسبر،علموفيالونالئةفي

رومةفيأقام،الاليةالخممىالسنواتوفي.العبرانتة

،المجالهذافيوتخضص،داماسيوسالبابابجانب

ثوجيفاالشرلفاتالسيداتمنفريفاووخه

روحئا.

وفياللاتينيةالأناجيلفيالظريعيدبدأحينئذ

داماسيوستوفيولما(.الكتابهذا)ضاعالمزامير

منعددلايرونيموسصار،سبربقيوصمحلهوحل

منجماعةوأشى،لحمبيتفيفاعتزلالأعداء.

جغرافيةمنقرلئاصاربولا.القديةمعالسيدات

أسماءأيالاونومستيكوناليترجمالمقدسةالأرض

اللاتينئة(،إلىاليونانتةمنلاوسابيوسالامكنة

فيسثماولااليونافيالتفسيريالادبإلىوتعزت

إلىتعرفكماالبحر(،)علىقيصزلةمكتبة

اليهود،بالعتمينوائصلاوريجان!.هكحبلة

نصن،اليونانيةال!نصوصأفضليترجمأولأفبدأ

بالأحرىأو،العبرقيالنصإلىعادثماوريجان!.



لاتينئةترجمات

وسيماكبهلالدىالههوديةالترجحاتإلى

العبزلة.إلىنظرةمعوثيودوسيون

نعرفماسوريأولنهجعل،واسعتوثيق

ظلأنهفيشلثلا!للاسفياضاعالذيعمله

ولاالكنيسةفيتجذرتالتياللاتبنيةللتقاليدأمئا

وارنجاطهاالمسيحانثةإلىنتطزقالتيتلكسئما

لمللحرفأمانتهأنغير.المسيحيسوعبشخص

أمانةهذهأمانتهتحذت(مراجعهفبفضل.قليلةتكن

أيامنا.فيالمترجمين

عناتجعدأنبعداكيدةللنصوصترجتهجاءت

أرادوقد.القديسينحياةوفيالرسائلفيلغتهبراعة

مثلأيامهبيبلثيفصدم،الرابهنيينبتقاليديأخذأن

إلىدوئااستندااللذينوأوغطيسرويخنس

الزمنمنذتفعلأنالكنيةاعتادتكماالح!بحينية

النصعلىاهتمامهقضرايروني!موسإنبل.الريمرلمط

يترجمرلم(،الاولىالقانونئةالأسفار)أيالعبرممط

إلادا(،أس،يه)طو،الثانيةالقانونئةالايفاربعض

سي،،حكينقلأنفرضأعليهفرضكما.مكرفا

الجديدالعهدينهلمالاناجيل،وبحد.مك2وا

يكضلالسورقي()روفيشتلميذهفترككله.

اليونانثة.إلىعائذاالجديدالعهدأسفارمراجعة

ترجمت،علىايرونيموسزادهاالتيوالتفاسير

منالكئيرحملتكما،البهوديالنفسيرحملت

سئماولااليونانالآباءعنأخذهامعلومات

هذااللاتينيالعالمإلىينقلأنهاعتبراوريجان!.

ذلك،ومع.فيهرأيهيقولأندونالكثيرالغنهى

ايرونيموسإلىنتعزفالتفاسيرهذهنقرافحين

فقطمهلناكانلوإليهالنصلكتامامعرفة

المقدسة.للاصفارنرجمانه

اللاشةالشعبتةمصير)ب(

عليهانالإنهالاناجبلمقذمةفيايرونبموستال

ذلك.إلىدعاهالباباهوبل،د)ماسيوسالباباموافقة

لن،العبراللةعنالترجماتإلىنصلحينولكن

فقدرسمثة.صاندةأيلايرونيموسيكون

الليتورجافيمكانتهانأخذأنلا،ترجمتهتوخت

معالحوارنوخهأنبل،الكن!يئالتعليمفيولا
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إلاابهايقبلأالترجماتهذهمثلاليهود.

وتعطمالنعمةدورمنتقفل)شعةالبلاجيون

نأمعأفس!(محمعفيخر!ت.البثريالمجهود

وكنيسةالآباءأما.خاصأعداةعاداهمابرونيموس

ولم.العتيقةاللاتينئةيستعملونفظفواالرسمثةرومة

مراجقها.بعدإلاايرويموسنصوصنئتعمل

النهاقي.فينفسهفرضايرونبموسعملولكن

ئملثلاانكلترا(.)منالمكزمبادئمإيريدوربهأخذ

اللينورجيا،فينفسهيفرضلممزا!يرهكتابأنفي

غاليةكنيسةعتمتماولكن.الابحاثعالمفيبل

فيالمزاميربكتابأخذتأنفرنسا()أي

فيالمقدسالكتابغوتنبرغطبعولماصلواتها...

ايرونيموسنمنطبعألمانيا،أعمالمنمايانس

محاولاتكانتثمبارشى.جامعةنطمتهكما

القرنفيانعقدالذيالتريدنتينيئالمجمعمنذعديدة

لتقذمالمخطوطاتمنفانطلقتعشر،الادس

...جديدةشعبية،ن!خة

يونانيةترجمات

البعية(ا"

يحود،العبرئةللتوراةالأولىاليونالئةالترجمةهذه

إلىدعوااليهودمنعلماءبأنيقول!خبرإلىاسمها

رسالةوتحذثتجها.يقوموالكيالاسكندرية

وكذلك(،قبيلةكلمن)6عاه72عنارستيس

السبعينية.الترجمةفشفيتالآباءفعل

النرجمةهذهأعل)أ(

أخذناواذا.الاسبهدرثةفيالترجمةهذهولدت

يكرنارستي!،ورسالةارسطولولستالهبما

الأولبطليحوسعهدفيئرجمقدالبنتاتوكى!

الثالثالقرنمنتصففي)285-246(،فبلدفوس

الاصفارمنعدذاأنفيهنأننستطيع..مق

الثانيالقرنخلالمصرفيترجممثلأ()أشحيا

قدالاسفارصائرئكونأنالمعقرلومن..مق

فيترجمقدالجامعةسفركانوان،هناكترجت

.م.بالافيالقرنفياكيلانهجحسباصائيل

سيراخبنحفيدأضار..مقالثانيالقرننهايةفي

اليونانئة،إلىجذهعملوترجممصرفيأتامالذي
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أقله)أوالكتبوصائروالأنبياءللثريعةترجمةإلى

للاسفاراليهودفيالتوزيمححب(الكفبحض

وأكتوليمالانبياء،أونبييم)توره،المقدسة

1(.8-.المقدمةص)رجالكنب(

فيلونروى،المسيحيئالأولالقرنبدايةفي

كانوامصريهودأن،"موسى"حياةفيالاسكندراني

المكان"ليكرموافاروسجزيرةإلىسنةكليأتون

الترجمة،هذهنورالأولىللمزةأضاءفيهالذي

دائفا".والجديدالقديمالاحمانهذاللهويشكروا

ترجماتعدةكانثأنهالعلحاءبعضيرى

فيعودالسبعبنثةنجاحأما.المقدسةللأسفاريونابة

نأيجبولكن.اختارتهاقدالأولىالكيةأنإلى

اللذبنوسيماكاكيلاجانبئاجعلناإذاأننانعترف

الونانثةالاشكالفكلمتأخر،زمنفيترجما

نأويبدو.واحدةلترجمةمراحلتثكلالمعروفة

نأيسهبوا،أنالمراتبعضفيحاولواالمترجمين

النرجوم.فيماعلىليثرحوه،النمنفييتوشعوا

تأتياباخرىالملاحظةهذهنخففأنيجبولكن

،هناكالعبرثةالمخطوطاتفاكشافات.ق!رانمن

العبريالنصنعنتختلفنصوصوجودعلىدئت

،إذن.السبعينثةنماذجمنقرلبةوتبدو،الماسوري

فلأنثالماسوريالنمنعنالسبعينتةتختلفحين

النصعنمحتلفاكانجذاالقديمالنموذجهذا

أيدينا.بيناليومهوالذيالعبري

منيهودئةمقاطعمصروفيقمرانفيؤجدت

تستعملأنهاهيميزاتهاواحدىالبعينية،

المتفزعةالقدبمةالعبرئة)الابجدثةالعبربةالحروف

الاسملتكتالمرثعة(الحروفأوالفييقتةمن

التاردخ،إذن(.!و!)يالحروفالمرجالالهي

أعيدأولىيونالئةترجمةنارتهوللسبعينثةالقديم

منوقريئاثاتاشكلأتثخذأنتب!مرازايهاالظر

نأالترجمةهذهعتمتماولكن.الماسوريالض

العالم.فيمكانتهاخرت

واحدلكتابترجماتعدةالبدءفييكنلمإن

فقد،؟(القولهذاصخةعنيرهنأنيقدر)وصت

الترجمةطريقةوتفخمى.مترجمينعذةؤجد

يونانيةترجمات

فينجدهامحملفةأيادييكشف،المستعملةوالالفاظ

إعاداتعلىيدكماوهذا،والمجموعاتالكت

الصغاروالانبياءوحزقيالإرميافمترجم.جزئبةنظر

إشيا.مترجميكونأنيمكنلا.(..عا،)هو

بدأتنسبئة.كرونولوجيانقترحأنونظغ

الخمسةالئردعةأسفارمعالترجمةفيحصلةأول

الرؤادهؤلا+وعمل(.الحصريالمعىفي)التوراة

علىوجبفقد.اللاحقةالترجماتعلىطابغهترك

الكلمةحاصمبثمكليختارواأنالأولينالمترجمين

دوبك:)مثلأالعبرلةالكلمةتقابلالتياليونانئة

الانبباءالنتاتوكسبعدوجاء.مجد(-دوك!ا=

واحذمترجمهناكيكونوتد.الكتبسائرثم

ادأما.وأيوبهلي!ة()صيغةالامثالسفرفيعمل

حزةترجمةسريغاترجمفقد،164سنةدؤنالذي

لهذا،أيدينا.ببنالذيالنمنعنيختهلفنصعن

حرفيهةاكثرنرجمةالأولىالنرجمةهذهمحلحل

صرا،ترجم،ذلكوبعد.تيودوصيونترجمةهي

سفرأماالحرفئة.علىيشذدباسلوبرا،،نش

تث!كللاوهكذاامميلا.نهجإلىفيقودناالجامعة

هيبل،متناسقةمجموعةالسبعينيةاليونانثةالتوراة

متعذدة.ومناهجطوللمحهودنتيجةتبدو

نوراتهم،الكتابهذامنالمسيحيونجعلوحين

معوارمياواستيردانيالعلىزباداتضغقدكان

يأخذلمكتئاضئمكماارميا.ورسالةباروكسفر

سي(،،يه،طو،مك)1الرسميالهودقيالعالمبها

مك،)2اليونانيةاللغةفيمباشرةدؤنثوأخرى

حك(.

كاملة(كودكحاث)مراتالعديدةالمقاطعإن

فيوخفظثمصررمالفيكئشفتالتي

وفراير)ايرلدا(،دوبلينفيبتيشسترمحموعات

جنيففيوبودمر(،المتحدة)الولاياتواشنطنفي

عليهكانتعشاقكرةنكونأنلناتتيح)سوي!را(،

فانتشرتالترجمةبدأت.القديمةاليونانثةالبيبليا

وعرضها.بطولهامحدودةالبرديمنلفائفبشكل

كتهبناأيلافهيالتيالكودكساتتعميمومع

منضدةدفاترعذةثمجذا،سميكواحد)دفتر



يونانيةترجمات

.،"مبوالاكالثافيبالقرنبطزا(،ومرصوصة

البيبلئة.الأسفارمنعددجمعمن"الناثرلماتمكن

كان،والخاسىالراجالقرنفيالرقاستعمالومع

والفاتيكمافيالسينائيهيالتيالر6معةالكتبهذهلنا

العهدكلدفتيهافيتضتمالتيوالاسكندرافي

الجديد.والعهدالقديم

جديدةلرجمات)ب(

ترجماتوظهرت،الترجمةهذهفيالنظروأعيد

عبريةنصوصمنالأولىالترجمةانطلقت.جديدة

الهوديالعالمفينثئتالذيالنمنعناختلفت

يخصنمافيواضحهذا.م.بالثافيالقرنخلااط

.قرانكشمافاتبفضلوزلكوار،صم2وا

هذهفيالنظربيدباكزااليهوديالعالموبلأ

فيثمأولأمصرفي،منطمأوعابربشكل،الترجمة

فلسطين.فيالمعفمينطلبعلىبناء،ا!رائيل

وسيماك،وكيلاتيودوسيونجاء،ذلكبعد

النص!جديدمنترجمواأوال!بعينتةقىاءةفأعادوا

مسيحئة.لاثيهودئةهىالترجماتهذه.العبرقي

زمنحتىأقلهالبهرديالعالمفياكيلااشعملوقد

أعنتالتي146"الثرى!تقولكما،يوستنيانس

.553سنة

تديمةمحثةنسخات)ج(

كلالسبعينئةيجكفظكالمسيحيئالجاتأما

نادزا.إلاالجديدةبالترجماتيأخذولم.الاجلال

يأ.السبعينيةمحلنيودوسبونحلحيثدامثلأ

بفهبمالمجذاقصيرةالأولىنرجمتهكانتالي

فاتكرازا(اعتبرههوأو.فتركهالنصالمترجم

الدفاعضرورةأنغير.تيودوعيونبترجمةكملت

الأخذإلىالمسيحييندفحت،اليهوديالعالمتجاه

النصبينالموجودةبالاخلافاتالاعتباربعين

)ولدأوريجانىأراددهاذ.والمبعينئةالثابتالعبري

المقابلة،بسفلأن251(صنةتودن،الاسكندربةفي

ضخفاعملأ(البحر)علىفلسطينقيصرئةفيبدأ

فينسخه،العبريالنمنعواميدصتةفينطمجدا:

الأرلم!المحاولةتلك!انتيونانتةحروف

وضعثم(،الحركاتووضعالتوراةلتشيهل

348

أنبماو.سيونوتيود،السبعينية،سيحاك،اكيلا

هذهصضيتلهذاعواميد،صتةفيخعلالعمل

قدالجتارالعملهذاأنغيرالهكشلة.:المحاولة

النتف.بعضإلأنهيبتىولمضاع

نسخةليقذمالعملهذامناوريجانسوانطلق

محمبمفيلوسوتبعههو،بدأللشعينثة.نامة

أوسابيوسئم(الثالثإالقرنالقيصركطاوسابيوس

علىالمؤشصةالمخةهذهفي)265-.34(.نفط

علاماتجعلتالهكسبلة،فيالخاصىالعمود

النصنمعالاختلافاتعلىللدلالةالنمنفوففارقة

اليونالط،النصفيالاقصةالكلماتلزبادة،العبرفي

العبرثة.فيموجودةغيربونانئةكلماتإلىللاشارة

الماسوريالنصإلىأتربهيالتيالنسخةوهذه

فلسطينكئاببهأخذفد،القديمةالسبعينثةمن

كما،الاورشليميوهاسيخيوس،اوسابيوسمثل

اصففباميلبوسمئلبفلحطبناتماثرونبهاأخذ

تركيا.فيثيصزلة

الكاهنإلىللسببنئةأخرىنسخةون!صبت

311-سنةتودنالذيالانطاكيلوقيانسوالشهيد

ولكن.ندريلا؟الكاهنهذادوركانما312.

النوراةلأسفارتوردالمخطوطاتأنهواكيدهوما

فمأيوحناأنط!يةإلاءيوردهالذيالنمننمط

بصخةيتمئزوالذيتيردورشس(،،الذهب

"الضعننتكلمأنالافضلمنلهذاالقواعد.

جذاقديمبشكليحنفظالنمنهذاالانطاكي".

مقاطعنقابلعندمامنهنتيقنماوهذا.للسبعينية

اللاتينثةنصمعأويوسيفوسالمؤزخمعخاصة

القيقة.

ذاكهاسيخيوساسمهآخرشخصأونذكر

اضطهادخلالماتالذيقيالمصالاصقف

للكنيسة.3(ا)303-اديوكلاسيانس

)والعهدللسبعينتةنسخةصاحبهوهاشخيوس

نأدونممر+فيانتثرتقداليونانتة(فيالجديد

حوزتنا.فيالتيالمخطوطاتفيإليهاالتعزفنحتطيع

بمبادرةخمعتالتيالكنوزهذهمنفانطلافا

قيصردةمنالمنطلقةالتوراةوصلتمسيحثة،
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طبوقدالمسجئ.العالمكلإلىوانطاكية

أوسابيوسمن)+327(قسطنطينالامبراطور

بببلياكصخمسةتأمين)+9+(القيصرقي

وطب.القسطنطينتة،الجديدةعاصمتهلكنائس

منعينهالطلب.35()+كونستانالامبراطور

بكونوقدالاصكندرتة.أسقف،اثناسيوس

المبادرةهذهعلىشاهذاالفاتبكانيالمخطوط

ينتظروالمالمسيحيينأنفيشلثلا.الأخيرة

ولكن،السبعينتةينسخوالكيالامبراطورمساندة

المخطوطاتنشرعلىساعدتالمساندةهذه

الغالة.كلفتهابسببالكاملة

الترجمةالجديدالحهدكابمعظماستخدم

الكنبسةآباءاسنخدمهاكما،القديمللعهدالبونانية

هذهوالاقباط...اللاتينمنالمترجمينوأول

بحيثالكنيسةبدايةفيرئييهادوزالعبتالرجمة

بها(أموحىتعتبرأناقترحرااللاهوتيينبحضإن

العبرقي.النصشأنشأنها

4)2!

الترجمةهذهعاحب)أ(

الاسود.البحرعلىعينوبفيولد،وثنياكيلا

-138(.)117هدريانسالامبراطورأبامفيعا-ث

قريبكانإنهالقديمةالمراجعبعضوتقول

أورشليم.فييقيمبأنلهسمحالذيالامبراطور

مناليهودتةإلىيرتدأنقبلالمسيحئةإلىاهتدى

وأيشوعورابياليعازررابيتلصيذكانجدبد.

نماههأننستطيعقد)+135(.عقي!بةتلميذارابي

حرلطأراميترجومصاحبهوالذممطاونكلوسمع

الخمسة.موسىلأسفار

الترجمة.هذهمبز!)ب(

علىتثتالتياكيلابيدالقديمالعهدترجمةإن

بطريقةترجمةهي128-912،شةيبدوما

فكل:العبر!للنمنالحرفيبالاقتفاء.والكزالترسيم

كلصةاكيلاترجمةفيتقابلهاالعبريالنمنمنكلمة

التيهيالكلمةوهذه.يونانيةواحدةوكلمة

النصفييقابلهامايردمرةكلدوئائستعمل

غيابفهي،المفرطةالحركيةهذهنتيجةأما.الع!!في

يونانيةترجمات

النحو.مستوىعلىأخطاءبل،أدبياسلوبكل

نأعلىدئتاكيلااشعملهاالتيالترجمةوأيالص

المعثمونفيهاترثمعالتيالتفشربمبادئيرتبطعمله

إمئلأعقيبةرالىستماولا،المشحيالثانيالقرنفي

دأ"معتعنيالتي""سينالبونانيةبالاداة""اتترجم

حرل!هيصينأنمعبهالمفعولصيغةعلىوالحفاظ

الاداةمععفيبةرابيتفسيرعالمفيهنانحن(.جز

.تستبعدهأوءالحيتتضقنالتيالحبرية

أفهاعلىاكيلاترجمةدتت،ذلكإلىبالاضافة

دوتااكيلاأحكفقد.للمسيحثةومناوئةهجرمئة

كلمة)المسيح("كرصتوس"كلمةمحل

امشعمل714:إشفي)الممسوح(.!"ايلايمانوس

السبعينية،قيكما"عذراء"لا"صبية،لفظةاكيلا

سلم.بتولئةإلىتلميحأساسمنالمسبحتينلبحرم

الترجمةهذهتأئير)ج(

الاوساطفيالسبحيئةمحكحفثالترجمةهذه

خسرتأنبعدباليونانئة،المتكفمةاليهودئة

لها.المسيحييناستعمالبمببمكانتهاالسبعيية

السبعينبة،إلىبالنسبةاكيلاترجمةلعبتوهكذا

إلىبالنسبةأونكلوسترجوملعبهالذيالدور

بالارائة،المتكفمينالهودلدىيوناتانترجرم

اليونانيةفيتصئنالىالمجامعفينستعملوظفت

أنغير146(.)البشرىيوستنهيانسزمنحتى

قد،لرايرونيموسأوريجانسأمئالالمسيحيينبعض

حرفيتها.بمصاكيلابترجمةأعجبوا

الترجمةهذهشهود)د(

صائرمناممثرحفظتقداكيلاترجمةان

المقاطعأما.السبعينيةعداما،الونانئةالترجمات

رئيسيين:مرجعينإلىفتعودإليناوصلتالتي

خزانةفيوجدتأجزاءبشكلنفسهااكيلاترجمة

مز؟-23:1127مل7،2-02:17املأالقاهرة

فيأو:3(-7:1691!أم؟09:1730-1:17

الثالثالقرنإلىتعردالتي()مصرامهرستبردية

فهوالثانيالمرجعأماا:ا-ه.تكوتتضمن

المحضصالثالثعمودهافياوريجانسهكسبلة

مخطوطاتفيوجدتصغيرةمقاطعهناك.لأكيلا



يونانيةترجمات

فيأو،الفاتيكان،)انكلترا(كمبربدجف!نجدها

القيصرياوسابيوس.ملالكنيسةآباء

التفسيرثة.والسلسلاتالقورشيويودوهـش!

الذيالجامعةسفرأنيبدوثذللثإلىبالاضافة

بعضيقولكماكيلاإلىيعود،السبعينئةفينقرأه

ن!خفياكيلاترجمةمنمقاطعووجدت.العلماء

الترجمةهامشفي،اليونانيالحرففيالعبريالنص

الارمنثة.ايرجمةهامضوفي،للهكسبلةالسريانية

تيولوشون34(

الترجمةصاحب)أ(

عنالقديمةالثهاداتبيننوفقأننست!طيعلا

الامبراطورايامفيعاشأنهيبدواتيودوسيون:

وأالبنطسمنأصله)018-291(.كومودس

يصبحأنقبلالمرقيوئيةالبدعةإلىانتمى.أفسس

ما.الاببونيينجماعةمنكانأويهودئا.مرتذا

أنهوايرلناوس()خصوصأالنصوصبهتحتفظ

بعتبرونهالعلماءأنغبراكيلابعدجاءنيودوسيون

فيعملتعموعةمنجزءفترجمته.لأكيلاسابقا

معتميمنبدفع،فلسطينفي،المسبحيالأولالقرن

جاءتللتوراةيونانئةترجمةفصاغتفل!طين،

،المخطوطاتمنانطلافاالنصوصفيتدقيقبئمكل

يوناتان،هلالنلاميذاحدنيودوسيونيكونوقد

واعئبراه03-سنةحواليعاشالذي،عزيثيلبن

الانبياء.عناراميترجومصحاحبأنه)خطأ(

وميزاضهاالزجمةهذ،مدى)ب(

كلها.التوراةترجمتيودوسيونأنمتاكدينلشا

التياكيلاترجمةثلحرفئةليستترجصتهإنثم

أنهافيتمئزتوقد.نفسهاالترجصةمبادئتقاسمها

وماالنصنليونافي،فيالحبرثةالكلحاتتركت

يقابلها.مالهانجدأنحاول

الترجمةهذهتأثير)ج(

مرازاالسبعينئةزاحمتقدتيودوسيرنترجمةإن

عديدةاستشهاداتوهناك.المسيحئةالأوساطفي

فمنمنقرلبةالجديد،العهدفيالقديمالعهدمن

الهكسبلةفيملأفقدأورجمان!أما.قيودوسيون

بترجمة(الخاسىالعمود)فيالسبعينيةفجواتكل

35،

لنمنمطابفاليكون(السادس)العمودتبودوسيون

.(الأولالعمود1العبرفي

الزجمةهذهشهود)د(

سفرفيتيودوسيونبنصنالمباشرالتقليداحتفظ

نمننجعلالسبعينيةمخطوطاتفمعظم.دانيال

فلمالسبعينيةفيدانسخةأمامتنها.فيتودرصيون

الئاك،أوالانيالقرنإلىتعودبردتةفيإلائخفظ

نأرفضمنهناك.خيسيانسكودك!وفي

فينجدهالذيداصاحبتيودوص!يونيكون

نفسها.تفرضلمفرضيةولكنها.المخطوطات

فالتقليد،القديمالعهداسفارسائرإلىبالنسبةأمما

إلايبقفلم.كلهضاعتدتيودوسيونلترجحةالمباشر

بشكلإليناوصلتاورمجانسهكسبلةفينتف

)كودكسالمخطوطاتبعضهوامضفيأومباشر

فيأوالشزاح،ك!بفيأومرخليان!إ،

تيودوسيونمقاطعإنالتف!يزية.الملسلات

ولكنالهكسبلة.منالسادسالعمودفيجعلت

الأمرهوكحاالسابمالعمودفيأيضأتكونتد

العصودفيرخحلت.عشرالاثنيالانبياءإلىبالنسبة

إليهاأشيروقدالسبعينتة،فجواتلتملأالخاس

بمااغتنتقدللسبعينثةمخطوطاتهناكبنجيمة.

أخيرا،حز.،إر،أش،أم،أيفيتيودوسيونفي

هامض)فيالسرلانئةفينيودوسيونمنمقاطعنجد

هامشإفيالارمنيةوفي(السريانيةالهكسبلة

(.المخطوطات

شماك4(4

الترجمةصماحب)1(

التيالقديحةالمراجعإلىنستندأننستطبعلا

توراةترجمتهوتعتبرابيونئا،شماكتجعل

فييدخلوالمالذينالانبياءتضمفى.الابيونمين

سامزياسيماكنعتبرأنيجببل.الابيونيالقانون

ثانية.مرةوختن015سنةحوالىاليهودئةإلىارتذ

رابيتلميذبدورهكانالذيمثيررابيتلميذكان

الذييوسفبنسرمكوسمعنماهيهوقد.عقيبة

بعدأو165سنةإلىترجقهتعود.التلموديذكره

بقليل.الوقتذلك
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الترجممةهذ"مبزةب(

أدبىبمستوىتتمغالقديمللعهدترجمةهي

بعرفونلاهلتنيينفزاءمعتكتفتوفد،رفغ

التيالعبريةالصيغكلسيماكأزالوهكذا.العرئة

أمثلأوتيودوسبونواكيلاالسبعينتةفيوجدت

فعل(.معالفاعلاسممحتهحلالواوحرف

الترجمةهذهنأثير)ج(

أصيلة،يونانئةفيذؤنتالتيالترجمةهذه

يصثحاولااليونانالشزاحقدرهاحققذ!ها

نظربةعليهاأشسالذيالقيصرقياوسابيوس

نأبما.الالهيبالوحيبتعفقمافيالندريجيالوحي

حقائقأخفتفقدالمصيحعيءسبقتالسبعبنية

فتكفمتجاءثالتيشماكترجمةكشفتها

سبماك،ترجحةالمسبحبونقذروكما.بوضوح

فيشماولا،اليونافيالشناتيهودتذرهاكذطث

الرابم.القرنبدايةحتىيستعملونهاوظقوامصر،

الزجمةهذهشهود)د(

التقليدفينقريئاكلهازالتقدسيماكترجمةإن

-3القرنإلىيعودرنفيمقطعينعداما،المباشر

محموعةيخمنوهوالفيومفيوجدوقد4،

03-،68:13-49مز:هي.راينرالارشيدوق

سيماكترجمةأجزاءسائرأما.-330801114؟

الثروحكتبفيأواورمجانصهكسبلةفيفنجدها

فيأوالقيصرفي(،لاوسابيوساشع!ا)تفير

مقاطعنجدكصا.اليونانيةالتفسيزلةالسل!لات

الارمنثة.والهكسبلةالسردانثةالهكسبلةفي

اللاتي!ية(.في)كونتااظامة5(،

كتشفهاصاحبها.نجهليونانثةترجمةهي

وادخلها(أكسيوم)تربنيكوبوليسفياوريجانس

الستةإلى)إضافةسابمعمودفيالهكسبلةفي

المزاميرطالت؟الترجمةهذهمدىهوماعواميد(.

فيهانجدلاولكنناالمزام!!.مناكثرورئما

التيمقطغاوثلاثونالخمسةأماالبنتاتوك!.

954،)برباربنوسالفاتيكافيالمخطوطفينجدها

"نسخةإلىفتعود(،هوشعحوليس!ملةهو

كيرلسعرفهاقد"العبرانيينبحسب

يونانيةترجمات

قدالخامسةالترجمةهذهاذنالاسكندراني.

وربماالأناشيد.ونحيدأيوبربماتضقنت

بدفعالترحمةهذهتضتتكونقد.الصغارالانبياء

فيئماقريبةوهى،فلسطينفيالمعفمينمن

نصنأنيبدواكيلا.سبقتوقدتيودوسيون.

"نحلفي5291سنةؤجدقدالصغارالانبباء

حوارفيالخاسةمنمقاطعوجدتكماعابر"،

.ترلفونمعيوستينوس

اللاتينئة(.في)سكستاالادلعة64(

صاحبها.اسمنجهليونانئةترجمةهي

اوريجانسأدخلهااريحا.قربجزةفيكتشفت

آخرعموذاشكلأنبعدالخامسةبعدالهكسبلةفي

فيالهكسبلة)فصارتالسابقةالاعمدةعلىزاده

فقطفيهاوجدأنهاوسابيوساعتبر.عواميد(ثمانية

أيضا.الصظروالانبياء:ايرونيموسوقال.المزامير

بالنحبةالسادسةمناستشهاداتإليناوصلتوقد

صهودثة،ترجمةهيالسادسة.أيخر،،نشإلى

الهكسبلة.فيمقاطعبعضإلآضاعتوقد

السابعة7(،

مز،،أيإلىبالنسبةابرونيموسعنهاتحذث

هذهمنمقطعأيالآننجدلاولكننا.نثىمرا،

الهكسبلةفيكانأنهيدولاأنهكما.الترجمة

مراجعهناك.ال!ابقةالعواميدإلم!أضبفآخرعمود

أمامنكونوقدوتفسير،نأوبلعنتتحذث

الانطاكي.لوقيانىنشرهاكماالحمبعينئة

العبرئالنص84(

السبعينيةمخطوطاتوفياليونانثةالتفاسيرفينجد

نصنعلىيدكماهذا.العبرممطأي!هبرايوس"لفظة

نسخعلىأو(.الأول)العمودالحريةفيالتوراة

أوالاني(.)العمودالونانيبالحرفالعبريالنصن

تك،إلىبالنسبةالنرجمةهذهنجد.ترجمةعلى

الترجمةهذهليست.أيدا،،أش،إر،حزخر،

صاحبها.عننبحثأنعلينايبقىاكيلا.ترجمة

"العبري"عنيتحذثاورمجانسأنإلىهنانشير

الاسكندربة،فيعاشرهعبرافطمعلمعلىفيدك

المسيحئة.إلىاهتدىجهودئاوكان
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السورئالنص9(،

الذي!السوري!ترجمةإلىاليونانالمفسرونعاد

2،34،،)1ملخر،تك،مقاطعفينكتشفه

،الصغارالانياء،حز،إر،أش!ال!بعيتية(فيكما

بعضهم:قال؟"الحوري"هومنمرا،مز،

:آخرونوتال.شفهثةبطرلقةانتقلتوقدالشيطة

اليونانثةإلىترجمالذيالسوريصوفرونيوسهو

فيهاعملالتيالشعبيةاللاتينئةمنالمقاطعبعض

033.سنةبعدتثتالترجمةأنيبدو.ايرونيموس

صاحبها.عننجحث.أنيجبلهذا

الامرئ(01"

"السامري!صفةنجد،الهكسبلةمخطوطاتفي

البنتاتوكسأمامأننابعضهميرى.البنتائوكسمع

أمامأنناوآخرون،اليونالتةإلىفلالذيالامري

هناكاليونان!ة.إلىنقلالذيال!امريالترجوم

-8،!ا:3-4تكتضثمالخيانطينولوليسبردئة

يونانثةومدؤنة24-92.تثمنومقاطع9؟

عدفيهانسالونيكيفيسامريمممعفيوعبرئة

فينجدهاالتياليونانئةالمقاطعإن6:22-27.

نرلئانصأبل،الحبيتةتقابللاالوثيقتينهاتين

انناأحدهماكبروقد.الامرفيابختانوكسمن

السبعينتة.نصنفيسامريةنظرإعادةأمام

يوشف11("

المؤزحغير)وهويوسيفإلىئسبتمقاطعهناك

)يثى،القديمالعهدأسفاربحضىفي(يوسيفوس

مترجمأمامنحن(.إرمز،،مل2و1،صم2او

يعرفهلم.الخاسىالقرنفيعاشسورلةمنبوناني

تأثرت.فيذكرهتيودورشىأماايرونبموس.

بالتقليدأققهأوالشعبئةباللاتينئةترجمف

ليست.ايرونيموسنرجمةألهمالذيالتفسيرفي

ترجمةبل،السبعينئةفينظرإعادةالترجمةهذه

الحرت،إلىبالنسبةبالحريةتتمئزالعبرثةعنجديدة

شئفا.الاسلوبتجعلالنيالأدتةوبالصفات

الهكسبلةلأ(2"

بهتامهاتمعملهيعرا!يد()ستةالهكسبلة

المقذسةالكتبومف!ترالكبيراللاهوقي،اورمجانس
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فيعملهبدأ)185-.25(.الاسكندهـتةفي

225صنةبعدوكئله022عنةقبلالاصكندرلة

معقضىقديكونوهكذا.فلسطينقيمرلةفي

العمل.هذافيسنة25سحابةمعاونيه

منتتضئنالعوايد،الم!ذسةالوراةهذه

للعهدالعبريالنص:التاليةالاموراليمينإلىالشمال

بحرفالعبريالصنسخ.عبريبحرفالقديم

سيماكترجمة.اليونانيةاكيلاترجمةيونالي.

اليونانتة.تيودوسيونترجمةالبعينية..اليونانية

فيهماوضععموديناوريجان!ىزاد،المزاميرومع

.)صكستا("السادسة"و)كونتا(الخامسة"9

وربما،أي،نشالصغار،الانجياءإلىوبالنسبة

)الخامسة(.إضافيعصودوجد،مل2و1،صم2او

حيثالعملهذاأهيةنقذرأنإلأنححتطيعلا

إلينايصللم.عديدةمعلوماتبتضتنعمودكل

العمودومع.العبرفيبالحرتالمكتوبالعبريالنص

فيالعبريللفظفربدةشهادةعلىحصلنا،الثاني

ترجحةونقرأالئاك.القرنمنتصففيالسامرة

بهاقام.العبرفيبالاصلحرفئاوالتصاقهاامميلا

عقيبة.رابمنبطلبهدريانسزمنفيالكاتب

سامرئاكانالذيجماكعحودهوالرابمالعمود

رابيتلميذفصاراليهودئةإلىواقدىيبدوماعلى

الذممطنودوصيونعمودهوالسادسوالعموددئير.

فياكيلا.وسلفعزيثيلبنيوناتانفيهنرى

السبعينئةترجمةاوريجانسأوردالخامسالعمود

)معاوريجانسفاعتبرها،الكنيمةصاأخذتكما

واجهحينولكنبها.موحىالآباء(منعدد

وحوايثيتعليقاتضئم،العبرقيالنمنمعاليونافي

دراسةفيالاسكندرلةأهلنهجتستلهمنقدئة

ارسترخس.أياممنذ(هوميروس)مئلاالنصوص

وعلىالزياداتعلىاوريجان!دكوهكذا

ليردوسيون.بنمنفاشحان،الفجوات

اوريجانسأرادها؟الهكحمبلةفيالعلماءقالماذا

بصلأنأرادوقالوا:البهود.معالجدالفيوسبلة

ؤجدتهلوتاءلوا:.الاصليالتوراةنصنإلى

وتضالنصاوريجانسهكسبلةقبليهوديةإزائية
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فيالعريوالنمن،العبريالحرففيالعبريالنص

بدأهلوسيماك؟راكيلا،اليونانيالحرف

العوامبدالمرثعةأوالتتربلةفاففاوريجاش

في(لسبعينيةا،سيونيودو،كيصيما،اكيلا)

إلىفوصلقيمزيةفيتاجثمالاصكندرية؟

ؤجدهلزإدهما؟اللذينالممودينمعالهك!بلة

نحنهلأم(،العبري)الن!ىحقاالأولالعمود

نمنأقيإلبنايصللموأنهسئحالافرضتة،أمام

النمنينسخالذيالثانيالعمودأهميةهيمامنه؟

اورمجانسرثلماذا؟يونانيحرففيالعبرفي

على"التتربلة"تدكهلرتبها؟كماالترجمات

الاربمالترجماتعلىأوةللهكسبلةمبشطةن!خة

ما:أسئلةأيضآوتطرح؟الاسكندريةفيغرفتالني

فيهوضعثالذيالخامسالعمودمصيرهو

أوريجاتينمنحفاهناككانهلالسبعبنثة؟

بمفيلوسأنأمنجيمات،معللسبعينية

وأخبزإ،؟النصنهذااهئأالقيمرقيوأوسابيوس

مأتيودسيوننصن؟الادسالحمودفيوجدماذا

أجوية.تتظرأشلةكلها؟ترجماثعذة

فلصطين،قبمرئةمكتبةفيالهكبلةخفظت

مثلواللاتيناليونانالآباءمنعددإليهاعادوقد

هذازال64،"635-السوات.خلالايرونيموس

ونتفمقاطعإلافهيبقفلم،النفيسالكتاب

وفيوملانو...وكمبربدحالفانيكانفيؤجدت

التفسيزدة.والملسلاتالونانئةالتفاسير

فيوجدأرامثة.ترجمات5رجاللاوثينترجوم

.قمرانمغاورمنالرابعةالمغارة

أرامثة.ترجمات،رجالأنياءلرجوم

أرامتة.ترجمات،رجاونكلوسلرجوم

أستبر،لسفرأرامىمدراشئالإ.ترجوملثشيثرجوم

المراجعمنالكاتاستقىأول.مدرإشبعد

عناصرؤجدتكما،العدبدةوالابئةالفلسطئة

وهذا.القرآنمنأخذبل.الخلأقةمخئلتهعكست

بدايةأوال!اجالقرننهايةفيدؤنالكتابأنيمني

كبيرعددمعالغربئةالأرامتةفهياللغةأما.الامن

وأحدجذا.واءيثرخاليونانئة.الكلماتمن

ترسيش

مح!لفبينالطوللةالحواراتهوالكتابأساليب

،الحوادثهذهأحدوفي.أستيرسفرفيالأشخاص

اليهودئة،الممارسةدقيفاوصفاهامانوصف

البهود.يئهمأنفيهبستطبعبشكلف!ثرهاولكئه

فمفيجعلهاالصلراتمنعدذاأيضأالكاتوآلف

.مردخايأوأستير

أرامئة.ترجمات"رجالأنبياءعلىفلسطينيئرجكلم

أرامئة.ترجمات!رحالمزامرترجوم

أرامثة.ترجمات*رجيخوفبتيترجوم

ترجمات،رجالثالط،الأوليورشليميترجوم

أرامثة.

أرامثة.ترحمات،رخيوناتانترجوم

أرامئة.ترجمات،ر!المزعوميونا!انترجوم

2:48(.أخ)اكابسريةمعكةابننرحنة

5(.3:مك)2ا:أبلونيوسوالدترساوس

رومةأهلإلىبولسرمالةدؤنمسيحئ!رشوس

)رورومةمسيحئيفحثىانماسبة6ا!شما2د!من

ترشيثى

أخا15:4"تكيربطها.أرضأوسدينة1(،

ترساسرسيجعلهامنوهناك)الونيةإ.بياوان:7ا

فيأولإسبانيةالغرثيالجنوقيالشاطئعلىالواقعة

،ا:23إشفيقىطاجةإلىالبعينئةتشير.سدبنيا

ولكن.38:13؟27:21،25حز؟6،01،41

جزرقيتفزتواهؤلاء)ومن01:4تكأساسعلى

)إشترشث!ابنةأوترشيشأننعتبر(الأمم

على91:ه(،)مزالكوننهايةعلىتدك01(26:

بغناهاشتهرا:3(يونبم7-23:6)إشبحيدبلد

أننقدرولا12(.:27)حزوتخاره22(:01املأ

الجارةهامن.ضخمةسفنبواسطةإلآإليهنصل

أخ"ا:22-2)املترشيشسفن:المأثورة

ال!فنهذهإحدىعلىيونانصعد2(.9:ا

نينوىإلىيذههأنبدلجمهوهوجهمنوهرب

ترشيشإنبقولمنهناك4:2(.ا:3،)يون

.المعادنفيهاتقثمدينةبلعلماسمليست

وهي،ترناسوسهينرشيش؟التارلخيقولماذا



ترصة

اشتهرت)اسبانبا(.غوادلكيفيرعلىمركزةمملكة

إليهاوصل.الفضةبمناجمالثافيالألفمنذ

ارغمتونيوس،الملكوذربحواالذينالايونيون

الفرسهجماتضذإزميرليحالنواالفضةهمفأعطا

الفينيفيينإلىبالنسبةأماا:163(.)هيرودوتى

فيالاركيولوجتةوالاكتشافاتنورافمدؤنة

إلىالمييقيةالرحلاتأنعلىدئتالاندلحى

وأن،التاسعالقرنإلىالأقلعلىتعودتريتش

ماأما.هائادوؤاالمجالهذافيلعبواقبرصفييقئي

،سليمانعن2(ا9:أخ)-22:2"ااملفيقيل

كتابتدوينوزمنالسادسالقرنإلىيعودفهذا

الثانيحيراميكونتدهناالمذكوروحيرام.الملوك

ارتبطيكونقدالذيالصورىصي-972()6

اليبئةوالاشارات.جهوذاملكأحاز،معبصعاهدة

)إشالثامنالقرنإلىتعودترشيث!إلىالأولى

اسرحدونوعهد01(72::48،8مز؟2:16

السابمالقرنونهاية14(،.61،،ا23:)إش

زمنففي01:9(.إرا:7،أخ01:4-ا)تك

الاولى،الموادإلىالصناعةاحتاجتالأشورئةالهيمنة

نصانفهناك.نرشيشمعالعلاقاتتقؤتولهذا

إلىيعودان27:12(حز:22؟01)املبيبلثان

والعاجوالفضةالذهبفيذكرانالسادسالقرن

والرعماص.والحديد

عائلةرثيسيديعئيل.بنيمنبيامينيئ،2(

01(.7:أخ)اشجاعوبطل

أحشولروشالملكمنالقرلبينالضئاطأحد3(،

14(.:1)اس

ترمة

بينملكهايذكر.قديمةكنعانتةمدينة،1(

أعطيت:24(.12)يشيثوعغلبهمالذينالملوك

يثكيمبحدكانت:3(.17يثى،ا27:)عدلمنسى

امل)وبعشا17(:14ملا)الأوليرلعامعاصمة

(ي16:8ملا)وايلة6(:31،16-+:15

ولكن.وعمري(18-61:51ملا)وزمري

ملكهمنسنواتستبعدنرصةتركعمري

ي(.16:23)املنجاهاالتيالامرةنيوأقام
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مل)2مناحيمانقلابانطلاقنقطةترصةكانت

شمالمطالفرعةتلفيترصةتكونتد.(-16ا15:4

الثرقيئالشمالإلىكلم11وتبعد،نابلسشرقيئ

%لىنعودهائةمديةالحفزياتبئنت.نابلسمن

وهناك.محضنةوأبوابأسوارمع،القديمالرونز

القرنفيدئرت،اصائيلمملكةإلىتعودمححوعة

الأشورلة.الجيوشيدعلى753سنةورئما،الثامن

)عدمنسىقبيلةمنصمحاد.انجة،2(

.)+:26

55(.ة2أخا)بل!ماترتبطيهوداوثةقبيلةترعيون

بلدةبينالفراتعلىالواقعةالفسارةبلدةهيتر!

ماري)وبينالشرقفيكمالوأبوالغر!فيالمبادين

الأرامئة.لاقيلدولةتابعةكانت.الخابور(ومصب

تيكولتيالأشورفيللملكمسفةفيهاؤجدت

قصيرنصعليهائقش-985(.هه)3الثافينينورنا

الإبلولةالوئائقذكرخها.لاقيعلىباننصارهيتعقق

فيبالغةأهمئةذاتكانت.مارممطوأرشيفوالبابلئة

.والأولالثافيالالفين

خهرقة.*،طهرقة*رجنوهالة

الصغرىآشةجزلرة)شبهلمنطقةقديماسمترواص

ترواسالكسندريااسمهالمدينةثثمالهلسبون(ئيئشر

كان.تنادوسجزلرةتجاهايجهبحرشاطىعلى

التيالبحزلةالطريقعلىواقعمرفأترواسلمدبنة

ترواسبولسزار.بمكدونيةالصغرىآسبةتصل

ا؟ا:16،8)أعالثانيةالرسولبنينرحلتيهخلال

أقام:12-02:5)أعوالثالثة(2:12كور2

يطب4:13تم2في(.الموتمنأفتبخوس

تركهالذيبالرداءيأتيهأنتيموثاوسمنبول!

.ترواسفيكرب!عند

جنوتيتقع.الصغرىآسيةفيمديةتروجيليون

ضلالبولسفييهامز.ساموسوتجاهأفسس!.

.(02:15إأعالثالثةالرسولثةرحلته

)اعأفسسمنتلميذ.والقويالمفذي:تروفيمس

الرسولئةرحتهفيبولسرفافأحد21:92(.

أدخلهبولسأناليهودظني(.024:)اعالثانية

التيالقلاقلفأثاروا،يهودئغبرأنهمعالهيكلإلى
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21:27-)أعبولسىعلىالرومانقبض!أثرهاعلى

رفيقأيضأتروفيمصيسقى4:02تم2في.3(.

أفسس.فيمريضأتركهالذيبرل!سفر

نظامفيالسادسالمقال.للكهنةنفادمتروموت

قسمتعالجوهي11،فصوله.المشناةفيزرعيم

عد22:12،ألاللكهنةالمحفوظالأرضغلال

:4(.12:618؟تث24-32؟ا-12،ا18:8،

هذا.كلفيونوسقاأورشلبمتلمودسيتوشع

التالوصايا*رج.وصثة613أيمصوتترلج

.عثرةوثلاثمئة

ترلفينة.،رجترلفوسة

.بالاساسكندرجيشقائدديودوتيسلقبتريفون

أنطيوخسالقاصرعلىوصثااسكندرعتنه

إلىوطمحالابنقتلولكته-؟(.)145السادس

)امكنكاتورالثانيديمتريوسضذالعرش

الابمأنطوخىضذثئمي(133:ا12:93؟

أنطيوخسولكن.-+(15:01مك)2سيداتيس

قدترلفونكان.الانتحارعلىوأجبرهقهرهالسابم

اسبهدرحليفالمكابييوناتانبطلماي!فيسجن

الحربخلالوقتله:93-53(12)أمكبالاس

-24(ا:13)امكسمعانضذ

فيمسيحتتانأختانهماوترلفوسةترلفينةتريفبنة

.الربخدمةفيتعبانإحهما:12(.16)رورومة

مكدونبة.فيتجارتةمربنة.تساليةنصر:تسالونيكي

إنها.الأعاطئةالطرلقوعلىترمي!خليجعلىنفع

فيأشسهاالتياليونانئةترمبسمشوطنةالواقعفي

مكدونية.ملككساندرسى..مق4القرننهاية

شقيقةتسالونيكيامرأتهباسمسفاهاولكنه

7:02-سترابونيقول)كماالكبيرالاسكندر

الذينالرومانأيامعلىتسالونيكيازدهرت21(0

ق.م.(.)168فدنةمعركةبعدالمدينةاحتئوا

بعدمكدونية.عاصمة146()شةوجعلوها

صارتق.م.(،)42فيلئيقربمعركة

خاصشيوخمحلسمعحزةمدينةتسالونيكي

كانتبولسأيامفي(.المدؤناترج:17،8)أعبها

فيالرسولوعظ.تسالونيكيفنييهودثةجماعة

لونيكئينتسا

الوثنئينإلىفتوخهنجاخا.يلقلمولكثهالمجمع

خاصبشكلمؤئفةمسيحئةجماعةمعهموأض

الرسالةهذهفأثارتالصغار.والتخارالصئاعمن

)سنةالهربعلىبولسأجبرحبنئذاليهود.غضب

عاعلى،المدينةبول!زارا-9(.17:)أعا!(

ي(.ا02:)أعالثالثةالرسولتةرحلتهخلال،يبدو

تسالونيكيجماعةإلىتلايذه()أوبولسكئب

عنرفيقانلهكان.ض2وتساهمارسالتين

وساكوندوس.أرسترخسهماتسالونيكي

(-ا!الى)الرسالتانتسالونيكئين

تسالونيكيبولستركحين.افماسبةأولأ:.

!لوسيلاتيصوتاوسمعاونيهأبفى،مفاجئةبصورة

هذا،بعد:9-14(.17)اعالمجاورةببريةمدينة

17:14)ا!مطمئنةكيرأخبازاإليهوحملاتبعاه

فعاقهشخصثا،الجماعةيزورأنبولسأرادي(.

تيموتاوسأرسللهذا2:18(.)اضالشيطان

وفي3:2(.)اشالإيمانفبالمسيحثينليئتت

برلسإلىتقرئراتيموثاوسحملالتالبةالسنة

ببعضوأرفقهه(،:18)اعكورنتوسفيالموجود

اتس)ن.8:ا2،5،ا،7:اكور)رجالأسئلة

عطروحة(.أسثلةعلىجوابهيا5:،4،9:13

الأخرىبعدالراحدة،رصالتينبولصأرسلحينئذ

تس2أنالثزاحبعضيظن.اهسنةوذلكبقليل

)مريرن،القديمالقانونولكن.اتسقبلدؤنت

ثئمتسا:الحاليالترتيبإلألايعرفموراتوري(

بعيدةتس2فتجعلالاخيرةالدراساتأما.ت!ى2

أماقربالرفيمميءاضففي.تساعنالزمنفي

مابجثجاء،الربأنالمؤمنونفيعتبرتس2في

يردعهم.رادعدونفهيعثمون،شيئاينتظرونعادوا

فيالرئيصئةالمواضبع.والئصميمالمضمون:ئانيها.

المسيحومجيءالاسكانولوجباهيتس2وتس1

اليهودعداوةمنكثيزاالتسالونيكثونتألم.الأخير

)اتسالمسيحئينعلىلبولسبغضهمأفىغواالذين

برغبةألمهمفيالمسيحتونأحنحينئذا:6(.

ماتأهلهمبعضولكن.الرلتعودةنحوجامحة

تدبول!كان.المسيحعودةفييشاركأنقبل



تسالونيكئين

التيالإزائئةالأناجبلفينجدهبماكرازنهفيكتفى

ئطرحلمالوجهةهذهإنئتم.المسألةهذهنعالجلا

الأولين.المؤمنينموتقبل

وعيءالفبامةعقيدةعنعرضابولسقذملهذاأأ(

عربونهيالمسيحقيامةإنإ.-1318:)4الرلث

فالذين.(4:41كور2رص!،4:41)فيامتنا

فضللهميكونلنالمجيءوقتأحياءيقون

أؤلأسيقومونفالموتى(.ه:4)اتسالموتىعلى

السعادةفيمعهميدخل!نالذبنالأحياءيأقيثثم

اكور)رجهؤلاءيموتلن،إذن)4:17(.

الذين"نحنوعبارة.(-ها:5كور2؟!ا:15

ناتحنيلا17(4:15،)اتسأحياءا(نبقى

علىتدكإنها.المجيءزمنفيحتاسبكونبولس

وهذا.الوقتذلكفيأحياءيكونونأناس

التالي:السؤاليعاتجبهااليالطرقةمنواضح

يذكرا(؟5:ا-ا)اضالمجيءيكونمتى

فعلى.الزمننجهلنحن:الإنجيلتعليمبول!

الاستعداد.دائميكونأنالإنسان

الرعولبتحذث(ا)فالمفذمةبعد.التصميم

وعنالتسالونيكئينلدىإقامتهعناضفي

بثباتهمفرحهوعنجديدمنيراهمأنفيرغبته

واجباتالتعليميئالقسمفييعالج2-3(.)ف

تسا)الموتىومصير(12-ا:4نسا)المؤمنين

-إ11-ا:ءتس)اوالمجيء(-4:1318

القصيرةالتبيهاتمنبصلسلةالرسالةوتنتهي

.(22-21:هتصأ)تماوبسلا

مسألةإلىتس2في(تلاميذه)أوبولسويعودإب(

وظن.الأولىالرسالةبعضهميفهملمالمجيء.

عادوافماقريبالمجيءأنالمتحضسينبعض

1(.4:6-ااتسرج)3:6-15؟يشتغلون

الجماعة.اسموبلطخونويتسؤلونيتجؤلونهم

كتاباتبإرسال،يبدوماعلى،لايترذدونو!م

بولسمنهمخاف.لأفكارهمقؤةليحطواكاذبة

نوقيعهإلىالمؤمنيننتهولهنا2:2(،)اتس

إلىالطمأنينةبعيدأنأرادهـاذ3:17(.ض)2

تسبقعلاماتبعضعنحذثهم،المسيحئين

356

معيتناقضلاهذا2:ا-12(.تس)2النهاية

تشكلالمجيء:لزمنجهلناتذكرالتياتس

.فجأةنحدثتائةوحدةالمجيءمعالعلامات

السابقةالشفهثةكرازتهإلىبولسيعود

وهذابالرعوز.فكرتهعنويحبز2:ه(نس)2

الآنمنذتعملالشزقؤةإلن:المقطعمعىهو

منالثزيمنعحاجزاهناكولكن2؟7(.تس)2

الأزمنةنهايةفي2:7(.ش)2بحرتةالتوئع

-الدجالالمسيح)عبر"عيئا!الشزسيعرف

منقصيرةفترةخلالويتصرانتيكرست!

الحاسمةالمعركةتأتيثثمي(.9ت2ن!)2الزمن

طبيعةهيما8(.)2المسيحبانتصارتنتهيالتي

)رؤموازيةنصوصهناكالحاجز؟هذا

كرازة:تقول14(24:مت؟:119-12

نأالرسالئينهاتينفيبولسيعملا.الإنجيل

ح!ابيح!بأنهنضعرولكننا.تربالمجيء

رج؟3:13؟01:ا)اتسقربمحيءإمكانثة

الرسولنوأسلوله.فبهوبرغب:22(16اكور

سزبممارسةيعنىلافهو.عينهالخطفييسير

فييجعلإتهثثم16(.،14:ا)اكورالمعمودثة

دائئا.تنظيفاأشسسهاالتيالكنائس

2(،)فدتهوالشكرالتحتةبعد.تس2تصميم

بولسيحثوفيهالتحرلفيئالقحمميأتي

وعلىعملهأحلمنالصلاةعلىالتصالونيكتبن

الرسالةوتنتهي.(-ها)3:البطالةعنالاحتفاظ

والتوقيع.بالسلام

الرئشية:المواضغ:ثالثأ.

الفضانلعلىبولسشذد.المسبحبةالحباة1(،

)أتصالمحتةالرجاء،،الايمان،الئلاثالالهتة

جمهايحياالتيا:3-4(تص82؟5:ا:3،

الجماعاتلكلثالأصاروابجثالنسالونيكيون

الفضائلهذهأنيرىبولسأننجد:7(.اتس)1

صارتلهذاتنمو.أنويجب،دائضاتنموأنيمكن

قدالسيحيينلأنالصورةهذهفيالميحئةالحياة

:7؟4؟2:12؟4:اتس)اودعاهمافهاختارهم

لأنهوهذاا(،-!ا2:13؟اا:اتس5:272،
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يتمخدوهكذا2:13(.تس42؟:ااتى)أحئهم

:2(.اتى)2بالئهوالمسيحيون،بالمسيحالله

حولتعليئاالرسالتانهاتانتعطينا.الرسالة2(4

أجلف!ن.الرسالةروصانثةوحول،الرسولعمل

)اتسويعملبولسعمل)البشارة(الانجيل

الله"بقؤةبل،وحسبكلائاليىالانجيل5(:ا

ا:5(.)ائس"التامواليقين،القدسوالروح

نأبولسيشطيعلا،والاضطهاداتالجهادورغم

ليكرزلهاللهيمنحهاالتيالقؤةهذهمنينفلت

نأ،وجبإذا*فيقبل-2(ا2:)اتسبالبثارة

اكورفيبولسوسيقول)2:8(.حياتهيبذل

الكلمةهذهأبثتر".لاكنثإنلي"الولل.9:16

بدونممالقة،بدونتاثة،بحرلةتنتقلأنيجب

يصؤرأنبولسعرفدهان2؟ه(.)اتصطع

أنهإلأ2:7(،)اتصأولادهاعلىتحنوكأثمنفسه

أجلمنالتوصياتبعضيعطيأنمنيخافلا

بإمكانهكانالذيفهو3:7-8(.تس)2الكسالى

الربأمركما،الانجيلمنيعيشأن

يحسنأنهاعتبر:7(،01لورج9:13؟)اسر

بعرقيربحهلمخبزالياكلالحقهذاإلىيلجألاأن

3:7-9(.ن!2ا؟ا4:)اتىجبية

الرفيعندمنبولسنعليمجاءالمجيء.،3!

يسوعإلىينضضونسوففالجميع115.:4)اض

بينيكونأنبولسأمل:17(.4)اضالأبدإلى

المجيءيكونمتىجهلولكنه)4:17(،الاجاء

عيءأنيرجوجعلهجهلهأنإلأ32(.:13مرأرح

أحدعاد،تس2في.اتسفيهذايتأخر.لنالرب

الرلثيومأنظنلمنتعلبضافقذماتىإلىتلاميذه

نأبل،أمواثاأوأجاءنكونأنلافالمهم.جاءقد

ومحئةواحدالمانفيالمسيحمعمئحديننكون

واحد.ورجاءواحدة

ضواهد.،رجتشبمونيا

النمنالجماعةعفمتكيفا!()تارفيتسيم

.حالنقدقيالتاريخيئالتفسيرءرج.الأؤلالثحفهيئ

نفتالىقادشبينيقعالأعلىالجيلفيموضعتثبة

2(.:أ)طوطوبيتموطنوحاصور.

ئكونفدا(.:17)املإيلئاالنيئؤلدهناكئشبي

تجدالنياليونائةالترجمةنقولكماجلعادفيبلدة

الاسئبفيفحفظالاسمأما.الاسماراسمهاتئة

يابيش.وادىجنوتي

أصلمناسمي!.رش"تالعبرئةفيتثرين

نأعلىفيدؤ،البدايةيعنيالذي)تضريتواكاد!ط

الخرلف(.فيأي،الوقتذلكفيتبدأكانتالسنة

فيتبدأالتياليهودتةالسنةفيالساجالثهرعلىيدك

هذاانطبعتضرلن.أبلولتقريئاويقابل،الرببع

عيد.النةرأس:اليهودئةالأعيادمنبعددالشهر

.المظالأوالقطافأوالحصادعيد،التكفير

.الحروفعلىالحركةأوالشكلةوضعأال(لث!كيل

أرامية،)عبربة،الساميةاللغاتأننعرفنحن

لاو.الحروفلآإتعرفلا(عربية،نةياس،فينيفية

ولكن.جذاخا!ةظروففيإلأالحركاتتوضع

)أوللبيبلياصحيحةقراءةيؤئنواأنالعلماءأراد

يضعون..مب7أو6القرنفيفبل!أوا(،القرآن

تشكيلفمنهج.متنؤعتقليدهناككان.الحركات

القرنفيالحبريةالبيبلياعلىنفحطفرضالذيطبرية

وبننفتاليبنمدارسفيالقزاؤوننطمهتد9،

أشير،بننثكيلاستعمالفيالعادةوجرت.أشير

نأغيرالبيبليا.طبعاتفينفسهفرضالذي

إلىيحودفلسطينيتثكيلبنهجأخذو!السامريين

يبدو،ماعلى،بدأالذيالبابليوالتئيهل7.القرن

المرحلةفيالنطؤر.بعضعرفقد6،القرنفي

الشرقتةال!ردانئةفيكحاالحركاتتجاء،الأولمى

أيضأأخذتالعبرتةأنيبدو،النهايةفي)نقاط(.

بعضمنانطلقالذيالسرلالنالتثكيلبطريقة

،هالقرنإلىتحودنحطوطاتفيوجدتنقاط

.8بدايةأو7القرنخهايةفي،النهائيشكلهاواتخذت

الحركاتالرهاوىيعقوبأدخل،الوتتذلكفي

فوقالحركاتبعضفجعلالغربيينالسرلانلدى

تحؤلتالطردقةهذه.اليوناناعافيكماالحروف

.8القرنمنالثانيالنصففيالثيءبعض

لدىالالهةمجمعورئشالعاصفةإلهت!ئوب

عبادةؤجدتالحوربونحلفحيث.الحورئين



تطهير،ذبيحة

خلال.المحليالعاصفةإلهمعنحاهىالذينشوب

إلههوتشوبالحثئة،المحلكةمنالثانيةالحقبة

العاعمة.فيستماولا،الخثيالوسطفيالعاصفة

إلههوتضوبأنيينالسطريكرمريىوتاربخ

الأقدمينالآلهةملكوأنهىالملكيةعلىسيطر

الإله،إياوالإلهعشناراشاوشكا،اخنهبمحاعدة

جبلقضةعلىالمقيمالسورفيتشوبهو.الحكيم

الذي(،كاسيوسأوش،كاسيوس)جبلالاقرع

الحئية.الديانةعلىمباشزاتأثيرا،حلببواسطة،أثر

8القرنفي.هيبةتشوبزوجةكانصالغربفي

.تشربوجودعلىاورارطروثائقدثت..مق

والحورلين.اورارطوبينالقرابةعلىيدلماوهذا

المتعذدة.التلفيقاتإلهتشوبكانلقد

التطهيرذبيحة"رجا!ذبيحةتطهير،

هنيئا،،طوبى:)قالالتطويبةليست)ا!(تطويبمات

هي.والفاعلةالخلآتةالكلمةمعنىفيمباركةسعذا(

الفرحأوالسعادةمنحالةأجلمئوضهنئةإعلان

)فيالحكمبئالعالمفينجدهاتعبيرطريقةهي.الآتي

ا:ا،مز،القديمالعهدوفيالديوقيالأدب

عدبدةوالتطويبات11(.25:7،!سيا-2؟32:

،يرونالذينهمفالصمعداءالجديد.العهدفي

موضعودضحونهااللهكلمةيتقنلونيصمعون،

هميروا.أندونيؤمنونالذينهم.العمل

المسيح.اسمأجلمنالمضطقدونوهم،الساهرون

منكلجصحهاالنطويبات،منمحموعةهناك

تتأقف02-26(.)6:ولوقاا(:3-ا)5مئى

هذهوعفةالسعادةإعلان:عنصرينمنالتطويبة

بملكوتخاصبشكلالتطويبةوترتبط.السعادة

نستطغلو،ونصمتنصويين.تعلنهالذيالله

مت،فيتطولباتثمافي:التاليةالمقابلةنقذمأن

لاثخصيال!ثكل.ويلاتأربعةمعلوفيأربم

.المباشرةالحطبةفيستعمللوامات.عند

أما.وم!يحانئةروحئةاهتماماتمتاهنمامات

مسألةئطرحهناالاجتماعئة.الوجهةفيبرزلو

ملكوتلأنللساكين"طودى:المعين،شكل

طردى.يعزونلأنهمللحزانىهيثا.لهمالسماوات
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إذالكمطودى.يشبعونلأنهم()والعطاشللجياع

ابنأجلمنوأهانوكمواستبدوكمأبغضوكم

عظيمأجركملأنوافرحواصواحينئذ.الانسان

كانواالذينالأنجياءاضطهدواهكذا.السماواتفي

الظروفلوأبرز،الأساسهذاعلى".قبلكم

فيهالذي(،الواقعي،الاجتماعي)الفقرالملموسة

المواقففأوضحتأما.الروحئةالجهوزئةتت!جذر

بسرعأنفيشلثلا.الأوضاعهذهفيالباطنية

بممببلاوالمعوزبن،الفقراءبتطولةتفؤه

قضئتهميأخذاللهلأنبل،الشخصئةاسنعداداتهم

اللهعطتةعنأولأالتطرلبةتتحذث.عاتقهعلى

الظودبةمتأوضح.الانسانصوقفعن3،الملك

يسوعلتعيمأميئاكانإذاإلأ،الثافيالمعنىهذافي

علشذدحياتهنهايةفييكونقدالذيالمتأخر،

روحئة.وجهوزثةتواضعمنالثريةالاستعدادات

بقفلااللهأنعلىبدكالنطويباتجوهرأنغير

والحزانىوالودعاءالفقراءجهةمنفهو:الحيادعلى

السلاموفاعليالقلوبوأنقباءوالرحماءوالجياع

ابنأجلمن)أوالبرأجلمنوالمضطقدين

الروحيسوعبكشفالتطويباتهذهفي(.الانسان

أ.العافيملكهاللهيمارسبهاالتي

سمعان!أنثدهنثيدبسلامعبدك61نتطلق

فيالهبكلإلىلمجملبوعرأىحيئالشيخ

فرحتهعنعبزوهكذا92-32(.2:الوأورشليم

الينبوعإنالمسيحانئة.الأزفةمحيءشاهدلأنه

هو،سلمزروحفيالفالذيالنشيدلهذاا،دب

:6؟94؟:64613؟:542؟:04)الثانيإشعيا

أب؟آ92)أشعارثلاثةفيوهو52:9-.أ(.

أحنالتيالبهجةعلىيدكأب(.آ332؟آ"3-ا

المعطىالخلاص*شمولثةوعلى،يصصعانبها

وللأمم.لاسرائيل

التطهير.طقس*رجا!!)طقسلطهير

تبعيرة.رجتعبيرة

الشياطين.طردءرجثزلم

مأ،مريم4أثدتهنثميدبدايةهذهالربنف!يتعظم

المعحدانيوحناأم،إليصابات،زارتحين،يسوع
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منالنبوقيالمديحهذايتكؤنا:46-55(.الو

مأ،حثة"نثميد.القديمالعهدمنأخذتتذكرات

)يهيهوديتنشيد.(ا؟-ا:2)اصمصموئيل

تسمين:منيتالفإنه9:7(.32؟إ6:918"

حبنبهاغمرهاالتيالحناتعلىاللهتشكرمربم

ذلككلفيفرأتآ46-.ه(.)ابنهأئمجعلها

بهوعدالذيالمسيحافبللخلاصاصرائيلفيتحقيفا

.(55-5آا)هيمابرا!

منالنشيد؟هذالونسبمنإلى.أسثلةوتطرح

منالكبيرالعدديقذمه؟الذيالتعليمهوما؟أئفه

ولكن.مريمإلىالنثدهذابنسبالمخطوطات

فيجعلون،لاتينتةمخطوطاتمنينطلقونشزاخا

بينمفابلة،والسبب.اليصاباتفمفىالنشيهد

زكريابينمقابلةئم.صمرئيلأموحئةاليصابات

لاهذاولكن.أنشدتوهيأنشدهو.وإليصاباث

الساطع.المخطوطيئالتقبدأماميقفأنيمكن

نهخاالقديمالعهدعرفالنشيد؟هذاألفومن

منشخصإلىالأناشيدمننث!يذاينسب

2:2-9(.يون2:ا-هـا،)اصمالأشخاص

الأربعةالأناشيدمؤففلوتايجعلونشزاحهناك

يفترضونآخرينأنغيرا-2.لوفيتردالتي

ؤلدت(المزامير:)أو"الأناشيد"منمجموعةوجود

،يهوهر(ميون)عمساكيرأوساطفي

الاسيالبينأمامنكونقد.الليتورجيافيفاسئعحلت

فينكتثفهالذيالبلاغأما.المتهؤدينالمسيحيينأو

المخثص،يحملهاالتيالبهجةفهوالنشيدهذا

الأوضاعوانقلاب،للمساكينالمعطاةوالنعمة

امراثيل.بواسطةالخلاصوعيء،اللهرحمةبفعل

إيمانباسممتكفمةمريممنجعلتالمواضيعهذه

المهثةيتضونأنهموعواالذينالأؤلينالمسيحيين

شعبه.إلىاللةسئمهاالتي

.ويسوعأبجرمراسلة"رجاداىنعليم

الباهو.مدرسةننا!رحالباهومدرسةنعج

سهلفيوافعةقدبمةملكتةكنعانتةمدينةتفك

تحوتمسمنذالمصرئةالنصوصتذكرها.يزرعيل

فقطخضعتالعحارنة.تلرصائلوفيالثاك

أيامفياسرانيللبنيا:27(قضيقولما)رغم

؟اا:17)يشالغربثةمنىلفيلةوأعطيتداود

شكلتسليمانأيامفي7:92(.أخ21:251؟

بعد4:12(.)املواحداقضاءمجدومعتعنك

التيتعناكتلاليومهي.التوراةعنهاتنكلملاهذا

طريقعلىجنينمنالغرثياطالشماإلىكلما1تبعد

أنهافبان2091سنةفيهاالحفزياتبدأتحبفا.

قفةإلىووصلتالثانيالبرونزخلالمأهولةكانت

إلىفيعودالمورأئا.الثاكالبرونزفيعظمتها

مسصارتةلوحةا2:خاصةفيهاكئشف.15القرن

إلىتعودعشناروشور(،المدينةقائد)أرشيف

مذبحأولأ)خسبتمدفأة،الثالثالبرونز

الأكادتة:فيدوناسفايحملختمالبخورإ،

نرجال.خادمحبشيمابنايلياتاخ

المشناة.فيموعدنظامفيالتاسعالمقال.الصومتعنيت

صوميومتقيمالتيالشراخالأربعةفصولهتعالج

العدواجتياحأوالوياءأوالجفافأوقاتفيعام

الصرمأيامعنبتحذثكحا8:35-93(.)امل

هذا.الكفارةيومكيبور،يومستماولاالعادئة

وتوسفتا.النلمودانفيهسيتوشعالموضوع

بقذمتعولض.ما(ش"أالعبرثةفيا!()ذبيحةتعويض

وصاياهإحدىضذولاإرادفيفردفيتجاوزعنلئه

فيالتعولضهذاطقسونجد22-23(.:15)عد

-91:02)رخ-6ا7:،-26ا4-6،ا:5لا

الخطيئة.عنالذبيحةطقسفيهدخلولكن2(.ا

الاالبهشهيالتعولضبذببحةالخاصةفالضحتة

الكاهنيرثن5:8(.عد2،ا:91-25؟515:

وبعدشحمها.كلولمجرقالمذبححولدمهامن

الالحمهامنياكلواأنالكهنةيستطغذلك

منأخرزمنإلىيعودالذيالطقمىهذا2-6(.7:

حالةهيخاصةحالةعلىالأصلفيانطقنسبئا،

لهيحقالذيالشخصيجدلاالذيالخافى

وبعد،الحالةهذهفي-8(.!:ه)عدمنهالتعولض

عد،5:هالاالمفئرفةبالخطيئةعلنيئبثكليقزأن

الثيءالكاهنإلىفيحملالردثأمماميكقر5:7(،

5:مأ(.)عدبساويهماأويردهأنعليهيحبالذي



فلاسرتغك

تقدمةالظاهرفيمحئهحلالتعويضمنالنوعهذا

عد2-22؟91:ا5:25-26؟الاكبش

محتهافحك،العادةهذهتعثصتثئمب(.5:8

الاالفردالشخصخطيئةعنذبيحةتدريجيا

.:27-92(15عدر!؟7ء13؟27-355،"4

)نقتياشارا.افيلتوكلتوتالأشورتةفيفلاسرتغلث

يلحبلم.أشورثينملوكعذةاسماشارا(ابنفي

يأ)659-+9(واثاني(0901-11)16الأؤل

الثالثفلاسرتغلتأما.الترراةتاريخفيدور

منوكانبالقؤةالحكمعلىناستولى7451-726(

.الجهاتككفيمملكتهوشع.أشوربةملوكاكبر

282-)نشووفلسطينسوردةالغربفيهاجم

منالجزيةتسم.فول=التوراةفييسئى284(.

الأشوليئةالمراجعحسب:91(.15مل)2مناحيم

علىحملةخلال8*سنةالجزيةهذهدفعت

وحلفائهسوربة(غرثي)شمالمنياوديمنعزرلاهو

احتفظواالجزيةدفعواالذينفالملوك282(.)نشو

ملكمناحيموضعكانوهنا،الاستقلالببعض

ملكحبرامدمئمق،ملكرصيناصرائيل،

مملكةفلاستغلتاجتاح283()نشوصور...

وأجلىالمدنمنعدذاواحتكفقحأيامفياسرائيل

5:6،أخ15:921،مل)2أشوريةإلىالسكان

،الحدثهذايطابقأشورئمرجعوحسب26(.

)!س-دمضقملكرصينعلحملةكانت

الملكفلاسرتغكأحكالمناسبةتلكفيعه!(.2

الجقلةتسلمأخيزا.3(.:15)املفقحمحكهرشع

الضنقرا.7.1،:16مل)2يهوذاملكأحازمن

عونطلبالذي02(28:أخ2فيمغابرةبطربقة

فيئذكرأحازولكن.دمشقعلىالأضوريالملك

الجرلةدفعواالذينالملوكبينالأشورثةالمدؤنات

282(.فلاصر)نشولتغلث

فيالتفاحزرع.حوفت:العبريةفي)ا!(لفاح

منعددوتسئتالبيبلثة.الحقبةفيفلسطبن

عين،،تفوحبيت،،تفوحء:باسمهالأماكن

والتينالكرمخرابعن12:ايوءيتحذث.ئفوح

2511:أموذكر.الجرادمروربعدوالنفاحوالرمان
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شوامتدحفضة.منوعاءفيذهبمنتفاخا

وعطره)2:3(وجماله،التفاحطراوة2:ه

"تقاحة.التفاحةتحت8؟هنثىوبدأ)7:9(.

ولا،دىومةمنجاءتشعبئةحكابةهي"الفردوس

والشز.الخيرمعرقةبشجرةلهاعلاقة

لمملكةالثمالئةالحدودعلىموضع.المخاضة:تمساح

:اليومهي16(:15مل2رج؟54:امل)سليمان

.الفراتعلىدبسة

علىسنةمثةمروربمناسبة(الكنيسةفي)البيبياتفسير

وبمناسبة،الإلهئة""العنايةعثرالثاكلاونرسالة

عشرالثانيبيوسرسالةعلىسنةخمسبنمرور

نيسان15فيظهرتإ،القدسالروح"بفيض

وصلماوتوسغتؤكدالفايكانعنوثيقة3991

أأو:اللهوحيدستورفيالثانيالفاتيكانيالمجمعإليه

"التفسيرعنوانها:جديدةآفافاوتفتح(اللهكلام

البيبئةالحبرئةاللجنةدؤنتهاوقد.البهسة"فيلبيبلي

فيقداستهوفعها.الثافيبولسيوحناأوامرعلىبناء

روح:أساستةميزاتئلاثفيهاوأبرز،نيسان23

اللهكلمةأنعلىتشديد،واعتدالتوازن،انفتاح

البشر.جميعإلىعامبثمكلتتوتجهالفاعلة

:أقسامأربعةفيالوثيقةهذهجاءت،تمهيدبعد

نأويلئةمسانل.البيبليالتفميرومقارباتمنهجثات

البيبلبانفسير.الكاثوليكئالتفسيرتميزأبحاد.بيبلتة

كبير،انقاحعلىتدكوثيقةفي.الكنيسةحياةفي

سائرويرلعذر،النقدقيالتاريخيئالتفسيرعلىوتوافق

اليكولوجثةالمقاربةمثلوالمقارباتالمناهج

مناهجفيحقلالأولالقسمببدأوالتحليلتة.

النقدفيالتا!يخيالمنهجمن،اليومالمعروفةالتفسير

الهاقةالنقاطئدرس.والنساليةالتحزرئةالمقاربةإلى

.المستطاعقدرإيجالمابثكلويقئم،منهجكللط

منعددأمامبأنهالثمعورالقارئيعطيماوهذا

بحداكنض!افعلىنساعدهوالمناهجالمقاربات

التفسيرعنالنمنويدافع.وغناهاالبيبلتةالنصوص

دراسةفيعنهغنىلاأنويعتبر،النقدقيالتاريخئ

نأوبما.القديمةالنصوصمعنى!شاتعلحئة

الوقتفيهو،اللهكلامهوالذيالمفذسالكتاب
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فهولهذاالبثر،لغةفيدؤنالذيالثركلامعينه

لا.النقدقيالتارلخولاسئمابث!رئةأساليبيتطئب

امكانتاتهاولكن،حدودهاالمنهجثةلهذهأنفيشذ

بالحرفتتعفقأصولئةمنننتزعنالكيجذامهئة

إلىتصلولاالمكتولةبالكلمةتتعفق،الروحوتنسى

يكتبوها.لكيالبث!رألهمالذيالله

وأالرموزبةالقراءةعندالوثيقةوتتوفف

،حدودهعلىودئتالمنهجقذتالسيميالبة.

عاثةيفهمهالالغةفييضيعحينضعفهأبرزتكما

والتحليلئةالسيكولوجتةالمقاربةوجاءت.الناس

الديية،الخبرةمشوىعلىبهيرأغئىتحملالتي

هناكأنغير.الرعائيئالعحلفي"المبثثر"فتعف

واخننسىتجعلنا:المقاربةهذهمثلفيخطزا

لتعليمالتاريخيئالطابموتهذد،والخلاصالخطئة

لاهذا.الكونمحرىبذلفرلدحدثإلىيستند

إلىإشارةبل،المقاربةهذهلمثلرفضايعني

إمكانئاتهاتتعذىأنحاولتإذاسئماولا،حدودها

نبتتالتيالتحزرثةالمقاربةأتابشرئة.كمحاولة

علىترتكزفهي،اللاتثةأميركافيخاصبشكل

لكيشعبهناربخفيحاضرالله:هامةأصاسثةبادئ

ولاالظلميتحقللاالذيالفقراءإلهإتهيخفصه.

يبقيأنالكتالقالتأويليحمتطيعلاطذا.الضيق

جاتيأخذهوبل،الغيومفيببقىأنحياد،لا،

تحريرأجلمنبالكفاحويلتزم،اللهمثلالفقراء،

نأللقارئتتيحالكفاحهذافيوالمثاركة.المستغفين

فيالنصنثرأإذاإلألهتنكشفلامعافيييهشف

ولكن.المستضعفينمعالحقيقيئالتضامنمنإطار

!ذه.القراءةمنالمطهذامخاطرأبضأتبينالوثيقة

منالكثيرإلم!تحتاجوهيقئةزالتماالمقاربة

الكتابئةالنصوصجميعيجعلمنفهناك.الفطنة

العهدأنيعرفلامنولكنالواحد.المحشوىعلى

للعهدالطريقيهئئوأنهالوحيملءيحمللاالقديم

قدالتحزرلاهوثفيتثاراثهاكإنثئمالجديد!

أخذت.نفدئةروحأيدونمادئةتعاليماسنلهمت

المعدفنسيتالاجتماعثة،المسائلضفطنحت

المقذس.الكتابفيالاسكاتولوجيئ

.المقارباتسائرمعدخلتالنسائثةوالمقاربة

بتفحيرجهتممناللواقيالنساءبعددالوثيفةفرحت

ويبرزن،جديدةنظرةفيقذمن،المقذسالكتاب

الإنسانكانإذا.النيانفينضيعكادتنقاطا

.وامرأةرجللأنهكذلكفهو،اللهصورةعلى

الآخر.دونواحدلا،اللهصورةفكلاهما

يرفضلكيالأصولثةالقراءةعنالنصونحذث

كلمةإنبالقولتقبللافالأصوليما.معهاأ-لقاقكل

ودؤنتب!ثرفي،لسانعنهاعئرقدالملهمةالله

لهذا.محدودةإمكانثاتهمتبقىبشريدعلىاللهبرحي

وكأنالبيبليال!نمنمعالقراءةهذهتتحامل،السبب

نهم،لهذا.حرناوحرئاكلمةكلمةأملاهتدالروح

لانعهعبزقداللهكلامأنتفهمأنتستطيعلا

الأماسثةالمثكلة.ذاكأوالعصربهذاتاثرتدبشرفي

التاريخيئالطاجرفضفيهيالأصولئةالقراءةفي

حقمةقبولاصتحالةوبالتاليالبيبلي،للوحي

تاريحئاطابغانعطيالأصولثةالقراءةإنالتجشد.

أينتاريح!ة.يوئانفحهاتعتبر!لأحداثاكيذا

تنساههي؟الروحيئالمعنىأين؟الرمزيالمعنى

لهذا.منهاالخروجترلدولاالمكتوبةبالكلمةوتتعفق

انتحارأشكالمنشكللانهاعظيئا،خطزابدت

سائلالوثيقةمنالئافيالفصلوعالجالفكر.

النصوصالمعاصرالإنسانبفهمكيفتفصبرتة:

التاربح!ة؟بالمعرفةيهتت!كمايهتتمالذيوهوالبيبلئة

الذيبولمانمحاولةمثلمحاولاتعندوتوفف

إنسانإلىالمقذسةالكتبتفولهمايقزبأنحاول

فياجامهماالكتافاالمؤولعمليبقى،لهذا.اليوم

منذيبدأغنيئتقليدفيموقعهاتجدالتيالكنيسة

حتى!ايرونيموسأوريجان!حالأولىالقرون

العالمالحديثةالأسماءببنالوثيقةوذكرتأيامنا.

كثيزاوحاربحوربالذيلاكرانجالدومنيكاني

لاأنيجبولكن.النقدفيالتاريخيئالتفسيرخطفي

المقذسةالنصوصيفرحينمسؤولثنهالمؤوملأينسى

وعمفهم.والمؤنينالرعاةمتناولفيغناهافيجحل

يرواأنعلىالآخرلنماعدواإذاإلآهدفهئدركلا

.البومإليهمتتوخهكمااللهكلمةالبيبليالنمنفي
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ريخيئالتاالتف!يزيحذدالنقدكط(انريخي-)ا!لفحمير

النصتفسيرتتوخىمحاولاتمحملبأنهالنقدفي

أخذواذ.التاريخيئسياقهفييوقغهتحذدأنبعدالبيلي

نمن،صخةعلىالحكمهو)النقدالنقدىبالخيار

عنيبتعدوبالتالمط،العقلإلىي!تندفهو(،قيمتهعلى

خبرةعدمعنثيءكلويمذقلالبسطاءث!قراءة

الرسميئهوتباللاارتبطتسواءتقلبدثةةفراءوكل

كانلىان.المميحئةبالكناثسأو،اليهودفيالعالمفي

فهو،ناثةموضوعثةإلىالوصوليشطيعأنهيعتبرلا

إلىباللجوءالموضوجمةهذهمنيقتربأنيحاول

هذاأخذواذالبشزية.العلوممنمأخوذةمناهج

قدريكتئفأنأرادالتاربخيئ،بالخيارالتفسير

الذيوهو،يقولهأنالملهمالكاتبحاولماالإمكان

إلىوبالنظرالحضارفيعمرهإطارفيفكرهعنعبز

التار!كيئالتهفسيرأنآخر،ويعتبر.ملموسوضع

الوقاخبمجمل،وتطؤرهالنصببدايةيهتثمالقدي

عنيتمتزهكذاوهوتكوف.علىعملتالتي

المنإلىإلآتنظرلاالتيوغيرهاالبنيوتةالتفسيرات

دون،اللاهوتيومضمونهوجمالتتهوبنينهالحالى

التفسيرهذامئل.وجذورهأصلهعندالتوفف

فكرعنوكشهادةتاربحمةكوئيقةالتوراةيدرس

.الشهادةهذهحملمؤمن

هووما،النقدفيالتاريخئالتفسيرأساليبهيما

أسلوثاالنقدقيالتاريخيئالتفسيرليستاريخها؟

عذةمعيتعاملهوبل،للكلمةالحصريبالمعنى

منانطلاقاونمتتطؤزاعرفتقدأساليب

نحنوهاالآخر.الواحدفكثلمحتلفة،وجهات

نرتيبليسترتبفيالأساليبهذهنقذم

.الملموساستعمالها

يأكاملأالنمنتئبيتيتوخى.النصوفيالنقد)أ(

تكوت.صسيرةنهايةفيفيهاوجدالتيالحالةفي

،المخطوطاتفيمحفوظةشواهدبمساعدةوذلك

الاسنشهاداتفي،القديمةالترجماتفي

نأالنصوعيئالنقدعملوتوخىاليهابئة.

يخصنماوفي.الأصولعلىمبئةطبعةعلىيحصل

العددببجذاصعبةالمهضةهذهالبيبليا،

0005هاكالمثالصبيلعلى.الشواهدمنالكبر

الجديد.للعهدولئفنحطوط

علىيجيبأنيحاول.الكلاسيهيالأدثطالنقدب(

صيغتقدأبدبناببنالتىالوثمةهل:سؤالين

لإذا؟أصلهانحذدأنيمكنهلموخد؟بشكل

النقديدتنا،السؤالينهذينعلىنجيبأنأردنا

دقيقتفخمنئقذمهاسماتعلىأولأالأدلمق

معتتوافقلاأوشضاربةعناصر:نفسهللنمن

فيوقفات.النصهذاداخلالبعضبعضها

ئعادتد.غملفةأشكلةفيتظهرتكرارات.الحرد

وأالتفاصيلفياختلافاتمعمزتينذاتهالنمن

أننستطيع،الحالاتبعضفي.أهئمتباعدات

نلاحظوتد؟عينهالخبرأمامنحنهل:نتساءل

بحيثعينهالنمنداخلعديدةتكرارات

ومترازيينكامليننضينبناءنعيدأننستطيع

الطوفانعنالبهوهيالنصنجد6-8تك)في

نكتشفأننستطيعوأخيزا،(.الكهنوتيوالنمن

الظاهرفييبدوانموضوعينالواحدالنمنداخل

ابخةوصطفيشجرتينوجود،)مثلأقعارضبن

3(.3:،2:9تكفي

فيالقياسعنخروخاالنمنفينجدوقد

قصبدة؟داخلنثرئةمقاطعأو،الشعرفيالإيقاع

ألفاظئشعملوفد.مزمورأونبوفيقولفيكما

الله:اسم)ثلأ،واحدأمرعلىللدلالةنحنلفة

الثامنالقرنمنذكئفماهذا.الوهيم،يهوه

والجمل.الألفاظاستعمالوهناك.تك(فيعشر

وأالعصورمنبعصرخاصةتعابيرنجدفقد

النظرةفياختلافاتوهناك.الأوساطمنوسط

والقانونتةوالسياعتةوالأخلاتثةالدينثة

المتنزعةالملاحظاتهذهوتكتمل.والاجتماعتة

التاربخمعطيات.النصنخارجمنتأقيبمعطبات

الأدبيالبيبليابثحليلجز!لثابناؤهيرتبطالذي

.الاجتماعوعلمالأربهولوجاتقذمهاواشارات

مغالطةتحتويأموزاالتاريخئبرزقدوهكذا

لكيالتاربخعننشغنيلاأنناكحاتاريح!ة.

محيطها.فيالنصرعىموخنحذد
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،أخرىبيبلئةنصوصمعمقابلةوهناك

المصريالهيروغليفقراءةإن.لابيبلئةونصوص

سنة)نذالاكادثةوالمسمارثة1822(شة)منذ

شرقيئأدبكتشافعلىساعدتنا1875(،

البيبليا.منقريبةنصوصهبعضتبدوجذا،غنيئ

)ملحمةالطوفانإليض(،)انوماالخلقخبرمثل

)شرعةالتثردعتةالمجموعات(،غلغامش

القرنفيالوثائقهذهكملوقدحموراب(.

فيوممتشافاتسومرتةنصوص!العثسلن

إلىبالنسبةأمادىايبلا...وماريأوغاريت

منحاسمرفدجاءنافقدالجديد،العهد

تقاليد:القديمواللابيبلياليهودفيالأدبدراسة

وفيلونيوييفوسفلافيوسكتابات،الرابينيين

قمرانفيالاسيانييننصوعىالاسكندراني،

السبعينثةودراسة.حمادينجعفيوالغنوصيين

الأرامئة،والتراجم،العبرئةللئوراةثايةكقراءة

العهددراصةفيكبيرأإسهائاأيضأهيقذمت

الجدبد.

يجب،المقارباتوهذهالملاحظاتهذهكل

التماسكغيرفالطابموتمبيز.بفطنةتفئرأن

بطرقنشرحهأنبمكنةالنصوصمنلنمن

مرجعامشعمال.خلفئتهفيسفهيتقليد:عديدة

ليىإنه3.الأدبثةالصياغةإعادة.مكتوب

منوعدد.مطلقةقيمةوصدها،تؤخذلسمة

منعاليةدرجةنعطيتدالمتلاقهالسمات

أغلبفيجذأمتشغبةالمسألةأنفبماالمعقرلتة.

بعضهامرتبطةالعناصرأنوبما،الأحيان

علىمبنتةتجريبتة،بطريقةنعمل،ببعض

المعطياتإلىمشندينوالاختبار،الملاحظة

فنتحفقنعودإجمالثةفرضتةنبنيلكيالأكيدة

ونعقمها.تفاصيلهامن

نطحقهاكيف:نتساءل:المبادئقدمناأنوبعد

تادالنقد،منالنمطهذامثل؟عمليبشكل

فمعظم.التقبدثةالفراءةعنبنخفواأنإلىالثزاح

وقد.عناصرعذةمنمركبةهياليبلةالأعفار

فينتصؤركنائماأحدثالأخيرتدوينهاجاء

فيخاصبشكلعمتهالنقذمارسولقد.الماضي

وفي.وامتداداتهاالمراجعحةالنظرئةمعالبنتاتوكس

سائروفي.الإزائثةالمسألةمعالإزاثةالأناجيل

اهتثمابخونةللأسفارالأدبطفالقد.اليياأسفار

النيئإلىتعودالتي"الصحيحة"الأقوالبفرز

مختلفة.فاجمنجاءتأخرىموادمن،نفسه

في"صحيحة"اللاالعناصرهذهاعتبرتوقد

نمثز،ثلأإشعياففي.أهمتةبلاكأنها،الماضي

نسب5*اصتةفمنذ.أقسامثلاثةعادة

نبيئإلى،"الثاني"إشعياإلى-0466فدودرلاين

خهايةفيبابلفيرسالهمارسقداسمهنجهل

"إشعياعنا298سنةدوموتحذث.الجلاءحقبة

وضتتف.56-66فيتضفنالذي"الثالث

"رؤلامثلإشعياإلىتعودلاكثيرةمواد-93ا

مئزإرميا،إلىوبالنسبة24-27(.)منإشعيا،

إرميائثةأقوال:الموادمنأنماطأربعةكلموفنك

إلىمنصولةنثرئةأخبارأ(.)المرجعشعرثةصيغةفي

إلىمنسولةنثرثةأخبارب(.)مرجعباروك

)مرجعالمواعيد(.ج)مرجعالاثتراعئةالمدرعة

النقدسعى،البولشةبالمجموعةيتعققماوفيد(.

كور2أن)يبدورسالةكلموقعتحديدإلىالأدبي

بعضها(إلىضقت"رسالة"مناكثرمنتائفت

كتبالتيوالجماعاثبول!حياةسياقفي

فل،كور،ا-2اتس،بولس"دؤن"إليها.

كو،،ض2تلاميذهو"دؤن".روم،فلم،غل

"المدريةدوربرزوهكذا.قي،تما-2،أت

دا.لسثةلبوا

هيما.الأدبئةوالفونالتكويخياياريخ)ج(

تكولنتاربخ)أوالتكوييالتاربخمبادئ

النقدحصيلةإلىيشندإنه؟(النصوص

سبقتالتيالثفهئةبالتقاليدوجهتئمالأدل!،

نصوصثةوحداتمنينطلق.النصوصتدوين

الئكليختفخصمثل(قصير،)خبزبسيطة

الأدقيالفنلمحديدعلىيساعدماوهذا،الأدبي

الذممطالملموسالجماعيوالموقع،للمقطوعة

الحياتي.المحيطيمئىماهذافيه.دخلت
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فنبينبرابطتقولفرصةمنالبدثهذابنطلق

الفن.هذافيهولدالذممطوالوضعمعثنأدبط

بناءيعيدأن،خالصةنمموصعبر،ويتوخى

ويتأشس.الأدبئةوالفنونللأشكالالعامالتارلخ

فيثابتةأمورملاحظةعلىالتكوينيالتاربخغج

نجدالمقطرعاتمنعددففيالأدبئة.الفنون

تقطعمشاهدبفضلنكتشفهامشتركةبنية

(،خاتمة)مقذمة،وصلاتبفضلالخبر،

شعرقيإيقاعأونحوذجتةعباراتباشعحال

الأدبئةالوحداتنرثبأنالممكنمن،إذنئميز.

ماهذا:ضمنئةلقواعدتخضعالأسرمنعددفي

آدابفيأيضأنجدهاالتيالأدبثةالفنوننسفيه

النظرئة.يثبتماوهذا.المجاورةالث!عوب

فيأيحياقيمحيطفييلجذرأدبقفنكل

حضارفي،،اجتماعيئإطارفي،جماعيوضع

آليا،يكونلاالرباطأنغير.محذددبنيئأونظميئ

سياقإلى"جلب"يكونقدمعتئاأدبئافئالأن

درايةيفترضالحباتيالمحبطوتحدبذجديد.

الحضارئبالتاربخكافيةومعرفةللنصوص

والعلميئوالسيايىوالاقتصادقيوالاتجمافي

الشرقني،الكنيسةفيإصراثيل،فيوالدينيئ

فالأسئلة،النصوصبقراءةيتعفقماوفي.القديم

يرتجهمنإلى؟يتكلممن:التاليةهيالمطروحة

خطابه؟منيتوخاهالذيالهدفهوما؟كلامه

)داخلأوضامأيإلى؟يتكلممناخأيفي

الأدبئةالفنونعرفتوقد؟يلثحالمؤشسات(

الفنونطرلقعنتاريخهنرسمأننستطغتطؤزا

أقدمأنعامبثكلونعتبر.القريبةاللايبلئة

وكثرهاالفنونأبطهيالأدبمةالفنون

شكلهدطيعودمنهاكبير)عدذاوان.استقلالئة

اللاحق،التاريخوفي.الشفهيئإلتقليدإلىالبحميط

فثكلأدبيفنفيآخرللىانضئمفنيكونقد

.الاخبار""دورةأو"الليتورجيا،مثلأوصعإطازا

"التارلخنجد،البحثهذاخطوفي

الش!فهي".النصتسليم"تاربخأوالتسليمي!

تسبقالتيالمرحلة،أدبتةالقلالمرحلةيدرسهو

الفنعنديتوفففلا،النصوصمننمنولادة

القطعاتمنكلعندبل،ذاتهبحذالأدبي

،إذن.الأشخاصتقديمعند،المواضيع،الخاصة

يكونأنقبلالمضمونهواهتاماتهمركز

بكونالنيتلكهيالأبطوالحالة.الشكل

نحمختينموضوعالأدبيالعنمرذاتفيها

فيالأبانا،الربئة،الصلاة)مثلأ،مستققتين

نصيئببنالمتنتهةوالمقابلةولو(.تمنكل

)يكونمشنركاشكلأنجدأنمبدئثالنانتيح

وتطؤرالتقليدفهانطلق(العمومعلىجذاب!يطا

لاالبببليالنصنأنغير.مختلفيناتجاهينفي

واحدةنمخةسوىعديدةحالاتفييتضفن

وصلالذي،تحفمهالذيالنمن)أىللتفيد

النتوءاتيكتشفأنالمفئرعلىفيبقى(.إليه

معتتوافقلاالتيالعاصرأي،النمنفيالبارزة

سابق.صياقفيدورهاتلعببل،الحافيالياق

بهنقومالذيالبحثهذامثلأنفيشلثلا

نتائجإلىدوئابنايصللا،الفطنةمنب!ير

موازبةينصوص3وجويغشناوقد.واضحة

باخر،نصنفبهيرتبطوضعففي:المراتبعض

بناءلنعيدالمفابلةمنننطلقأندوئانشطيعلا

إلينا.وصللتقليدالمشزكالجذر

الألمانيغونكل.عمليةتطبيقاتوكانث

مبادممئىطئقمنأولهو)1862-3291(

علىئتمالتكولن،سفرعلىالتكوينياتاريخ

الحربوبعد.المزاميرعلىوأخيرا،النبوئةالأسفار

أمثلةونأخذ.الأناجيلعلىطئقتالأولىالعالمئة

التكوينسفرغونكلدرسحينذلك.على

"،الملحمي"الخبرالأدبئةالفنونبينكتشف

والسبرة،المأثوروالخبر،والرواية،والسطرة

أهمهاأما.والأقصو!ة،والحكاية،المختلقة

نثريأوشعريخبر)والملحمةالملحميئفافي

العجيب(الآلهةعالمويدخلالابطالتآثريروي

طاجذوأخبر"الأسطورة"أيضأستنالذي

الوتاخعلىالشعبئةالمختلةفبهتصبطرعجيب

نإ(.الأسباب)تدرسالايثيولوجئةالتاريحثة(
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عنبتحذثتف!يزئا:دوزايلحبالخبرهذامثل

منمكان،الطقوسمنطقسومدلولأصل

هذا.الأشخاصمنشخصإسم،الأمكنة

وحثا،بسيطاعملأ،الأولشكلهفيبرويالخبر

ثلائةأوشخصانأوشخصيتدخلفيه

عن91تكحذثنامئلأة.رئيثونأشخاص

البحرشافىعلىالمففرالمنظرهذالوجودالسبب

-16:114تكوقذموعمورة(.)سدومالمبت

اسماعيل.نسلإنهمالصحراء؟فيالعربأصل

فضئيلةالأخبارمنالنمطلهذاالتاريحيةالقيمةأقا

الدراساتمنسلسلةجاءتولكنجذا.

الايتيولوجيالعنصرأنعلىفدئتاللاحقة

المرمىإلىبالنشةهامضئةحاشيةفيمرازايقوم

الخبرأنالكنابمنعددولرى.للخبرالرئيئ

الأبناءاهتمامعلىشيءكلقبليجيبالبيبلي

غونكلنظزلةسيطرتالآباء.ذكرىبحفظ

سفرفيالأدبتةللفنوندراستهفيطوللة،مذة

.اليومعنهاتخفواالعلماءولكن،التكولن

فيالتقليد""تاريخحولوالبحث

3891سنةرادفوندشنهقدالبنتاتوكس،

توشعنوتدرس4891.سنةنوتومرتبن

الأصلفيكانتالتي1الكبرىالمواضغ

مصر،منالخروجمثل(نظرهفيمستقفة،

فيوالإقامة،المزروعةالأرضإلم!والدخرل

بنوواحتفظشناء.علىالإلهيئوالتجئن،البرتة

لىعندهم(الإيمان)تانون""نؤمنبأقدماصائيل

.:3-2413يش،5-26:9؟24-6:21تث

الموادمنكبيربعددفشئاشيئاالخبرواغتنى

أئا.كتهالبنتاتوكسمادةشكلأنإلىالأخرى

بزالوماكانغونكلفتأئير،المزاميرستوىعلى

عددلدىالمزامبرتفسيرأساسهوبلكببرا،

نثميدمثلثانوثةأدبثةفنونهناك.الشزامن

خمسهناكولكن...حكمتةمزامير،الحخاج

المجزدةالحمدصلراتأوالمدائح:رئيسثةفثات

الله.محدئنشدالتي،وطلب"مصحلحة"كلعن

الأعيادفيالعبادةشعائرهوالحياتيمحيطها

كانالتيالجماعثةالتوشلاتثئم.الكبرى

)الملك...(بهايأمرتوبةاحنفالاتإطارها

)الحرب،جماعةكارثةبالبلادتحكساعة

منآلفتالتيالملوكثةالمزامبرئثمالوداء(.،الجوع

التوشلاتوبعدها،.الملكتنصيبحفلةأجل

أمامنذرتتميمالحياقيمحيطهاكانالتيالفردثة

وأخيزا.نعمهعلىأما!هاللهوشكزاالجحاعة

فيمكاخهافنأخذالفرديثحدهاالتيالشكرمزامير

الشكر.بذبيحةالاحتفال

ديباليوسمعالتكوينئةالمدرسةوجذدت

فحاولت،الإزا-ليةالأناجلدراسة،وبولتمان

مراحلهفيحتىالإنجيلتكولنتاريخنجاء

عنها:يبرهنلممسفمةإلىنستندهيالشفهتة.

والإنجيلتون.مصطنعهوالإنجيليالخبرإطارإن

بواسطة-قبلهموجدتموادبواسطةجمعوا

صغيرةوحداتجمعوا.واجمالاتإلحامات

فييثفهئةصياغةصبغتمثل(،معجزة)خبر

فنونخمسةديباليوسرمئز.المشحثةالجحاعة

،الأسطورة،الحكاية،الأقموصة:رئيصئةأدئة

بسيطخبرهيالأقصوصةالإرشاد.،السطرة

بناءأجلومنمحذدأسلوبداخلوموجز،

قد.يسوعكلصاتمنكلمةجمبرز،الجماعة

ضروراتأجلمنالأدلقالفنهذاوجد

أما.الفلسطينيالوسطفيالمسيحئةالكرازة

بالتفاصيلمليءظرل!،كخبرفتبدوالحكاية

صاخ،يسوعفيالذقؤةعلىيدكاثمؤقة،

وقد،"الحكواقي"وجودنفترضهي.المحجزات

خبرهيوالأسطورة.هنتيمحطفيتكؤنت

أئا.إيتيلوجئةأوسيروئةحاجةيلئيالجماعةلبناء

فيجوهرفياعتقادعنخبربئحكلفئعبزالسطرة

والإرشاد.لاهوتيةضرورةنلئيهي.الجماعة

المعين5فيجمتالتييموعأقواليقابل

ولو(.متمنه)استقى

محالين:فمئزنحتلفا،تقسيضابولتمانموقده

تتضمنفالأقوال.الأخبارتقليد،الأقوالتفليد

تتضمنكماخبر،بهايحيطالتييسوعكلمات
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حياةوقواعدجلبانئةوعظاتأثالمنالخطب

أساطيرإلىفئقسمالأخبارأما.الجماعةأجلمن

فطئاديباليوسظك.معجزاتوأخبارسيروئة

بحثهمنفاستخرجبولنمانأما.نظرتهفييقالا

فيواعتبرلتقاليد:التاربحتةالقيمةعلىحكضا

نتاص!هرهذاكلأن،الحالاتمنبهيرعدد

وجاء.ي!وعزمنإلىيعودولا،الجماعةإيمان

فاعتبر.كحلولهجذرثةحلولأيقذملممنبعده

وأقوالهيسوعجاةمنانطلقتالجماعةأن

ثيءكلتخلقلمهي.كتابئانضالتخلقوأعماله

يك!ن.أيسوعوكأن

التقليد.تاريخأوالتارمح!ة،ايقابدمدرسةإد(

فعلكرذةجاءتالصكندينافئةالمدرسةهذه

بالبتماتوك!،خصوضافاهنئتسبقها.ماعلى

هذهكئابرفض.المتعذدةتقاليدهودرست

يعكسالذيالكلاسيكيالأدلطالنقدالمدرسة

لاالغربفيمعروفةللنصوصمقاربةنظرهمفي

كماالقدبمة.الحضارةوينى،الرقفي

مدرسة)أوالتكوينثةالمدرسةمسيرةأبضأرفضوا

)التيالتحليمبةوالمدرسة(:النصوصتكولن

لأنهما(،الجماعةتسفمتهأوكنمنإلىتنظر

لتقليدمسشمزبتطؤريقولبد!إلىنسنمدان

فشذدتالسكندينافيةالمدرسةأماالثمفهيئ.

فيالثفهيئللنقلمطلقةشبهأمانةعلىبالأحرى

المجتمع.هامثىعلىالكتابةفبهكانتحفارة

علىواسعةثقةبالنصوصنثقأننشطيع،إذن

بعدكتبتلوحتىالتاريخثة،الأمانةمستوى

فيالمطلقةالثقةأنغير.طويلبزمنالأحداث

منوجدتتدالثفهيئ،النقليدمصداقتة

فينجدقال:.المدرسةداخلمنينتقدها

تقاليدلتكولنقؤثااتجافاالأوسطالشرق

وكانت.النسيانأوال!لفأوالضياعيتهذدها

المتطزفينتالموقفينمذينبينوقفتثالثةفثة

الكتابة.تن!نولمالثفهيالتقليدعلىفشذدت

.النصوصتدولنتارلخأوالتدوينيالتارلخ)وو(

الأدلقالنقداهتئم؟المدرسةهذهمبادئهيما

التكوشئةوالمدرسةأدبئا(تحليلأالنصتحليل)أو

خاص،بشكل(النصوصتكؤنت)كيف

منلنصنالأدلقالتاريخصبقتالتيبالمراجع

الشفهئة.بالنقالبداهتثتكما،النصوص

صيغتهفيالنعنتدولنقبلنفسهاجعلت

تأخذالمالمدرستينهاتينبأناللومفجاء.النهائثة

منفجاء.كنمنالنمنتكولنإلاعتباربعين

نارلخأوالتدوينيالتاريخمعالهؤةهذهيردم

درسإلىالمحاولةهذهتحعى.النصوصندوبن

المدؤنونيكتفبلم:ذاتهحذفيالتدوينظاهرة

شفهثةمراجعينسخواأويجمعوابأنعامبثمكل

عملعملوابل،بدهمفيكانتمكنولةأو

استعملوا(.الجضاعأوالنشاخعملالاالكتاب

اختاروا.مامنهافاختاروا،قبلهموجدتمواد

وفشروهبهم،خاضاترتيئااختاروهماورثبوا

خاصةوجهةمنصياغتهوأعادواوصخحوه

)أولاهوتيهدفعلىالنثماطهذاكلفدك.بهم

مدرسةحاولتالمحارسة(مسنوىعلى،عملي

عناصرهيماتحذده.أنالنصوصتدولن

به؟أخذواالذيالأسلوب

النمنستوىعلىالمدرسةهذهتوففت

بالنقدعميفاارتباطاعملهافيفارتبطت،المدون

نأغبر.الدقيقةملاحظاتهواصحملت،الأدبى

نإتقولبمسثمةمحبفاانطبعتالقدمدرسة

هذافي.بقدمهترتبطالعناصرمنعنصرتيمة

وخعلأولثا،المراجععنالبحثكانالمنظار

الحكمهذامثل.متأخرةدرجةفيالتدوينعمل

نإبحيث،النمنقراءةعلىيؤئرالاعتباطي

فيعديدةمزاتتفسيرهاأعيدالتحليلعناصر

هدفانكتشفأنأردنافإذا.التدوينياقاربخ

التقليدبين،المستطاعقدرنمثزأنيجب،المدؤن

حينسهلأالمبدأفيالتمييزهذاويبدو.والتدوين

وثيقةفيوتئتتسبققدالتقليديالعنصريكون

خاضااهتمافانهتتمأنصب،حالأيفي.مكتولة

مؤئفةبنية:حهاجاءالمدونأنيبدوالتيبالعناصر

إلىمقطعمنوالانتقالات،المحببةمواضيعهمع
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وحين.والإجمالاتاللفظئةوالتقابلات،آخر

ستقذم،التقليدثةالموادبنفميريتعفقماإلىنصل

جذا.ثمينةمعلوماتالأدبقالارتاطحالاتلنا

يرتبط)متومتمربيننقابلحينمثلأ،

المسألةفيكماالمرجحيننظزيةحسببمرقس

كثيءمتحملهمانبرزأننشطيعالإزائتة(،

وأزيادة،الإنجيلبنية)تحوللبهخاص

لاهوته.نبرزكما(ةخاصةألفاظننقيص،

"إعادةأو"ثانية"تراءةأمامنفوسنانجدوهكذا

ؤجدتلمادةجديدتفسيرأو،سابقنمن!قراءة

الأخير.المدونإلىوصلتوقدقبلمن

الجديد،العهدرسائلبعضجانئاوضعناإذا

تارلمجايبدو(ما)علىعرفالتوراةأسفارفجمع

للتقليدتدوينفأول.عديدةمراحلفيندوينتا

كلفيعكتلاحقةتدوشاتتبعتهالثمفهي

المدرسةهذهحاولتلهذا.مختلفةوجهاتمزة

اكملت.المتعاقبةالدوياتهذهتارلخترسمأن

الضوصتكوينمدرسةبهقامتبحثا

لاهوتئاربخبناءفتوختوتسليمها،

لهايمانها.الكنيسةولاهوت،!ايمانهإسرائيل

بدأت؟المبادئهذهعملثاطئقتكبفولكن

عشرالتاسعالقرنمنذالتدوينثةالمدرسةمسيرة

وها.العئرينالقرنمنالأولالنصفوخلال

لأنبعد،ننتهلمولكتها،الآنتوشعتقدهي

لم،الحكمثةالأسفارمثلالتوراةمنعديدةأجزاء

قد،البتاتوكسإلىفبالنسبةبعد.تستكشف

التدوبحثة،الوجهةمنكمجموعةدراستهبدأت

فارتأى."المراجع"نظزلةأزمةوبعد،7591سنة

التقليدنصوصيفشرواأنالكثابمنعدد

الهوهيئالنصقراءةإعادةأنهاعلىالالوهيمي

كإعادةالكهوتيالتقليديضترواوأن.القديم

المقاربةهذه.قبلهوجدتنصوصقراءة

"مدارس"فيهنجدبأنلناأناحتللبنتانوكى

سائرفينجدهاسوفتدوئةوأصالبلاهوتجة

الاشنراعيوالتدوين.القديمالعهدأجزاء

درسهاقدمل2إلىيثىمنتمتذلمجموعة

تفسير

الدراسةالعلماءوناج.4391ينةنذنوت

واحد،تدوينأماملسنابأنناالفولإلىفخلصوا

علىتجيبأنحاولت،اشتراعةتدوبناتأمامبل

القرنفياسائيل،إيمانفيحيانتةسائل

الدراماتيكئة.التقفباتمنحقبة!ائان،السادس

بعضكانتالنبوفي،الأدبمحالوفي

أشعيامثلمعثقةدراسةموضوعالمجموعات

فلمالثافيأشعياأماميخا.أوحزقيالأوالأول

مدرسةناحيةمنالكفايةفيهبمايدرس

فيصعبةتبدوالؤلةالأسفارإنثئم.التدوين

فرنتنصوصهالأن،الدراسةهذهمثل

الاستدلالنقاطولأنمرازا،قراءئهاوأعيدت

منذالإزاللةالأناجيلرست4ومرازا.ننقصنا

فكل.المختلفةالمسائلفاكتشفنا،الخمسينات

ويجصمحذد،تاريخيئمحيطفييتجذرإنجيل

بثكلمرفذمبه.خاصلاهوقطموضوععلى

للصليب.خاصةمكانةتفردكرستولوجياخاص

فأرانا،متهؤدةمسيحئةجماعةإلىمتوتوخه

الوثئين.علىالانفتاحإلمطتلايذهيدعويسوع

يحذدأن،الرسلوأعمالالإنجيلفيلوقاوأراد

أصولهاإلىبالنحمبةعصر،،كتيسةموضع

الحالمماالتفسيرإن.بسوعأرادهما!الىالتوراللة

كلإلىبالنسبةيعيدأنيحاولالإزائثةللأناجيل

الحدثمعنىأي،التدوينيتاريخها،أدبتةوحدة

كلفيوتفسيره،يسوعإلىبالن!بة(الخطبة)أو

الثلاثة.الأناجيلمن

نإ.القانوفبوالنقدالمادئةالقراءة:مدرستان(

الاجتماعئةالوجهةعلىنثذدالمادثة""المدرسة

عنتعبيرأفقطليستالني،للنصوصوالسياصتة

سياقفييتسخلنتاخابل،فكريجدل

هذهوتلفتوسياصيئ.اقتصادفياجتماعيئ

الدراساتفيمراراأهملبعدإلىانتباقناالمدرسة

أثا.للنصوصالتاريخيئالتجذروهو،السابقة

يأالقديمالعهدقانونإلى)نسبةالقانودنأ"النقد

نإيقولواقعمنفينطلقالقدبم(،العهدلائحة

المتبادلةعلاقتهافيئقرأأنيجبالحالتةالنصوص
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المقدسة.الأسفار(لائحة)أو:قانونداخل

المفذسةإ:الكنبداتمضةننسىلاأنإلىفيدعونا

النهائيمعناهيجدلاالنصوصمننمنفكك

السياقفيجدبذامعئىيئخذموبل.دؤنصاعة

كته.المقذسللكتابالإجمالي

الشر.عملهيالبيبليا.منهابذلامفزفات)ز(

للكتابالنقدتةفالقراءة.الأولىالمقرضةهيتلك

ترذدبلانقبلأنشرطإلاممكنةتكونلاالمقذس

يطتقالنقدئالتاريخئفالتفسير.الثرفيبأصله

ال!نفدفيمعروفةتحليلأسالبالبيبليالمنعلى

نأيئرذدلافهولهذا،.تدبمنصنلككالأدلق

تناقضاتبل،البيبليالنصفيتوثراتإلىيشير

مغلوطة.ورئمامعفولةغيرتاريح!ةوأمورداخلتة

القدبمةالآدابمعالبببليايقابلبأنيترددلاكما

التفسيرإن،أخرىوبعبارة.الأوسطالشرقفي

الطافيالجذمحملعلىيأخذالنقديالتاريحيئ

.والمكانالزمانفيمحذدةهيالتيللبيبلياالبشري

يجوزلا"مقذشا"شيئايعتبرهالافهولهذا،

لاالأيئلةعننبعدهأنيجببل،منهالاقتراب

البيبياعلىننكرأننايعنيلاالموقفهذا."بثصرتة"

بينتزاحملاأنيفهمناوهو.اللهككلمةصفتها

فيموقعهيتحذدفكل.الإنسانوعملاللهعمل

كاتبوحدههواكهأناعترنافإذا.الخاصنظامه

)كالقلممنفعلةأداةهوالملهمالكاتوأن،البيبليا

فيه(تفعلاليديتركبل،يفعللاالكاتيدفي

سلاخاالنفدقيالتاريخيئالتفسيريصبح،يدبهبين

يتيح،وآخرنظامبينفالتمييز.الإيمانبهنحارب

كواسطةالبثصرتةالبيبلياكلمةإلىينظرأنللمؤمن

يكئمناالبثرئةالكلمةبهذه.الساميةاللهلكلمة

للمفثرممكنةالنقدتةالفراءةتصبحعنذذاك-الله

المؤمن.

فيمحذدةدينئةخبرةعنتعبيرهياليبيا

النصوصالنقديالتاريخيالنفيريعتبر.التاربخ

أضخاصبحملها"!بلاغاتأنهاعلىاليلة

مع!نين.قزاءإلىتتوجهوهي،التاريخفيمحددون

ينظرأنالتفسيرهذايتوخىلا،أخرىوبعبارة

نأبستطيعمستقك2كوابل،ذانهفيالنمنإلى

عنتعبيركرسيلةبل،المعانيمنعدذاينتج

الذيالمعنىهوالنهجهذايهئمما.فكرةأوخبرة

أغلبفيكانالذيكاتبهإلىبالنسبةللنمنكان

أننايفترضهذا.جماعتهباسممتكقفاالأحيان

الحضارئة،1الأوضاعإلىنتعزفأننحاول

لمجححدفيهاالتيالاجتماعثة...(السياسئة،

فالمسافة.سامعيههزدةإلىنتحزفكما،النصن

تفرضالبيبلباكئابعنتفملناالتيالحضارثة

اليالقاسيةالصعوباتأمامالفطنةعلينا

النقديالتاربخبئفالتفسير،ذلكومعنواجها.

نهابةلاعملاتكنوان،ممكنةالمحاولةأنيعتبر

ضرورتةيرونهاالمؤمنينمنكبيرعددوهناك.له

فيالمقدسالكتابتراءةتنحمرلامابقدر

وأ،أدلمقعملجمالأمماماندهاشفي،نظرهم

فكرهم)فيوتجهالنمنعلىفكرهمإسقاطفي

القراءةهذهتصبحبل.يوخهه(يتركهولاالنص

النهايةفينتقثلعبرهاإبمانشهادةإلىاستماكا

الله.كلمة

القراءاتغذتطوللةأجيالخلال:خاتمة

الأجيالفي:المؤمنينإيحانلبيبلياالتقليدئة

الكنائسمحتلففي،الوسطىالقرونفي،الأولى

السرلانتة،،القبطئة،الحبشئة،الأرثوذكسئة

حرىلأبا)أوثوليكئةالكا،نتئيةتستاالبرو

ةالقراءفينرىلاأنيحبلهذا،اللاتيمتة(.

السابقةالقراءاتتناقضعاولةالنقدئةالنارئحية

أسئلةعلىلنجيبمسعىبل،الإيمانتهدمأو

حضارفيإطارفيالغائص،الرمالقارئيطرحها

النفسيروهذاالبيبليا.علىيطرحهاجديد،

للبحثامتدادالواقعفيهوالنقدفيال!اريخيئ

بواسطةولكن،للنمنالحردنالمعنىعنالتقليدفي

وعلمالتارلخمثلالإنانئةالعلومقذمتهاأدوات

منعد؟ابنتائجهيقلبأنهكير...الاجتماع

الماضي،فييقيئااعئبرتالتيالتمثلات

)إننفسهالإيمانبأسسمرتبطةوخسبت

معها!(.الإيمانسقطالنظزيةسقطت
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كاثوليكمسيحتونالتفسيربهذ!قام

فيالعاتمالرأيعداوةفواجهواوبرتستانت،

العقلانثةالأوساطاسنعملتولكنكنائهم.

الوحي(إلىتصلأنترلدولابالعقلتأخذ)التي

وحاولالمسيحئة.ضذكسلاحالمنهجهذا

.والإيمانالعلمبينيوفقواأنفشيئاشيئاالمؤمنون

بالإمكانيعدلم،المقاومةمنطوللةحقبةوبعد

واعتبرت.ومتطفباتهاالتاريجةالعلومتقذمإنكار

الاسعالقرنفيالألمانثةالليبرالثةالبروتستائة

هائةوسيلةهوالنقدفيالتاريخيئالمسيرأن،عثر

ركيزةوتقذم،الإيمانمنالتحققعلىتساعدنا

الأزمةجزت،الكاثوليكئةالجهةومن.ل!يمان

البهيسةنعاليمنأويلحاولت)حركةالنجديدتة

إلى(العصرثةوالتارئحيةالفلسفتةالمفاهبمضوءعلى

رسالةننتظروسوف.نقدقيتفسيركلمحاربة

ئبولألنرى43191("القدسالروحمن"بفيض

الاعتباربعينالأخذمعالنصوصقراءةبئرعة

هذهثتتوقد.الناربخيئوتجذرهاالأدبيفئها

تارئحثةحولالبييلثةاللجنة"تعليمالثرعئة

الفاتيكانيالمجمعووثيقة)4691(،الأناجبل"

.6591سنة(اللهأكلمةالوحيعنالثاني

علىأخيراا!دفيالتاريخيئالتفميردكوهكذا

الإيمانفهمخدمةفيبهيستهانلارفدأنه

ئطرحأسئلةعلىمجببأنيحاولفهو.المسيحبئ

وأالمبشطةفالقراءة:البيبلياقزاءمنكبيرعددعلى

أساسفيالبومهيالمقدسللكتابالأصولئة

والتفسير.المحسيحثةمصداقثةيصيبتفاهمسوء

شهودإلىمتنتهاستماعإلىيدعوناالنقدقيالتاريخيئ

البيبلي،النصنعبرخبرنهمعنعبزواالذينالوحي

وعن،الأولتفخرهفيل!يمانكشثافعن

فإذاالكنبحة.فيثتمإسرائيلشعبفينمؤه

فهووالتمييز،بالفطنةالتفسيرهذامارسنا

عاشهماأفضلفهفانفهمأنعلىبساعدنا

التلاميذفشربهاالتيوالطريقة،الحقيقةفييوع

يوئاتستطيعلنفالكنيسة.إيماخمهمخبرةالأولون

اليابغ.إلىالعودةلهذهتتنكرأن

لفهمضرور"ياالقديالتاريخيئالتفسيركانإن

،0791سنةفمنهذمحدوذا.يبقىأنهإلأالبيبليا،

اللبئة:نتائجهببعضتنذدأحداثارنفحت

الماضي.منشيءكأنهاالبببليامننقترب

أسلوبتضغبتقليدئة.معتقداتارنجاجات

دمار.يئففونمانادراالذينللأخصائثينمحفوظ

،فرضئاتالجميعمتناوللطجمعلواأشخاصسئبه

الذيالمعنىفيالنهمنحصر.فطنةعدمعنفأبانوا

فالنفشر.الكاتنعرفأندونالكاتبأراده

ناقصة،محاولةطبيعتهفييبفى،النقديالتاريخي

يدركأنيحشطيعلاوهو،علمئانفسهاعتبرمهما

هاجمتالتيوالانتقادات.المطلقةاليفبندرجة

التفحيرأنعلىدئتالطرلقة،هذهحقعن

قراءةكليحتكرأنيستطيعلاالنقدفيالتاريخئ

.للقراءةأخرىطرقفهناك.المفدسللكتاب

الآباءعرفهاالئيالتقليدئةالطرلقةننسىأندون

عددفيصاربةتزالماوالتي،الأولىالكنبسةفي

الثرقتة.كنائشامن

مغائرمنالأولىالمغارةفيوجدحبقوقتفسير

61أو)15عموذاعشراثنيعلىواشتمل،قمران

)سفرالنبوقيالنمنيفترعمود(.كلفيسطزا

الجماعة،تاربخعلىيطئقهأنويحاول(حبقوق

.الرومانأي،كتيم"أهلمثلأالكلدانثونفيصبح

منالرابعةالمغارةفيالمخطوطهذاؤجد*مزتفميم

عنونحذثعواميدأربعةفيفحاء،ق!رانمغاور

المزمورصاحبتخحككوالأشرار.الأبرارمصير

همالأشرارإنالجماعةفقالتالأعرار.صعادةمن

الأبرارأما.المنافقالكاهنرأسهموعلىأعداؤها

البر.معلمرأسهموعلىالجماعةأعضاءفهم

منالرابعةالمغارةفيالنمنهذا،جدناحوملفشر

يطئقهوعواميد.أربعةمنهلابفي.قمرانمغاور

نأنتاكدفبجعلنا،الجماعةحياةعلىالكنالقالنصن

.الرومانهم،كتيم"بني

تفشرئة!سلسلاتءرجسلسلاتلفسيرئة،

تاسوعةفيشو،الالهزوجةإلاهة.تفنوت

شو.،تاسوعةرج.هليولليس



تفنيس

*تحفنيس.تفنيسرج

ثفوح:تفاح.

أعطيوحافر.ايلبيتبينكنعافنحصن1(،

النربئةمنئمىأرضفييفعولكنهلافرائيم

اتيتفونعن.ه9:امكيتحذث17:8()بش

تل:اليومهي.يوناثانح!ضنهاوالتيتفوحهي

قانا.واديمنطقةفيالواقعةزردأبوالشيخ

34.:ا!يش.يهوذا()صهلشفالهفيمدبة2(،

نتيف.ببت:اليومهي

أخ)احبرونبنيومنكابمنرجل"3(

.)2:43

.تفوحبيتء44(

زهرة)منالسميذمنكعكال()خبزتقدمة

عضران".9كعكةككووزن.12عدده.(الحنطة

غرفة.كلفيستبعضها،فوقالكعكاتتوصع

الاشعصالهذالمثلجعلتذهبئةطاولةعلىتوضع

مغشاةالسنطالخثبمنطاولةإن4:7(.)عد

الخبزاثوتجذد.المقذسالمكانفيتوضمع،بالذ!

وبرثن23:92(.بم9:23أخ)اسبتككفي

خبزئذكر-9(.ه24:الاعرمةكلعلىالبخور

2:3؟اخ7:482،امل21:7؟اصمفيالتقدمة

أالعادباتيوسيفوسوحسب.ا13:ا4:91؟

مغا.اثنتينكلئخبزالخبزاتهذه2!2(،كانت3:

خبز.متساويتينقبضتينينقسمعجينمنتؤخذ

خرفيالطاولةوتصؤر2:13(.الاالملحمعفطير

النصرقوسعلىنجدهاونحن23-28،ت25

أسماءالعبرئةلئغةأننلاحظ.رومةفيلتيطس

ينت.محل:التقدمةخبزعلىبهاتدكعديدة

كرعمص.ملح3(..25:)خرالوجهخبز:م

.م!ل.32(:9أح)أالعرمأوالتنضيدخبز:ت

،21:هصم)1المكزسالمدمة()نجز:شقد

المخوىعلىيدكالأولالاسم4(.:12ثرج

تقومقديمةلعادةأئرأمامفنحن.للطقسالأؤلاني

فيوالجامات)الكؤوسل!لهوالخمرالخبزبتقدمة

يذكرناهذاكل4:7.عد،+:25:9216،خر

صورتهأمام،أمامهيضعونهاكانوابالخمر(.

.!م

)الذيالخبزاسمهنامن44:91(.7:18،)إر

وقد.الإلهوجهأمامالمحبزأو،الإلهوجهينظر(إليه

الاسمأما.رمزيمعنىفيالاسمإسائيلبنوفشر

مدلوله.إلىلاالطضىضكلإلىأولآيخحودالاني

الشباطبنطردءرج)ا!(نثشم

وتقلا.بولسأعمال"رجو(بولس)أعمالتلا،

ندكصفة"اضتراعي"لفظةإنالايثتراعي(-)الناللد

علىإنالتثنيةبصفرترتبطالكتبمنمجموعةعلى

.الألفاظستوىعلىلىاناللاهوتمستوى

الكتاباتمجملإنالتقليد.هذااقداد14(

)يثى،"الأولين"الأنبياءفيمركزةالاشتراعثة

أيضأنجدهاولكثنامل(،ا-2صم،ا-2،قض

نفسه.التثنيةسفروفيآخرلنأنياءوعندإرياعند

بل.واحدكانبأمامولاواحدعملأمامهنالسنا

بعضفييئاركونكثابمجموعةأومدرسةأمام

غير.تثفيجذورهاتجدالتياللاهوتتةالنظرات

قد،ملا-2صم،ا-2،قض،يشهناكأن

تداخليث!أنالعلممع.واضحةوحدةالفت

تحذثلهذا34(31،)فتثفيمباشربشكل

تثيتضفنالذي"الاشتراعي"التارلخعنالثصزاح

تحتلفالكصهذهكل.صم،قض،بض،مع

منعدذاوتشغل،التفاصيلفيبعضعنبعضها

جعلقدالايثزافيالمدؤنغ!هـأن.القديمةالمواد

كلقراءةفأعاد،إجماليمنظارفيالموادهذهكل

يهوذا.مملكةنهايةإلىموسىمنإسرائيلتاريخ

وهوإر،فياثتراعارفذاأيضأالشزاحويرى

شزاخاأنغيربالنبيئ.المتعفقةالأخباريتضمن

منكبيزاعدذاالاشتراعئةالمدرسةإلىنسبواآخرين

نجيئعملهمانعرفنعدلمبجثالبوتةالأترال

مقاطعوجودحولمفتوخاالجدالويقى.عناتوت

كانت،وجدتفإنالأنياء.كشبلنياشتراعثة

الاشتراعيئفالرفدالتثنبةسفرفيأماجذا.قصيرة

.للكتابالثافيالتدوينيشكلوهوا،جامهئم

بسهولةنسنطيعالالفتراعي.ابقليدزمن،2(

فالأحداث.المدرسةهذهنثحاطزمننحددأن

فينجدهاالتيوالاهتماماتمل(-2ا)خصرضا
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فيدؤنواماذؤنواالكئابأنعلىتدك،الكتبهذه

سنواتوأولىيهوذالمملكةالأخيرةالسنوات

الأسئلةوطرحتالهزائمتكذستساعة،المنفى

بينوقدالأثة.حياةفيالمعتقداتأمتنحول

بالحزبالمدرسةهذهعلاقةدقيقبشكلالثزخ

يوشيا،أيامفينفسهفرضالذيللمصرئينالمناوئ

عنكما.الملكهذاخلفا.أيامفيوحورب

إرميافيهمرأىالذين895()سنةبالمسئينعلاتتها

دؤنت،إذن.الشعبمستقبلوحزقيال9()24:

القرنمنالأخيرةالس!نواتفيالاشتراعتةالكت

52مل)2السادسالقرنمننصفوحتى،الساج

561(.سنةإلىيعود

مراجعببنالئافيالمرجعهوالوهيمي(-)التقليد

الهكتاتوكس!أوالبنتاتوكص"منابم()أو:

لأنهكذلكسئيالمراجعثة.النظريةحسب

يهوهوحيحتى"الوهيم"الالهيالاسميستعمل

منالتقليدهذاغاب3:13-15(.)خرلموسى

تكبحدظهرولكئها(،ا-ا)تكالبداياتبر

اليهوهي،للناربخموازئاتارئحابعدفيمافقذم،15

وجودبعنيوهذا.موسىموتحتىابراهيممنذ

الحقبةخلالخطيئ،أوشفهيتمشتركمرجع

جملىسارةخطفمئلبهخاضةأنجارهاك.الملكتة

تثفعئبرزالذي02:ا-17(،)خرأببمالكيد

)تكاسحقوذبيحة.ابراهيم7()02:النبي

لإيمانالأقسىالمحنةهيالتي22:ا-911،

في2.:15-ااخرفيالقابلتينوحدث.ابراهم

ئثم.اللهنحافةعلىتشديذانجدالنصوصهذاكل

المصريبزودصلب3-15(،)خرصهوهاسموحي

:35-36(.12-3،ا:اا2-22،ا)3:

والعجل:8-16(.171عماليقبنيع!والحرب

الاجتماعخيمةفيواللقاء32(.)خرالذهبيئ

12:4-.ا،11:24-25،عدا؟)+:7-ا

عندالنبوءةروحئبرزوأخبار31:14-17(.تث

.(-هاا:0312،-11:24)عدموصى

سيناءعهدأنجارقيممثزةمكانةالالوهيميويحتل

دته.الخضوعميثاقيرتبطبهالذي-24(،91)خر

)خرمصرضرباتأخبارفيتختهفيثكادألارهولكن

أسلوب14(.)فالبحرومعجزة7-هـا(

عنيختلفوبهذا،باهتموجز،الالوهيميئ

التي،الأنترومررنتةالصوريتجئبوهو.اليهوهي

يضذدوهكذا.وعواطفهالإنسانأعمالتعص!إإلته

)نكالحلمفياليومبعديتكلمالذي،الربن!اميعلى

أخرالغمامفي،6(:12عد؟-1،28:1215:،1

؟501-:11:25،12عد؟711-،ثم،02:21

بم02:22)خرموسىبواسطة31:15(،تث

شعبهويقود29:7-8(،أعدنبثه24:3(

هذاويثذد2(.لمهم!:،23:02)خرملاكبواسطة

الأنبياءخطفيأدبتةاهتماماتعلىأيضأالمرجع

02:ا-17؟)تكوغيرهماو!اموسهويثع

)تكومخافتهلذالأمانةيبرزكما25:92-34(،

21(.:2118؟،:17اخر22:12،

علىإجمالأالريثفقئجالتقليدهذاولدأين

الثمالمملكةهوالتقليدهذاأصلبأنالقول

)إيليا،9-8القرنينفيالبوتةبالأوساطوعلاتتها

الانحطاطتعارضالتيالأنبياء(جماعة،أليشع

القديمة.الموسوثةالتقاليدباسمعصرهافيالديني

السابقةالتقاليدأيضأنبنتفبهالذيالأصلوهذا

الالوهيميبينتشابهاتتفئر،الاشتراعيللتقليد

إلىواحدجانبمنالعودةدونةوالاشتراعي

الالرهيمي.مناسنقواالمنفىفياشتراعثينكثاب

الساعرةدماربعدواحد.محيطمنغرفافالتقلبدان

أورشليمإلىالالوهيمىالتقليدحمل722،سنة

فصارحزقيا،زمنفياليهوهيمعاندمجوهناك

."اليهلوهي"

أوالتقليدهذاوجوديعارضونالعلماءبدأولكن

إلىأضيفتأخبارفينظرإعادةفجعلوه،المرجعهذا

المراجعنظرئةفيالظريعيدونبدأواكما.اليهوهي

نكونوهكذا.لبنتاتوكستراءتهمفيسئضاولا

يعتبرواحد.متطرفانائنانأرب!:خطوطأمام

الأخيرالمدؤنمنهاأفادمكتوبةوثيقةالالوهيمي

أنهويعتبرالتقليدهذ!كلتايلغيوآخر.للبنتاتوكس

فينبثهوباليهوهي.قابلهمنوهناكيوحد.ا
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بعدالائنانذمجثتم.الجنوبفيواليهوهي.الثمال

أهمئة،البهوهيالتقيذيساوىإنه.السامرةدمار

الراجوالموقف.معهذمجعندماموادهاختفتوان

اليهوفي،للتاريخملحقاتبعضفيهيرىالذيهو

.الجنوبتقليدفكضلتالثمالعالممنجاءت

المراجعبينالرابمالمرجعهوالكهنوق(-)اوتفلبد

والاشتراعي.والالوهبمىالبهوطيبعد،الأربحة

البنتاتوكسفيمراجعمندؤنماآخرئعتبروهو

الجزءإن.المراجعنظزلةحسب(الهكماتوكس:)أو

)خروتوانينشرافيهوالكهنوتيالتقليدمنالاكبر

فيالثراخ.كلهاللاوثينسفر؟3504-31؟25-

إخبارتة،أجزا،كذلكيئضضنآنهغير.العدد(عفر

أ(:ا-2:4ا)تكالخلقفيمفاصلهتتوزعوتارلمجا

ابراهيمومع9:ا-17(،)تكنوحمعوالحهد

اب،24:5)خرموسىومع)17:ا-4(،

هذهتكنوان8-9.لا35-.4؟31:17،

هذهتبقىولكنالعهد(.تذكرلاالنصوص

سبت،منإصائيلفيالعبادتةللنظمإطازاالأخبار

منيجعلهذاوكل،وكهنوتومعبد،،وختان

اللهيقيممقذسةجماعةسبناء،خبرةبعد،إسرائيل

العبادةولنال92:24-25(25:8،)خرفيها

خر،،نكفياليوميتوزعالتاريخهذا.لهالواجبة

،العبادةبشعاثراهتماماتهفيونكتشفهعد،

يهوهتسامىعلىبتشديده،والانساببالواريخ

بالغمامالمرتبطبمجدهويظهر،بكلمتهيخلقالذي

لا34-35؟24:16:04-01،17؟:16)خر

بأسلولهالكهنوقطالمرجعأصلوبونيهشف.23(:9

لاكلي!هفي)كحاالمقولباللاهولق،المجزد،

عنالاختلافكليحثلفالذيبأسلولهتتبذل(،

الاشتراعيتحردضاتوعنالحيئاليهوهيأسلوب

النداء.فيحرارةمنقيهابما

بعضامنعادالكهنرقنأنالمعقولمنيكونقد

فيالكهنوتثةالأوساطمنالقديمةالتقاليد

امتذقدالوثانقهذهندوينيكونوأن،أورشليم

القدامةفئريعة.المنفىبعدفيماحتىعديدةتروئا

التثنية.لسفرمعاصرةتكونتد17-26(الا

افيهنكتشفأننتطيعالذيالكهنوتيوالتاريخ

هوالعبرئة(،فيتولدوث،مواليد)خبرقصيزاخبزا/

بل،المنفىإلىيعودوقد،الاشرافيالخرمنأقدم

يشريعةضثت،ذلكبعد.المنفىبعدماحقبةإلمط

،ملحقاتوزبدتالكهنوتيالتارلخإلىالقداسة.

الإطارستكونكهنوبةمجموعةهذاكلفثكل

الفرضيةهذه.للبنتاتوك!الأخيرالتدوينأجلمن

الآنهي،طويلةمدةكلاسيكتةصارتالي

فبلدؤنتإضهابقولمنهناك.نساؤلموضوع

كهنونئة.وثيقةبوجودارنابمنوهناك.المنفى

تدوبنمناكثرعننتحذثنالةفثةوهناك

شيلةفيو!اغهالابقالمعطىقراءةأعادكهنرقأ

البنتاتوكس.يطابعهاطبعثجديدةلاهوتتة

فيالأربعةالمراجعآولهواليهوهي(-)الثقليد

شميوقد.المراجعنظرثةحبالمب!ماتوكس

روابةمنذ،دنهكاسمجهوهدوئابمتعمللأنهكذلك

نصوضاالكناببعضن!سبب(.24:أتكالخلتى

عالمإلى،(الكهنةإلم!لااالعوامإلى،لانيأويهرممطإلى

هذهلاختلافوذلك،الجنوبأرضإلىالبدو،

لاولكتنا.العيقةنظرخهافياليهوهيعنالنصوص

أمامأممشقلينبوعأمامكناإنالقولنشطيع

اليهوهي.بنواةو؟عتالخارجمنجاءثعناصر

سفرفيوالمحيطرالأولالينبوعهوالمرجعهذا

موتحتىوعدخرأخبارفيويتواصل.التكولن

وهو،ملؤن،حيئبيطأسلوبأسلوبه.موسى

الفردوس)خبرمدهفراوئاكاتبهمنيجعل

24(.تك،اسحقزواج2-3؟تكواططئة،

اللهأنبمفى،انتروبومررفتةنظرةالربإلىنظرته

2:7،3:8،)تكاجثراثلويفعلويتكلميثمعر

27(.:14،25خر؟يأ:218؟ا6:8:ه-6؟

نتجةليستاليهوهي،تمئزالتيالتثابيههذه

قرب،حيئإلهعلىتدكبل،بدائيئ،عتيقلاهرت

ذلك،ومع.شخصةعلاقةنقيمومعهالإنسانمن

الخطيئة،يئحضللاالذي،القذوسالإلهيفىفهو

بحرئةفيقودهالتاريخوسئدا-فلقصتدإهوالذي

نارلخحذدهاكماالمراجعنظزلةحسبصامبة.
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يهوذامنكاتبعملهيالوئقةهذهالتقاليد،

خبرفييعقوببنيهوذامكانة،بحبرون)اهتمام

استعاد.سليمانأياميدؤنمادؤن(،يوسف

والإقامةالخروجمن،الآبا-ليةالحقبةمنقديمةتقالبد

نأبعدتدؤنتأوبعد،شفهتةكانتالبرتة،في

يوخههعظبمتاربخفيفنطمها،المعبدحولوخدت

"تاريخشقيتمقذمةالتارلخلهذاوجعل.الله

وجعلت،(11:91-ب2:4تك)داتياالبدا

وأبرزت(،الأممبين)أثالأممعالمفياسرائيل

فيدشنهالذيالخلاصيئاللهلعملالمسكونتةالأبعاد

اليهرهييكونقد-3(.ا:12)تكابراهيمدعوة

يكونقد،قديمةإبمافياعترافعاراتايعتلهم

الذيفهو.الداودئةالسلالةشرعئةببينأنأراد

ولاهوتئة.تاريح!ةشميلةأولالرانيللبنيأعطى

كئها.البيبلياأساسصتكونالشميلةوهذه

منوقتفينفهافرضتالتيالفرضثةهذه

جذرفي.تساؤلموضعاليرمصارت،الأوقات

كمالليهوهيمكانةكلتلغينظرياتفهناك

اليهوهيفيترىلانظرلاتوهناك.المراجعلنظرئة

تجةبل،سليمانعهدفيكات!دؤنهاوثمة

الكتاباتمنقرلبةوالتفير،الندوينمنمسيرة

المنفى.وبدايةالملكتةنهايةإلىوعائدة،الاشراعثة

اجزةاليهوهي""المرجعفيتمتزثالثةنظرةوكانت

.أخرىمقاطعإليهأضيفتوقدسليمانإلىيعود

نهايةمنذغرفتالياليهوهيئالتقليدنظرتةولكن

فقد،العئرلنالقرنوخلالعمثرالتاسعالقرن

نظزلةعنيدافعكماعها،بدافعمنلنابقي

بشكلنمايثفهيبتقبدفنقولنحنأما.المراجع

اكثر"يدؤن"أنقبلالجنوبفيالمعابدحولخاصن

والبب.المنفىحولالأخيرشكلهلأخذمزةمن

فيالروحيئالعمقهوالأخيرةالنسخةتأخيرفي

...12تكفيابرايمدعوةمثلنصوص

تعطيالمدراشنصوصمنمقتطفاتسمعانتقميثى

منتأئفتتفصيلأ.الأكروهيالوراةمجمل

لبنتاتركسرمزيم()أو:مقطغا639فيجزئين

إلىالكتابهذاينسب.التوراةأسفارلساثر142وه

الذي(الواعظأو،الدارس)أو:درسانسمعان

كاراصمعانإلىأو)المانيا(.فرنكفورتفيعاش

الحاديالقرنفيراشيومعاصركارايوسفوالد

عثر.

34:22(.أخ)2خلدةالنتةزوجشلوموالدنقهت

التختنشأنفينحمياعارضالذىيحزياوالدتقوة

.(01:15)عزالفردباتالنساءعن

)حسب15:95يشبهوذا.جبلفيمدينةتقوع

إلىنعود.ا:6إررج،(التقون:العبزلةفي.البونالئة

جاءتقوعمن!ا:ه(.2:24؟أخ)اكالببني

إرجاععلداودحملتحكيمةبامرأةيوآب

رئمت9(.14:2،4،صم)2منفاهمنأبشالوم

برئة!في11:6(.أخ)2رحبعاميدعلىالمدبنة

جهةمنيوشافاطبينمقذصةحربكانت،نقوع

ثانبةجهةمنالمتحالفينوأدوموموآبوعمون

بناءفيتفوعأهلئاركالمنفىبمد2(..:02أخ21

لجأتقوعبرتةفي3:5.127،)نحأورشليمأسوار

)امكبيهديسمنهرثاويوناتانالمكابيسمعان

أورضليممنابخوبإلىكلم15تبعد9:له!(.

النبيئ.عاموسموطنوهي

.ورع"رج)ا!(تقوى

!"هيل!كومايالبونانئةفي.ر،فك1العبرئةفيتكفير

ليغطيه،شيئابسطتفول:فكرةإلىيعردالذي

تمئزفاللفظة.نقىطفر،محا،،وبالتالي.ليخفيه

لفظةيفضلالاضتراعيالنئارلأن،الكهنوتيالنثار

بواسطةحصلأير"فك.ر"المصالحةلما("الغفران

هذأ،،الخطبئةمحا،الخطيئةمنالتطهيرعلىالطقس

9:7؟لا؟14ة16أم)رجأغاظهالذيغضبأزال

هو(تعويض،)غرامهو"كفر"4(.!6:مزبم:166

لالكي،الحياةفيالقاءنناللكيندفعهالذيالثمن

)عاواقكفيرالحكعلىويدك3(..:21)خرنموت

الأنتروبومورفيبالأيلوبإسراثيلوأخذ5:12(.

)أف،الغضباللهإلىفنسببالإنان(الله)يثمته

لهذا،الغضبدخانيخرجمنه،العربتةفيالأنف

ئرىغضبوهو(الغضبهذاتهذئرائحةتصعد

يشتعل،الثعبعصيانفأمام.الإنسانوجهعلى
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الإلهيمتزالذيوغضبه14(.:4)خرجهوه"أنف"

الإكاظةعنحتهتفصلالتيالهؤةبقدرهو،الغيور

8(.76:مز،91ت23)إرالخائنشعئهلهسئهاالي

منعبايرضىلكيالرلثغصبتهدثةمنبذفلا

الاغتسالإلىبالإضافة21:14(.صم21جديد

معالنطهبرماءونهبئةا(ا-.:91أعدوالنطهبر

فيالتكفيرطقوسندوالحمراء،البقرةرماد

الثب،وعلىالعبادةآيةعلىللدمرشاجوهرها

الريةإلىئرسل:المحرقةتيىطقصهناكأنكما

نحوالشعبذنوبكلعليهوتوضبعلعزازبلتيس

هذانجديد(.منننبتالئلاعقيمةأرض

يومأوالعظيمالغفرانعيدفيئصنعانالطقسان

وئزاد16(.الا(والكفارةكيبور)يومالتكفير

الاغرامةترافقهاالاثمعنالتعولضذبائحعليهما

اطح.مش)1الخطاياعنوذبائح5:14-26(

كلني.4:ا-5:13لافيشروطهانحذدتت(

وأاحتفالئةكانتسواء،هذهالتكفيرطقوس

خاضة،أوعلنتةخطيئةعنكانتسواء،عادثة

الحياةهوالدمأنبماكبيرأ:دوزاالمراقالدميلب

حياةعنتقذمالحيوانفحياةا(،17:االا

أمامكماإحلالطقسأمامهانحن.الإنسان

الحياةيعطي،يضفيالدملأن،وتطهيرشفاءطقس

الخطيثة.تس!بهاالتيالنجاسةمنوينقي،حديدمن

الجديد؟العهدفيوماذا.القديمالعهدفيهذا

بشكلنحققأنعنالقدبمالعهدطقوسعجزت

صنة.كلئعادأنيجبالخطأ:عنالحكضهاثي

التكفبربومممارسةإلىالعبرانتبنإلىالرلمالةوعادت

ب)المسيحلذبيحةالهائةالفدائثةالقيمةلتعرض

قدسإلىواحدةمزةبموتهدخلفالم!يح12(.9:

بدمهالخطايامنالنطهيرأتتموهكذا،الأتداس

ال!حبخطاياعنوالتكفير:3(،ا)عبالخاص

إلىأبضأعادتبكرستولوجئةإن.!2:17)ب

-ا:94؟2-ا:42)إشآالمتأالرل!عبدأناشيد

إلم!عادتكما52:13-14(05:4-5؟2؟

31-3:اإرعنهتحذثالذيالجديدالعهدإعلان

نأسشأخبارفيعينهالتعلبياعنتعبيزاونجد34.

رستتالافخافا.(وز92-26:26)مترشثالافخاا

)اكورالمسيحبدموائخادمشاركةإلىتشبر

)اكورالجديدالحهديحفقالذي.أ:16(

لمغفرةالكثيرينعنالمراقالدمهذا11:25(.

يرتديالفارسحيث91:13رؤ)رجالخطايا

المسيحدمأنأيضاكتبوقد.(بالدممغط!امعطفاا

،2:2يو1فيالخطاياعن)هيلستيريون(كفارةهو

)روتكفيرأداةأي"هليوس"هوالمسيح.ا.4:

القديمالعهدعنالجديدالعهداخنلف3:25(0

"الكفارة"،ألفاظمزةمثةمناكثريحتعملالذي

عملعلثذذاالتعليمهذاعنتحذثولكته

لكي،الكثيرينكلتواحدةمزةماتالذيالمح!بح

الله.منالاقترابإمكانئةجميغالنايكون

قيصرتةفيالظاهرةهذهؤجدت.بألنة)ال!تكغ

)أعوعائلتهكورنيليوسالضابطاهتداءمع

فيالمعمدانيوحناتلاميذاعتمادوبعد.ا:46(،

موضوعتكنلم"الموهبة"هذه.6(:91)اعأفسس

لا14(.12؟إاكوربولسلدىكبيراحترام

فيكماأجنبئةبلغةالكلاممعبألحشةالتكمنخلط

فيهاحالةبألنةالتكلمي(.2:ا)اعالعنصرة

مفهومةغيربأصواتالموهةصاحثيتلفظ

طرحقدبولسوكانمتماصكة.غيروكلمات

فالأخ،متربممنهاكيكنلمإن:يقولمبدأ

14:18(:)اكوريسكتبألسنةيتكلمالذي

من،إذنالبثر.لا،اللهيكمبالسنةيتكلمفالذي

الذيذاكأن،الجماعةبناءأجلومن،الضرورئ

نكلمالذيذاكقالهمايفحرأن،النبوءةموهبةنال

بولسجعل،إذن14:2-ه(.إاكوربألسنة

لأن،المواهبسائرفوق،تبنيالتيالنبو"ةموهبة

كور1بينوقد91(.:14كور)امفهومكلامها

الكورنئيينلدىمكزمةتكناالنبوءةموهبةأن14

التيالكلمةامتماعلاالمظاهرتةالوجهةطلبواالذين

لئكلإليهمفتصلالأنبياء،بواسطةاللهلهميقولها

الصميم.فيوتصيبهمومفهوممباضر

الرسلالحاضرونسمعالعنصرة،يومفي

هنالسنا.لغتهفيواحدكلفسمعهم،يتكفمون
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غيرهؤلاء)كلام"بالألسن"اليهلمظاهرةأمام

بلغةيتكفمواأنلهمتتيحمعجزةأمامبلمفهرم(،

نأبما.اللهباسميتنثأواوأن،لغتهمعنغريبة

أمامقنحن،ترجمانبدونالرسليفهمونالناس

تجاههنانفوسنانجدالأنبياء.مستوىعلىمعجزة

)تلثبابل"برجفيحدثتالتيالألسنةبلبلة

الكنيسةفيالبلبلةهذهانتهتلقد11:ا-9(.

العالمفيالعنصرةعيدإنونقول.الروحبفعل

الألسنةومعجزةالعهد.تجديدعيدهواليهودفي

صوتبأنيقولالذيالرابينيبن،بتقليدتذكرنا

جميعسمعتهقدالرلعة،إعلانيومفي،الله

العالم.شعوبعددتوازيألسنةانقسملأنه،الأمم

بشكلأراد2،أعفيلوقاإننقولأننرلدهنا

الح،تدوينزمنفيالكنيسةعنيحذثناأنخاص

فيوصلتالانجيلفكلمة85.سنةحواليأي

هذافيالمذكورةالشعوبكلإلىالوقتذلك

ولكن،العنمرةيومكلهاوصلتماهي.الفصل

منهانطلقتالذيالنبعولكنتدريجيئ.بشكل

،النبوءةمعجزةمعلهذا،العنصرة.بومكان

هيجديدةلغةتكف!واالرسلإنالقولنشطيع

شحعوبإلىالانجيلأوصلواوأنهم،الانجيللغة

لغته.فياللهعظائمشعبكلفأنشد،العالم

لغةيفهمالموبرنابابرلسأنهوذلكعلىومثالنا

سمحالمافهماهاولوا(،ا:14)أعألفيقوثة

فعلوا.مايفعلواأنللناس

فيأيضاظهرتالألسنةعطئةأنأيضاونلاحظ

01:46؟)أعالأعمال!سفرفيفقطحالتين

أنلوتاأرادفقد.للوئنيينمرةكلوفي:6(.91

بكؤنلا،المس!يحيسوعباسمالعمادفيأنهعلىبدك

الشحبمناكانوا،واحدشبسوىجمغاالبثر

وأ2:ه(،أعالأممجميعمنأتى)وقداليهودقي

منأو01:2(،،)كورنيليوساللهخائفيمن

2-3(.:91)الافسسبرنالوئنيين

التكفير.يوم"رجال()يومتكفير

أصفاروأؤلالبنتاتوكسأسفارأؤلا!()سفوتكوين

كئها.البيبيا

تكوين

يستىحيثالماسوريالنصنفي.اسمهأولأ:"

كلماته،أولىباسمالبدء()في"براشيت"الكتاب

البداياتإتاربخ"تولدوت"كلمةمزاتعشرفجد

التيالأساسئةالعبارةهيالتي(الأجيالأوالعائلةأو

؟ا:ا.6:9؟21،)5:الكبرىتكأقح!امبهاتبدأ

1(.+:؟ا36:،2725:12،91؟،11:01

السبعينئة.من)جنسيس(نكودنكلمةجاءت

بهالذيالخلتىخبرهوالاسمهذايبررالذيولكن

"تولدوت"لفظةترجمخهوالذيالكتابيبدأ

بيبلوس:اليونانتةبالعبارة5:2منبتأثير21:4(

ميلاد.كتاب،تكولنكتابأوجنسشى

أخبارسلسلةهوتك.واقأليفا!لضمون:ثمايخما.

هي:الكبرىالبداياتوكبيرها.صغيرهااليدايات

العاأتاريخوأؤلبداية:العامالبشرئةمستوىعلى

آدممن.(اا-اف.البداياتتاريخ،أوالبئزية

على.إصرائيلجذإلىالبثرثةجذمنأيابراهيمإلى

)ناربخإسائيلبداياتتارلخالوطيئ:المسنوى

يعقوبأنجاءإلىابراهيمعن-.ه(12فالآباء.

إصائيليكتشفيعقوبففيضمثا.عشرالائني

هذاوداخلسبطا(.أوقبيلة)12كشعببدابته

أضيقمستوىعلىالكاتأقحمتالواسعالإطار

دبنتةوعوائدوتاريح!ةطبيعثةظواهربداياتتارلخ

وجغرافئة.واتنوغرافئةسباستةوأوضاعواجتماعئة

:لوحاتسأأوأخبارسثةالبداياتتارلخيتضئن

والسقطةالفردوسأ(،4:4-ا:)1أيامالسئةعمل

)4:ا-الأولىالقتلجريمةب-3:24(،)2:4

117،أ-9:)6:نوحمعوالعهدالطوفان16(،

بابلبرج19:18-92(،نوحمنوبركةلفة

لرائحبأربماللوحاتهذهوترنبطأ-9(.)11:

(،قايينمن)4:17-24.القينئون:أنساب

لائحةشيت(،من)4:25-5:32الشيتثود

)11:.ا-26(.السامتون01(،)فالشعوب

ترتبطدوراتثلاثإلىالآباءتاريخوينقسم

-25(،12)تابراهيم:الثلاثةالرئيسئةبالوجوه

عيسو:35؟-)27يعقوب،26()فاسحق

.38(:يهوذا؟05+-:يوسف36،
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دوزاالسصفهيئالتقلبدلعب.ال!بأصل!ظلئا.

بالتقلبدينخاضةيتعفقوهذاتك.أصلفيهائا

الشميلةاليهوهيالمرجعيمثل.والإلوهيمياليهوهي

محئئانفليذايمثلفهوالإلوهيميالمرجعأما.الأولى

الحاليالشكلإلىعدناإذا.الث!حالمملكةتقليدهو

الحقبةخلالوجدانانشتجالتكولن،لسفر

بهوهتةأخبازالأدئيإسرائيلنثاطمناليهوهئة

منيظلقمتناصقو"كتابامنعزلةلهالوهيمثية

ضربتاللعنةأنكيفويبينالفردوستصوير

كانتاللعنةهذهوأن،بالخطيئةوالأرضالبشزلة

اللعنةأرللتولكن.الألس!نةوتبلبلالطوفانسبب

لط.نسلهمعوابراهيموساملنوحالمعطاةبالبركة

)بحدالتكولنلسفرالأدبطالتأليفمنالأولىالمرحلة

الكتالتفأعطى،الكهنوليئالمرجغذؤن6(القرن

وتوئعالفديماليهوهيئالخبراستعاد.إطارهالحالي

الخبرأظهر.المتفزقةاليهوهئةالتقاليدمعرن!قهفيه

الثحواشمنالكونأخرجالحالقانكيفالكهنول!

كيف،()الطوفانالثواشإلىعادالكونأنوكيف

معهاللهعقدالذينوحمعالجديدةانطلانهانطلق

التقليدوجاء.ابراهيممعوتحذدتثتتعهدا

تك.منعديدةنصوصعلىفأئرالاشتراعي

وجدالتاريح!ة.والقبمةالأدقيالفنرابئا:.

والاريخ،الكونظواهرأمامنفسهالقديمالإنسان

بطريقتهجوابالهاوقذمأصلها،عنفتساءل

الظواهرإلىالحديثالعصرعلماءوعاد.الخاضة

هذاولكن،القدسالكنابسلطةإلىولجأواعبنها

هذهمحظمأنبما.التفاهمصوءسفاللجوء

ليسعنهافالجواب،للخلاصمهثةغيرالأسئلة

غرفالذيبالجلمإصائيليتعققإذا.الوحيموضوع

يفرضلاهذاوكل.التاريخيئوبالمحيطعصرهفي

بموضوع!هيحتفظفهو.التوراةفيخعللانهنفحط

يسنقكإذا.التوراةفيدخولهوبعدفبلوا!قلالئتهه

فيوردماوقيمة،الظواهرهذهعنالدينبئالتفسير

إسائيل.إلىوصلتالتيالمعلوماتقبمةهيتك

ظواهراوهناك،إيرانيلشعبعرفهاأمورهناك

مملوءالآباءتاربخإن.الزمانذلكعميعرفها
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الكونبداياتخبرفيأثاالتاريح!ة.بالتفاصيل

)تدرسالأيتيولوخهفالأساطبر.قليلةفالتفاصيل

الفولكلورمنالمأخوذةالثعبتةوالأخبار(الأسباب

آلافإلطيعودلواغالكاتبجهلعنعوضث

بهاالناساحثفظالتيالتارمجبةوالمعطيات.الشين

إلىاآدممنامتذتحقبةعلىتوزعت،ذكرتهمفي

بشكلوترجمتواسغافراغاقملأت،ابراهيم

تارلخثواصلعناللاهوقماالنعليمملموس

الأولى،بالدرجةالكاتبهثميكنا.الخلاص

خبرأيعطيأن،الكونبداياتتاريخفيوبخاصة

بل،تلكأوالظاهرةهذهأصلعنومفضلأدقيفاا

فيالاسطريقةبوافقمعنىليعطيهاطبيعنهايبينأن

دار!خإطارفييعبزتككاتبإن.الزمانذاك

أرادعئاأوخاضةظاهرةفيلاحظهعتاالبدابات

فالخبرذاك.أوالموضوعهذافيبعئمهأن

صورةيعطيأبامالستةلعملالكرونولوجيئ

بعضوان.المخلوقةالكائناتتنظيمعنملموسة

نأيجبماأوضعبطريقةتعبزالآباءتاربخسمات

لاماوهذا؟،يؤمنأنيجبو!ااسائيليكون

.غيرهأوالأبهذالأعمالدتبقتاربخيستطيعه

تكيعتبرالأؤل.نقيضينبيننقفعائةبطرلقة

إلأتكفييرىلاوالثانيمحضأ.تاريحئاخبرا

تاريخه!.عبرإسرائيلبيلاختباراتانعكاشا

شكلافائخذتالماضيإلىأعادهااختباراتوهي

ومغامراتهم.الآباءشخصتةفيملموشا

التعليمتةالقيمةدرسإن.اللاصتظسئما:.

ماعلىضوةايلقيالتكوينلسفرالغنئ!ةوالدينئة

التعليمفيانتباهنانجعلفحينسابفا.طرحناه

تك،عبرالبثرثةإلىوصلالذيوالخالدالفرلد

تأثيرعننبحثأنيجبمستوىأيعلىحالأنرى

الوحيبين)نمتزالملهمينالكثابعلىالله

آدمابنهوقايينإنتكيقولفحين(.والإلهام

يعطيناأنتكهدفوليسهؤلةتذكرةأمامفلسنا

فخطيئةروحئا.نسلأيينأنبل،عائلةشجرة

حكئايعطيتكوان.آدمخطيئةنتيجةهيقايبن

تك،تصميمفحسب-المدينةفيالحياةعلىدينثا
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أوسع.مخططمنجزءهيالحاضةإسائبلدعوة

أصاسهعلىالذيالمخططتلبفييحكاللهضعب

الكول!الفصربينالتمبيزوهذا.الكوناللهبدير

بين)والعلاقةالضثتىالوطنئوالفصرالثمامل

الثرقفيصعببينهماوالتمييز،متشغبةالائين

فيالاريخيئالذبتدخلأيبالوحييرنبط(القديم

انطلاقةتكونهنامن.إصائيلشعبولادةوقت

بهنحنفظأننستطيعفريذاحدثاإسائيلتاريخ

ومع.والبمثزلةالكونبداياتمعنخلطهأندون

فيولد،الإلهيئ2للواالتار!كيئالاختبارهذا

لاختباريعطيالذييهوهلتساميوعيالشعب

مععهذايقطعالذيالكوذإلهإثه:معناهكلشعبه

تكقمالقبيلهذاعن5(.91،)خرإسرائيل

اللهإلىإصرائيلبتعزف!اذ.للوحيالنارئحةالمشرة

أنعيةالوقتفييتعم،الشبومخفصالآباءكإله

والبثر.الكونخالقالواحد،الالههوالعهدإله

الآباء.ناربخفييتئمواسرائبلجهوهببنوالحوار

سفرفييقرأأنيقدرإنسانوككإسرائيليفكل

تعيقالذيالخلاصبئاللهنحططتارلخالتكولن

معجديدمنيتكتفوالذيالثرخطيئةتحقمه

الحواجز.رغمويئحفقالخطيئةخلفتهالذيالواقع

تاهـلخحالهوهذا،إسافيتاربخحالهوهذا

الذ.يدفيهاالتاريخينوكلا.العالم

مواعظيمدراشالعطم.التكولنأيرباتكوين

العبرئةقسئنوقداليهولن.سفرحول

عنوانهووهذا،الرأسفي)أيربا""براشبت

حوشاياإلىالتقليدنسبهالعبزبة(.فيالتكوينسفر

ولكن.أورثمليم)أمورا(قؤاليمنوهو،العظبم

المدراشهذا.متأخرةحقبةف!ذؤنآنهيبدو

وآية،فصلبعدفصلأ،مواعظيلهدفتكيف!تر

وفصل.فصلمئةمنمكؤننعنفيآية،بعد

الماسورئالتقليدحذدهاالتيهيالفصولوهذه

فيكماسنواتثلاثفيالتوراةقراءةدورةأو

)فاتحة،بنشيدتبدأعظةكلإسرانيل.أرض

لغةالأثال.أوالمزاميرمنمأخوذافتتاحثة(

إلىتشبهولكثها،العبرئةالعمومعلىهيالمدراش

ضنةأبوتل

أرامثةتمتزجحيثأورشليمتلمودلغةبيدحذ

اللهجةهذهونجدواللأتيتة.باليونالئةالجليل

فيالمدراشهذادؤن.الأثالفيجوهرفيبشكل

أورشليم،نلموداستقىجثفاستقى،فلسطين

البنتاتوكسنسخاتواستعملالخاس!.القرنفي

أفما.اكيلاترجمةيفضلوهو.والأرامئةاليونانئة

ترجومإلىلايستدفهوالترجوم،إلىبالنسبة

يرددهو.المزعوميوناتانترجومإلىبلاونكلوس

إلىأبذايعودلاكماتوسفتا.يجهلولكنهالمشناة

نلاحظما".ناتانرابي"ابوتأوهلكهمدراش

فينجدهاأخباروجودهوربا""تكوينفي

هذا.ويوسيفوسفيلونفيكما،المنحولةالأسفار

امررانبم"9عهدمنإليناوصلماأقدمهواكتاب

رلا".و"مراثيربا،"لاولينمع)القؤالين(

نسب.التكولنسفرحولمهتممدراشرباقيتكولن

فيشتيا(.ا)القرنهادرشانموشيرابيإك

هاغاده.مدراش!رج.!باقيبراشيتالعبرئة:

ملخصهورباتينكوينأنالأخصائئونيعئبر

اسمه.أغفلجامعاتفهرئا.تكوين

كتاب"هلىالآخرالاسمهوالصغير)ا!(تكولن

اليوديلات!.

القديجالتاريخيالتفسيرءرجالى()اقماردخلكوفي

.النصوصتكولنتارلخأو

مستقعاتفيالقدبم.حيفامرفأخوامأبوتل

91:26(.)يث!"لبنة"شحورآنهببدوقيشون.

توابعها.معمحضنةصغيرةمدينة2الموتضضن

فدثت،8691حنى9291سنةمنذحفرئاتنضت

قدأ-.أ.االقرنإلىتعودفينبفةمدينةعلى

الفينيقحونوعاد،الثامنالقرنمنتصففيدثرت

حصارخىمزدهرةوظفت،الفرسأبامفيإليها

التيالصورئة)النقودالاسكندريدعلىصور

الثاية(.الطبقةفيوجدت

حلبمنالشرقإلىكلم25بعدعلىيقعضنةأبونل

في.الجبولسبخةمنالشمالإلىكلما0بعدوعلى

الاحتلالعصرمنقريةؤجدتالاولىالطبقة

العصرإلىنعودانوالرابعةالالثةالطبقتان:الرومالن



ألو!طرغس
العصر:الخامسةالطبقة053(0-012)0الحديدفي

الصصر:السادسةالطبقة.الحديثالبرونزفي

وجدت)0185-.016(.الوسيطالبرونزفي

البرونزيالعصر:السابعةالطبقةمحضنة.مدينة

125(..022-)0القديم

.الغسولحضارة"رحطرابوتل

أبوقي.تل:الاكادئةفي.الرليعأوالقمحتلأبيبتل

فيهاأقامبابلونية.فيالمنفتيناليهودمستوطنة

كبار.نهرعندتمعوهى3:15(.)حزحز!ال

والجزرالمذيبنيهابتلةأبيبثلالعلماءبعض!ربط

حقيقيئ.اصمأماملارمزفياسمأمامإنناويقولون

أبرلونية.!رجأرفافتل

مثرف.ءرجمشرفةتلال

=:9112مل)2الأوسطالفراتعلىبلدةللأسار

فيكمايسارتلثكون:قدإضلم!:12(.

الاكادنة.

إلىالواتعة)نل(خفاجيمنالشرقإلىبقعأسمرتل

معابد.فيهؤجدتبغداد.منالثرقيئالشمال

م007ويبعد.دمشقغوطة!هو)دمشق(أسودنل

إلىالأولىالسوئةتعود.الحاصجديدةقرلةشرقيئ

الألفإلىالثانبةوالح!وئةق.م.الثاكالألف

الاخ!.

إلىكلم08ويبعدالبليغحوضفييقع(إالرقةأيودتل

ألض.تلمنالجنوبإلىكلم02والرتةمنالشمال

روافدأحد،التركمانل!هرالب!رىالضفةعلىوهو

خلف.تلعصرإلىالعلياالطبقةنسبت.البليخ

حدراك"رحأفيسنك

وقريةنوىبلدةبينحورانأمتليقعحورانأمتل

فيعليهأقيمتسوربا(.-درعا)محافظةجاسم

أجزاءمعظمفشملتتوشعتمقبرةالرومالنالعصر

التل.

أبوتلمنالشرقئوالجنوبالرقإلىبقعالمراأمتل

عصر:الأولىالطبقةحافر.ديربلدةبجوار،ضنة

البرونزقيالعصر:الثانيةالطبفة.الرومالبالاحتلال

معاصرة:الثالثةالطبقة012(00-016)0الحدبث

الطبقة(0160+002-0)مرديختلفيالثالثةللطبقة

8!م

مرديخنلمنالئانيةالطبقةتزإن!ت!معالرإبعة:

إلمتجعجغلنهراليمنىالضقةعلىيقع4ك2ئل)برا

كبيرتلوهو،الحححكةمدينةمنالشرقيئالخحمال

الرومانصثاهابحيرةفيهكانت.خصيبسهلفي

.براكبحيرة

جعجغلنهرالبسرىالضقةعلىبريتلبقعبريتل

علىفيهعثركلم(.8)حواليبراكتلمنالشمالإلى

كتابةعليهماكتبت،بازلتحجرمنكسرتين

فيقصرانجىآنهفيهاذكر،الأولنينوتالتيكولتيا

كحت.مدينة

في،الرقةمديةبجوارالكبيرالنلهذايقعالبيعةتل

البيعةإلىفموبوهو،الثرقئالشمال،الثرف

المعاصرةتوتولمدينةانهويرخح.الكنيسةأى

فيعامرةالمدينةكانت.ومارسيإيبلالمدينتي

البابليالعصروفيالثاكالألفمنالأؤلالنصف

عصرفيأئا0091-.016.حواليالقديم

الموقع.هذاأهمئةتضاءلتفقدالروممافبالاحتلال

بينالفراتلنهراليمنىالضفةعلىيقعالحماجتل

طبقةأقدمتعود.الكبيرةوحبوبةالحديدفياموقعي

حبودةلموقعمعاصرةوهيالتاريخفجرعصرإلىفيه

71القرنإلىفيعودازدهارهعصرأفماالجنوئة.

القديم.البافيالحصرأي..مق

إلى،الفراتلنهراليمنىالصفةعلىيقعحديديتل

منبجمنطقةويغعارودةجبلمنالشمال

سذبحبرةماءغمره(.سورية-حلب)محافظة

..مقالرابمالألفمنذمأهولأالمكانكان.الفراث

البرونزثةالعصورخلالثتمالوركاءعصرفيأي

.)012.-0032(

منجاليةفيهأقاتبابلونيةفيموضعحرشانل

61(.7:نح=2:95)عزالمنفئيناليهود

.ماري،مدينةموءالحرلرىثل

بعلبك،منالغرئيالجنوبإلىكلما1ببعدحزلنلل

لمصرتابعةلإمارةعاصحةكان.اللبنالئةالقاعفي

علىالعمارنةتلرسائلودتت.العصرينالقرننذ

فيهوجدت.14القرنخلااطلمصرالأميرهذاأمانة



937

،حزايون*رج.الرونزئالعصرإلىتعودمقابر

.حدراك"

منالشرقيئالجنوبإلىكلمء2يبعدالحزاميتل

تلمنالغرئيالشمالإلىكلم3بعدوعلى،دمشق

.أسود

وفيهبغدادمنالثرقيئالثمالإلىيقعخفاجيتل

القمر(.)الإلهسينللرلثمحبدخاصبشكل

الحسكةمدينةمنالجنوبإلىكلم02يبعدخمدجتل

وعلىالأدنىالخابورضهرواديعلىيقع.سوربةفي

وتدوروكؤوسصحونفيهوجدت.الفربئةضقة

البرونزعصرومن.الأشورئةالفترةمنوأكواب

كماصؤانئة.وحجرئةفخارئةأدواثالمبكر

منالمصنوعةوالأتراطوالخواتمالحلىوجدت

البرونز.

راسبلدةمنالخابوهـبالقربناجعلىيقعخلفتل

اكتشفتمنها.الجنوبإلىكلم5بعدعلى،العين

عمامتمئزة،الصنعمتقنة،جمبلةفخارتةآنيةفيه

هذهالعلماءتيزلهذابعدها.أتتوعفاسبقتها

جوزان"رج.خلفحضارةوسضوها:الحضارة

جابر.عصيون،رخاطليفةتل

بيىالمسافةمنتصففيالخولرئةتلبقعالحولرلةئل

فيالموقغهذااسئوطن.أبيضوتلالعينرأسبلدفي

مشصفحتىفيهالسكنواستمزالراجالأفه

عصرفجرإلىيعودمعبدالبقايا:من.الثانيالألف

النصفإلىيعودالذيالئمالم!المعبدثئمالسلالات

الئاني.الألفمنالأؤل

حدراك!،ادامعين،رجدامتل

صكوت"رجعلاديرتل

الخيش(لاكيش،رجالدولرتل

موضع.رقيثىأبوأوالأرقبش:العربيةفيالرقيشتل

.غزةمنالغربيالجنوبإلىكلم15يبعدساحلي

تل،الفرعةتلقيبماتذكرنامدافنقيهاكتشفت

وكانت.قرطاجة*،خلوه*،عتلت،،عجول

ساعة8،القرنإلىيعودبناءعلىدثتتنقيبات

)نشوصهلا4سنةفلاسرتغلتمعالأشورلينمجيء

حصناالتلهذايكونقد.الثافيوصرجون!ب283

سوكاستل

فيهوجعلوامصر،حدودعلىالاصموربينبناه

ظل.عنهليدافعوا(المدافنئقول)كماالفينيقيين

.م.قالأولالفرنحنىمأهولأالمكان

مدينةمنالشرفيئوالجنوبالثرقإلىيغدينيتئل

بسببفها.كلم6بعدوعلى)سورلة(ادبى

التلسطحعلىكثيرةنقودظهرتالغزيرةالأمطار

7191.عامفي

منالغرئيالشمالإلىكلم35بعدعلىيقعرفعتنل

الطبقةنعود.القدبمةارفادمدينةأنهوئظن،حلب

والرومافط،الهلنستيئالاحتلالعصرإلىالعليا

يأالوسيطالحديدفيالعمرإلىالسفلىوالطبقة

الأرافي.الععر

بعدوعلى،قطنامنالثرقيئالجنوبإلىيقعالرمادتل

دمشق.منالغرتيالجنوبإلىكلم02

بئرسبع.منالثرقيالثمالإلىكلم2!تبعدسعةتل

..مق0116صنةإلىتعوداوستركةفيهؤجدت

)مملكة(.أرناد*رجالسفيرةئل

،الفراتلنهراليمنىالضفةعلىبقعالسنكحيةتل

تعود.وسكنةحبولةبينالمافةفتصففيوهو

الهلنشيئ،العصرإلىالتلفيالعلباالطبقات

الوسيط.البرونزفيالعصرإكال!سفلىوالطبقات

علىجبلةمدينةمنالجنوبإلىيقعسوكاستل

الحدودفياللاذقئة،عنكلمعموعلىالساحل

اللاذقئة-إمحافظةأوغارتلمملكةالجنودثة

الاكادتة(في)كماشوك!يمدينةوهوسورلة(،

كانالأوغاريتئة.المصادرفيالمذكورةالقديمة

)الالفالحديثالحجرفيالعصرمنذمأهولأالموضع

فيكذلكوظلطبيعين،مرفأينمعالسابم(،

الميقينتةبالتجارةالتلتأثر.البرونزيالعمر

استعادولكنه،الحديثالبرونزفي)اليونان(

الأفهبدايةفي،اليونانعالممعالنجارتةعلاقاته

وما.اليونانبجانبالفينيقيونفيهاأقام.الأول

ويونانئةفينيقثةهندسةذاتمعبدذلكعلىيدك

الفينيقيونكانالسابم،القرنمنتصففيمغا.

يتركواأنقبل،هائةبناءبأعمالفقاموا،وحدهم

038سنةحتىالخامىالقرنبدايةمن،المدينة



نصب،فالضهاب

زلزال-زمرهاالتىا!دينةنجاءأعادواساعة،تقرلئا

..مق67سنةحصل

ب،نصبءرجنصه،الشهابنل

الفراتلنهرالبسرىالضفةعلىيقعحسنالشبخلل

في.الشمالفيومحاقةالجنوبفيحلاوةموقعيبين

المريبط،فيالثالثةالطبقةلآثارشابهةآثارالموقعهذا

الراخ!الألفنهايةمنوأخرىالثامنالالففي

الجنويثة.وحبويةوعارودةالوركاءعصر:..مق

النشابئة.بلدةترببقعالصالحتةتل

إلى،الفراتلنهراليسرىالضفةعلىيقعالعبدتل

علىحديدفيتلوبقابلهمحباقة،تلمنالشمال

اليمنى.الضفة

كلم6يبعدال!راقجنوئيفييقعصنيرتلالعببدتل

ظهرت2الموهن!افيأور.صدينةمنالفربإلى

والمبافيالفخارئةالأوافيمنجديدةأنواعمزةلأؤل

.الأقدمالعصرمنمئيلاتهاعننختلف...والأختام

حضارةأوالعبيدعصرعنالعلماءتحذثلهذا

العبيد.

منالجنوبإلىكم03حواليبعدعلىبقععجاجةتل

لنهراليسرىالضفةعلى)سورلة(،الحسكةمدينة

.عربان:القرنهذامطلعحتىاسمهوكان.الخابور

تمئالانفيهوجد.شادوكانيفهوالقدبمالاسمأما

.شجرةأماميقفآخروثورعتحلثور

)مملكة(.أرفاد،رجعرافةتل

مند،النبئئكمنالثرقئالثمالإلىيقععرجونتل

فخار.سولات4كتشفتواحذا.كلمعنهويبعد

والعبيد.خلفتللفخارشابهالأولىالسوئة

الهلنستي.العصرإلىنعودالثانيةالسوئة

عرقا.*رخعرلاتل

ترقا/،رجالعشاوةرو

.ب،نصب4رجنمبالعرلمة،تل

بلدةمنالجنوبإلىكلم5بحدعلىبقععشترةتل

درعا.منالشمالإلىكلم24بعدوعلى،نوى

في)سورلة(الحسكةمنالشمالإلىبقععقابتل

بازارشاغرتلمنالثمالوالىدارةوادكط

الحجرعصرإلىيعود!غيرتلهو)حطين(.

،38

بحض!ارتيالمتمثز(التاريخفجرعصر)أكطالنحاميئ

أماثصيزاوقثاالعبيدعصرداموالعبيد.خلفتل

.عديدةعصورإلىفامتذخلفتلعمر

دمثق،منالضرقإلىكلم35بعدعلىيقعسلمةتل

أسود.تلمنالئممالإلىكلمءو

عمارنة.،ر!الممارنةتل

استعملهوتجارفيحرئينثاطمركزيرافيتل

إلىكلم45يبعد.كنعانجنوبفيالمصريون

أورثليم.منالغرثيالشحال

إلىكلم13يبعدالبنانثة.البقاعفيموقعالنسيللل

علىفيهالحفزياتدتت.بعلبكمنالغرتيالجنوب

العصرإلىتعودفخارئاتعنوكشفتطبقة13

مباخر(.)ومنهاالحديدئ

قدأرواد.ءجزيرةلمجاهسوربةفي2مرغميلل

رعمسيسعنهتحذثالذيقام"قيكون

سترابونيذكرهالذيإنهيدراوهو.الثالث

مدؤنةوجدتالتكهذاقرب)15:753(.

.م.ق3القرنإلىتعودفبنيقئة

الجنوبفيالعينراسبددةجوارفييقعالدكرئةتل

عاصمةراشوكافيمدينةآنهالعلماءظن.اللبنافي

وغثر.وهائهمحضنةمدينةالتلكان.المينانئةالدولة

.جوزانملكيسعىهددتصثالعلمصادفةفيه

تحريفابكونوقد.سيكاني:الموحاسمانوتبين

واشوكاني.:لاسم

ترصة.!ر!الفرعة"

إلى،الفراتلنهرالبسرىالضفةعلىيقعفرىتل

القرنإلىالرابعةالطبقةتعود.جعبرقلعةمنالغرب

الحثيالملكختميحملرقيمعلىفيهاوعثر.13

الطبقةوتعودبوداخيبا.ومعاونهالثاكحاتوسيلي

وئسندكس.الحديثالرونزقيالعمرإلىالخامسة

يخاريثا.هوالقديمالمديةاسمأنالميهث!فةالأرقام

.دان*رض!القاضيلل

ويبدالفراتلنهراليحنىالضفةعلىبقعالقطارتل

باشايوسفقشلةموقعمنالشرقإلىكلم3حوالى

كحفت(.سورية-حلب)عافظةمنبجبنطفة

الثاني.الألفإلىتعودمدبنةعنالحفزيات
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إلى،الفراتلنهراليمنىالضفةعلىيقعثظصتل

فيه:كتشفماأهم.الجنوبمنحبويةجوار

منالثاني)النصفالتاربخفجرعمرمنمعابد

جنوبفيالوركاءلمعابدمثابهةالراج(الألف

.قناصتلمنالشمالإلىوعارودة،العراق

القامثكلمدينةمنالثرقإلىبقعقنيطرةتل

تعودآثاروجدت.منهاكلم06بعدعلى)سوربة(،

..مقوالثافيالثالثالألفينإلى

ويقع.طرطوسمنالجنوبإلىكلم28يبعدالكزلتل

هو.ونصفكلمثلاثةمصثهقبلالأبرشفهرعلى

)الوتارس(.الجنوفيالكبيرالنهرواديفيتكممبر

نقطةالنهر،عنم25يعلوالذيالموءهذايشكل

الوحيدالممزإثه.حمصسهلمدخلفياصتراتيجئة

هذابينبعضهمماثل.والثماطئالداخلئةسوربةبين

(.القديمةالنصوص)فيصومورأووصيميراالتك

إلىالسادسةحملتهالثالثتحونمسحولياتئورد

إلىووصلقادشدثرحبن،15الفرنفيسورية

العمارنةتلرصائلإن.ارداتا8ببلغأنتجلصيميرا

عاصحةأنهاعلىمزةا!صيميراتذكرا!4)القرن

الأثورتةالنصوصوتصؤر.ومحضنةغنئة،مهقة

منالأولفلاصرتغلتسفرا12-االقرنينفي

01:18تك!ان.ساعاتستفيصيميراإلىأرواد

الطبيعي)التاربخبلينوسأما.الصيميرئينيذكر

فيجعلان012(2116،)الجغرافباوصترابون02(:5

الكبير.والنهرعمرتبينصيميرا

كلم8تبد(اكشفتكون)فدفييقثةقلعةكيسانقل

الفخارئاتظهرتعكا.منالرقيئالجنوبإلى

كانتالثافي.الحديدفيالعصرمنذيخهاالفينيقئة

بدونوذلك8والفرن01الفرنببنمأهولة

أأطباقيخنيقئةفخارتاتفيهاوجدت.انقطاع

جاءتنكونقدأشورئةوفخارثاتوملؤنة!حمراء

ذلكبعدووجدت.عكااحنلحينسنحاريبمع

منففتةنقودوجدتكمافارسثة،فخارلات

الحقبةفيوجدوما5-4.القرنينإلىتعردصور

ومنفقيرةالسكانمنعموعةعلىيدكالهلنستئة

الردفيئ.النمط

تلمود

بلدةمنالجنوبإلىكلم25بعدعلىيقعللانتل

شمثيعاصمةانليلشوباتمدينةهو.القامشلي

كان)1872-1815(.أشورملكالأولهدد

واستمز.ءمق".ههعاممنذمأهولأالموقع

.م.قالثافيالألفحتىفيهالاستيطان

إيبلا.*رخمردبختل

،الفراتلنهراليحرىالضقةعلىيقعا!لرلبطتل

العصرمنذمأهولأالموخكان.مسكنةمقابل

الحديث.الحجرئ

عنهاولبعد)سورلة(أدلبجنوئيبقعالمسطو!تل

الأراميئ،العصرمنألارفيهؤجدت.كلم6حوالي

..مقالأؤلالألفمنالأؤلالنصففي

.فيئوم*رجالمشخوطةتل

.جبتون*رجالملاطلى

اليهودمنجاليةفيهأقامتبابلويةفيموضعاطحتل

61(.ة7نح95؟2؟)عزالمنفئبن

علىقادش"رج.حممىمحافظةفيمندافيتل

الحاصي.

ليونترلوليس.!رجاليهودتةكل

تلماي

ثيئاي،،)أحيمانالثلاثةعناتأبناءأحد1(،

حبرونمنهمكالبأخذ13:22(.عد.تلماي

قيلةعليهموسارت.2(.:اقض؟:1514)بش

01(.أ:)قضوهزمئهميهوذا

داودحموجشور.ملكعميهودبنتلماي2!4

إليهفي3:2(.أخا3:3؟صم)2أبشالوموجذ

أشهر3عندهولبثأنونأخاهقتلأنبعدأبثالوم

أمهيالتيمقلةوالدتلمايكان:27(.13صم)2

.أبثالوم

تعلم.،صيءعلىاعتادإمن"نلمود"لفظةإن)ا!(تلمود

علىالمتأخرةالعبرثةاللغةفيتدكتلمذ(العربثةفيرج

.التوراةعلمستقاولا،و"العلم"و"التحيم"""الدرس

القانونثةالنصوصثرحفيالحلمهذاويكمن

يقابلالتلمود،المعنىهذا)فيوتوضيحها

دراسةعلىأيضأنلمودلفظةودتتالمدراش(.

التوراةبفربجعلتالتيالأعرافأو""هلكوت
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وبما.الثريمةمعفمىوأخنامالشفهيالتقلبدلدى

،المثناةفيخمعتتدكانت"الهلكوت"هذهأن

فيالتفشرهذاوستي.المثناةتفسبرالتلمودصار

في)غمرالتكملةأو"غمارا"ءاليهوديةبابلمدارس

هذاالمشناةءتفسيرمضمونأماكفل(.،السرلانئة

البيبلي،التأويليحتويا.جامتنؤعفهو

وتقاليد،والفتاوىالقانونثة،والاسنشارات

تدوينأمامألناقراءتهلدىنحسىالتنائيم..-

الرابينتةفلسطينمدراسفيالمشناةحوللدروس

)نهارديا،وبابلوصفورية(وقيصرلةطبرية)في

المجموعةيعنيفالتلحود،اليومأما.بومباديتا(،مورا

هذهونفسيروالغمارا،المشناةمنالمكؤنة

الامورائيمجا?،التنائيم*أجيالبعد.المجموعة

يعتمونالذينالثردعةمعفموأوالقؤالون()أو

أفوالهمخمتوتدويفئرونها.والحاداتالثرلعة

تكنلموالحاجاتالأوضاعأنبماولكن.ودؤنت

وهناكهناالناسيهتتملم،وبابلفلسطينفيهيهي

إلىبلادمنأيضأالآراءواختلفتعينها.بالأمور

كلتتمثعمجموعتانؤلدتالطريقةبهذه.أخرى

)يروشلمي(،أورشليمتلمود:خاصبطابمنهما

فهيأورشليمتلمودنراةأما)بابلي(.بابلوتلمود

مدرسةرئيس،نفاحهبنيوحنانرابيعملمن

إلىيصلأالتلمودهذاأذغير)+927(.طبرية

تعاليمفبجانب.الخامسالقرنفيإلآالنهائيشكله

أقوالنجد،فلسطينأراميةافيدؤنتالتيالأمورائيم

هذهسئيتوتد.المشناةفينجمعلمالنيالتائيم

(المشناةبهاتأخذلم.الخارج)من"برابتا،ءالأقوال

إلآالبدءفييدؤنلمبابلوفي.العبرئةفيودؤنت

وبشكلالقانونتةالجدالات)غماروت(نتائج

استندالخاسىالقرنضهابةوفي.مقتضب

تأئل!فكر،،الأرامئةقيرب)س"السبورائيم"

رئيس،)5+-427(آشيلربتديمةمحموعةإلى

وضفوا"الغماروت"هذهفجمعوايوراةمدرسة

اللغةأما.بابلتلمودفأئفواكثيرةأخرىموادإليها

أورشليمتلحوديفثرلا.بابلفأراميةالمستحملة

عدا)ماالمشاةفيالأولىالأربعةالترتيباتسوى

يكونوهكذا.السادسالترتيبمنومقالة(مقالتين

بكلأحاطأنهالاكيدمنوليى.مقالة93عالجقد

مقالة.36علىفقطفامتذبابلتلمودأما.المقالات

فيفهو.أورشليمتلمودعلىمراتأريميزلدولكنه

صفحة.00001يساويالأخيرةطبعته

اليونانية:فيد.يملت:العبريةفي)ال(تلميذ

16؟8:)إشالقديمالعهدفينادرةلفظة.ماتيتيس

العالمفيمتواترةولكنها54:13(،05:4،

التعليميتسلمالذىذاكعلىثدكوهىثاليهودفي

الذينعنالجديدالعهداستعملها)معلم(.رابيمن

ابم9:4)متالمعمدانبوحنامثلمعفئانجوا

وأ9:35(،)اخمابولسأو:35(1يو2:18؟مر

أو9:28()يوموسىتعليممثلتعليفاتبعوا

التلاميذ،التلاميذأما22:16(.)متالفريسيين

يوافقواأنويحاولونبيسوعيتحلقونالذينفهم

04(.6:لو24-25،:01)تحياتهمعحياثهم

(11،1،ا:01إمتعثرالائني"معبنماهون

عارةأماالضمير(.)مع"تلاميذه"ئسفونالذين

محموعةعلىفتدكالضمير()بدونعشر""الاثني

علىأو(.ا:2"لو،مرسلأ72أو07)كبيرة

ويمذ8:2-3(،الوبوعرافقناللواتيالنسوة

9:.ا،)6:ا؟مسيحيئكلإلىاللقبهذااع

الحبيب""التلميذصررةالرابمالانجيلوئبرز36(.

-الرصولالتقليدفيهرأىالذي:23-26(13أيو

اليوحناويةالجماعةفيتلميذايكرنقدولكنيوحنا

لها.وممثلأ

إلىبالنظر)رابي(معلمهيختاراليهودقيالتلميذ

يوعأما.بدورهمعفئايكونأنيختوخى،علمه

وبرلطهموز(:917)مرتلاميذهبدعرالذي!و

حتىشهودهيكونوالكي7(ا06-:6)يوبشخصه

،25(-15:18يو،وز25-16:42)متالموت

ت)فهمهموعدمإيمانهمضعفمنبالرغموذلك

وز(.31-9:32مر،وز-16:412

)القرنالثانيمورسيليالملكعبدهشخميئالهتليبينو

الحثتين.لدى14(

القديمة.المملكةملوكآخرهو.حئيملكتيبينوس
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عافا.05حوالياسنمزتالنيالفوضىحالةأفهى

اغتصبأنهركمالعردشلاعتلاءقانوئاسن

الدفاعتة.حدودهوأثنالبرابرةالغزاةطرد.العرش
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مناجميخه،ايلاتشماليقعموضع،3(
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بكيديس.

6(.إ15)قضتمنةقريةمنتمنى



هتمور

"قدشيم".نظامفيالسادسالمالال.التبادلأيكموره

الأشياءئبادلحولئراخالسبعةفصولهفيبعالج
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لتوزيمالكهنةودطالقرعةوالقاء،الحطب
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نحنإذا.ماضكمع93؟اي؟32:2638:2،

النصوصتسئيهمالذينالبازلينشعبأمام

الصغرىآسيةسكنواوالذينتابالالأشورثة

نعرف،التوراةمنخرجناواذا.المجاورةوالبلدان

اككي.الأناضولوسطفيمقاطعةهيتوبالأن

لمأولكن.الاكاديفيكماتابالتالاصليالاسم

فيكماتوبلصارتضقة،إلىالفتحةتحؤلت

الاتوريونسئى،لبت:العبرية)فيالسبعينتة
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اسماءندرساليبلثةالولونومياولكن.أرضبكل

إلىنصلوقد.الاردنفيأوفلسطينفينجدها

مولاحظناهما.والعراقومصروسوريةلبنان

القديم،فيكانتكماالأم!نأسماءاستمرارتة

منقريةفيأوأورشليممثلكبيرةمدبنةفيسواء

علىأيضأيدكماوهذا.الحصونمنوحصنالقرى

العصورعبرالموا!ع!هلبأذامواالناسأن

منضمعوبمجيءيمنعلاهذاإنما.والأجيال

كماالخارجإلىالبلادهذهأهلنقلأو،الخارج

...وحماةوأورشليمالسامرةإلىبالنسبةحدث

وهناكثالمقدسالكتابفينقرأهاأسماءهناك

تكونقد.القديمالثرقنصوصفينقرأهاأسماء

خطأيكونقدةونمننمنبينطفيفةاختلافات

الدالبينالالتاسستماإولاالنشاخبسبب

نقدتةبروالنهصوصنقرأأنعلينايبقىوالراء(.

التيالأماكنأسماءمناسمكللفظةلتحتقيم

الذيافديماالئرقهذامناخفينعيشتجعلنا

مروزامصرإلىليصلالحاليةتركيامنينطلق

.والاردنوفلسطينولبنانوسوريةبالعراق

الطيبه.ر!،توليه

تحوتمى*رحتولموشس

الببعة.تلءرجتولول

توجرمه.ر!نوجدمه

المليدفيالصيمزيون()-بجومريرنبطتوجرمد

بيت-ا:6(أخا=.ا:3)تكالكهنوقط

)حزلصوروالبغالالخيليبيعالذيتوجرمة

حزفيجوخحليفجومرمعئذكر27:14(.

العليا،الرافدينبلادشمالىفيمنطقةهي38:6.

أرمبنيا.تكونوقد
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)اراء"الدالجعلالذي،المقدسالكتابفيهذا

الحولثاتفينجده،جومرفيضخصاسمفتوجرمة

عرفه)668-627(.بأشوربانيبالالمرتبطةالأشررتة

التارلخ،)هيرودوضلوجدامينباسماليونان

الجغرافيا،سترابون:799:؟61-64:ا

066-السنواتفيتوجرمةنشاطيقع2(.اا*:

على652سنةالصيمريوناننصرفبقادته626.

خبرإن.المعركةفيقتلالذي،ليديةملك،جيجبس

11-93:3.02-5،حزرؤيةألهمالمعركةهذه

سرديسودثروا،أناتوليةالميمزلوناجتاحعندئذ

93:6حزقال،المجالهذافي.هيكلهامعوأفسس

السواحلالساكنينوعلىماجوجعلىناؤا"وأرسل

".آمنين

توحو.ءرج6:91أ!اتوح

)اصمصموئيلأجدادومنافرايممنرجلتوحو

نسلومنصموئيلأجدادمن.توح-ا:ا(

فينحث=6؟91أحافيقهاتعشيرةعبرلاوي

.611:أخا

بقابلواحد.بإلهالإبمانالوحدانتة،)ا!(توحيد

فتنفي،واحدبإلهتؤمنالتيالديانةأي"المونوتاوئة!

هوالتوحيد،الأصناموعبادةالآلهةونعذدالثرك

آخر.إلهأيدونوعبادتهالواحد،بالتهالاعتقاد

"الهينوتاوثة"عنيتمئزالماخبطابعهفالتوجد

الواحد،بالإلهيقزانالخطانهذانوالمونولترلا:

الديانات.أخرىآلهةوجودينكرانلاولكنهما

دباناتهيوالإصلامثةوالمسيحئةالهردتة

لاخهانفتةبتوحيدئةفلشتالمزبئةأئاتوحيدئة.

منتتبرئملاولكئها،!زدااهورا،جذاسامئاإفاتعبد

العلي.الإلههذاتجاهآخرإفاهناككأن.ئناثثةعناصر

الاعتقاديكنلم؟القديمالعهديقولماذا

بيننيزها.إسراثيلفيواحدشكلفيالتوحيدي

المحذدة،الأوساطبعضبهقالتخالصتوحيد

أعمالمعالتوحيدفيهاامتزجالتيالشعبثةوالدبانة

منأيخذتالتيالعاداتوسائروالشعوذةالسحر

.المجاورةالشعوب

.ويعقوبواصحقابراهيم،الآباءديانةمعونبدأ

ستقا:ولانحتلفةأسماءفياللهالآباءعبد:موعىقبل

موسىمعبدأيكونقد)رثماجهوه،الوهيم،ايل

أما.جديذا(معنىوحمئهمديانقبيلةمنأخذهالذي

)تكالأبدإلهأيعولمآخر:اسمرافقهفقدإيل

)تكظهرالذي،رأىالذيالادأيرؤيصه!م(12

12-:2أتكاللهبيت،إيلبيتوهناك.(:1613

.2!5-41:18)تكالعليالإلهأيعليونلمايل.22(

؟ا:17)ئكالشديدالإلهأوالجبالإلهأيثدايإيل

6:3،خرح!بهوضداياسم!انا(.35:ا

ونلاحظ.للآباءنفسهعناللهكثمفبهالذياللقب

،24:22)تكابراهيمإله:بالأشخاصالعلاقةأيضأ

)نكأبيكإله13.:ا:46)تكاسحقإله27(.

أادير(قدير3:13(.)خرآبائكإله94:25(.

)تكاسحققريبأورعب(.94:12)تكيعقوب

معنىفيهذاالأسماءتعذديفترلا53(.،3142؟

"إلهعبارةيقابلالقديمفالعهد.الآلهةتعذدعلىيدذ

قض؟-92:2425)تث"الآلهة"سائربعبارةالآباء"

إلىجيلمنالتواصلعنتعبزطربقةهي2:12(.

الشب.لردثوالأمانةالطاعةضرورةوعن،جيل

واحدمكانفيينحصرانلاوسلطانهالإلههذافقدرة

:لمهم!!12)زكواحطةعموعةفيولا25(:18)تك

بإصائيل،خاصنهوالإلههذاأنالغريباعتبرولو

محمرعاتفيأخرىآلهةوجودالعبراتيرنينكرأولو

الطابمعلىويشهد31:35(.)تكمحموعتهمغير

الأبوئة،ومحتتهسلطانهوعلى،الإلهلهذاالأخلاقيئ

ترثبطقديمةوأسماءالتكوينسفرمنعديدةأخبار

...اسرائيل،(يسمع)اللهاسماعيلمثلبالته

دوزاموسىلعبلقد.الموسوفيالعالمإلىوننقل

)خرالآباءفإلهالتوحيد.توشعفيجذاهائا

جهوه،3بالموسىنفسهعنكشف13-15(3

(،الكاذبةكالآلهةالأالحقيقيئالإلههوالذيبالإله

7:27.)خرعملهخلالمننفتهيظهرالذي

منإسائيلنجيخقصحينفالته(.شعبهيخقص

:5(91)خرخاصتهالشعبهذامنجعلمصر،

،(:8-1614حز؟2:2إر؟2:16)هوعروسهأو

-35(.ا2403:34-8؟)خرعهذامعهوعقد
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موحذاشعئا،اقهشعتاصائيلشدبئصارهكذا

بنويرتبطبهارايةحولكمايهوهحولبلتئم

يضئمالذيالعهدتابوتحول،بالربإسائيل

مناسرائيلبيبهوهحزرفحينالعشر.الوصايا

الأصنام)تجاهالحئالإلهألهعلىدك،المصرفيالنير

وهوترى(.ولاعيونلهاما"شة،آلهةهيايي

)خرالمتعالىكالإلهحز،كشخصيتصزف

ثعبهكستد23:21(،عد15:18،91:6؟

التيالمدهثةوبالأحداثجميغا.البثروسثد

91:9،)خرسيناءعهدعلى"التوقيع"راففت

القدوساللهأنهنفسهعناللهكثف12-16(،

نعتبرهاأننستطيعالديانةهذهمثل.والرهيب

بشكلتنكرلاخرأخباركانتلمانتوحيدئة،

1(.15:1)خرأخرىآلهةوجودواضح

كانالئوحبد؟ممالفيالأنبياءدوركانوما

ظواهربعضموسىبجانبجعلقدالتقليد

32(.)خرالذهبيئالعجلعباهـةمثلالانحطاط

المدنبحضارةاسرائيلبنوأخذ!كنعاناحتلالوبعد

اليوالعبادئةالدينثةبالنظمأيضأوأخذوا،الفلحطينتة

الوطنئ،كالإلهالرلثعبدواالبلاد.فيوجدوها

عبدواولكثهم.مشثةقبائلبينالرنبسيئوالرباط

الفييقئينآلهةثم(كنعان)فيوعثشاربعلأيضأ

بم3:7؟ا-13ا2:)قضوالبابليينوالأشورئين

21:2-مل32-34؟16:ا14:22-24؟امل

يستطعلمتلفيقئةشعبئةديانةؤلدتوهكذا7(.

فاحتبئيفتلعاها.أنيوشياهـاصلاححزقياإصلاح

إيلياووضع.الانحرافاتهذهعلىبشذةالألاء

مل)ابعلأويهوه:لهماثاكلاخياربنأمامالشب

العدالةمستوىعلىالجدالعامرسونقل.2(ا؟18

3:2،5:8؟)عاالحقيفيئالتوحيدنتيجةهيالني

علىخاصبشكلهوشعوشذد8:9(.7:4؟

1(.:11،ا3:)هووشعبهالرببينالحثعلاقة

زنىبمثابةأخرىآلهةعبادةصارت،ذلكبعد

واعتبر2:2-ه(.)هولردسهاالعروسويخانة

وهكذا.الحقيقيئالالهوحدههويهوهأنالثافيأشعيا

أنكربل،الآلهةعائرسلطانئنكربأناكتفىما
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41:7؟04:91-.2؟)إشأيضأوجودهم

فالأصنامالواحد(.الإلهسوىإلهلا4:9-.2!ا

02(.2:8،)إشصاخضنعةلانهالهاقدرةلا

وعفى.بقؤةالأوثانعبادةإرمباوحارب

منفيهمابكلالتوحيدالأنبياءكرازةواستلهمت

تعليضابحملونلاأنهمالأنبياءوعى.وصفاءخلوص

الشحبإلىوصلالذيالوحيإلىفاصتندوا،جديذا

العلاقةزمنالزمنذاكواعتبروا.موسىزمنفي

اللهبينالأولالحمثزمن،الرستمعوالكاملةالمثالتة

-2:41هو،341-:16حز؟2:2)إروشعبه

بىالوضعهذاضذالأنبياءقتالرانتهى24(.

وذلك،إسرائيللإيمانالثاملالبعدعنالحدبث

وعاولةالأوثانعبادةمألةعلىجديدكجواب

جهوهسلطانإن.الآلهةوعبادةاللهجادةبينالتوفيق

منيفعلأنيتطيعوهو،الشعوبجميعإلىيمتذ

رإ،ا8:7-.-.2؟7:18)إشخلاصهمأجل

العودةالنبوثةالتحريضاتتوختوقد46-47(.

العهدمراعاة:العبادةوشعائرالتقوىعمقإلى

ه!و11:9؟ا:17؟)إشمتطتباتهمعوالصدق

6:8(.مي2-24؟!:اعا6:6؟

تعليمدخل.الحكميئوالأدبالمزاميرإلىونصل

جاءتالتيالقديمالعهدأسفارجميعفيالأنبياء

عديدةمزاميرأممامنفوسناوجدناوهكذا.بعدهم

والأرضالسماءخالق،يهوهئنثدحكمثةوأسفار

مأ،8،69:01مز؟38أي؟9:5،61:41يه)

.3-8(:42سى،-3ا:9حك؟8:23-03

الأخلاقيئ!وتعلبمهوقداستهوعظصتهاللهفقدرة

04:7-.ا؟)مزالجميعبهائقزأمورهذهكل

:3-3959؟96،؟-51:1718،-15ا054؟

؟69:ه)مزيرهخار!لإلهوجودلاه(.

بقؤةتؤكدالتيالكففيحتىولكن79:7(.

إلهلاالذيالواحدالإلهعفيدةالتوحيد،عقيدة

يقبلالكاتبكأنتدكعباراتنجدفنحن،صواه

؟3:69:4؟59مز؟41:9)تثأخرىآلهةبرجود

يفرسؤالأ،يطرحالذيالفولهذا9(.79:7،

أوساطآلهتها،تتعذدأوساطفيالأصنامبوجود
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مدلولأليسفالنوحيدامرائيل.بشعبتحيط

وحياةنفكيرموضوعهوبل،الزمنخارجيعيش

وهكذا.واقعئةوظروفناريخيئمحيطإلىبالنظر

مسألةبعذالثمبيطرحلاحينيقيتاالتوصيديبدو

مناخفيفيهيجاذلعصز!ويصبح.أخرىآلهةوجود

هذافي.واحدموضعفبعبادتهتتركزأوآلهتهتتعذد

.المحبوبغيرةتشبهالتياللهغيرةنفهمالإطار

نئيجةلي!اسائيلأرضفيالتوحيدأننفهمكما

اختباراتنتيجةبل،الزمانمعتطؤرفلسفيئنهج

عقيدةفأوصلواوالأفرادالشعبمنهاعاش

.الإسلاموالىالمسبحثةإلىالنوحبد

العهدمنالتوحيدبعقدةالجديدالعهدوأخذ

مر)رج6:4بم4:35تثكلماتإلىفاستند،القديم

بولسحضن،14:15الحوبحسب32(.،12:92

وتركالحيئالالهإلىالاهنداءعلىلسترةيالوثنئبن

)غلبإلهلي!تالمزعرمةالآلهةفهذه.الباطلةالأصنام

أكور11:+-36؟25،:23،ارورج4:8؟

11:6(.عب2:91؟ج6:16؟تمأ6-8:4؟

الحثئةالإمبراطررثةمؤشىالثالماهالباستود

حلبغزاأنههوعنهنمرفماكلالحدبثة.

.15القرنفيودئرها

علىوالزيادةالإضافةالمثشاة.*ملحقتوسما

التى)تنائم(الرذادين،تعاليممحيموعة.المثاة

ستتوضعتالتيفالتوسفتا.المثناةكضلت

المثاةتنقمكماتنقسم،المشناةمناكثرمرات

ذاتونحول،فظاماتستةتتضمن.أقسامستة

أقفهتحتويالمثاةأنمع،مقالاتإلىالنقصيمات

مالهالي!قنبم(،مدوت،)تميدمقالات3

"برابتوت"*مننوسفتانتألفتومفتا.فيبقابلها

المشناة(فيتدخللمالي،الردادين:تائيم)تعاليم

التلمودئةللمجادلاتالأساصياليبوعهيالتي

البرايتوتهذهبعضدهان.معينموضوعحول

اثمناة.نمنعنالشيءبعضمغايرةنسخةهي

إليهايحملأوالمشناةعلىيرادالآخروبعضها

وموادهاالتوسفتاأصلكان.جديدةعناصر

النلمود،فنسبها.طويلجدالموضوع

نأوأعلننحميا،رابيإلىأ(61)سنهدرلن

الكلامهذاكانإذامئير.رابيعملهيالمثناة

نقاطعذةشرحأمامهنانكونصحيخا،

كاناالرجلينهذينلأن،العملينببنمشتركة

علىالبرهاننجدلاولكنناعقيبة.لرابينلمذين

نأالأخصالئينبعضواعتبرنحيا.رابتدوبن

مح!لفةتقاليدتجميعأنهاانتقائثة،المجموعةهذه

فالتوسفتا،.متعارضةورتمامتنؤعةمنابمإلىتعود

متعارضينرأيبنمرازانفدم،المثاةشأنشأنها

نأيؤكدالحديثالبحثإنبيهما.تجزمولا

بابلتلمودكثابجهلهائقلت،كماثوسفتا

أنيحاولالتلمودلأن،أورشليمتلمودوكئاب

ولكن.بوضوحنوسفتاشرحتهاأسنلةيوضح

اصرائيل،أرضفيعاشواتوسفتاكتابأنيبدو

تلمودإلىأتربكلامهمومضمونأسلوبهملأن

التيالبرايترتأما.بابلتلمودإلىمنهأورشليم

موارلةنصوصامرازافتقذم،المشناةفينجدها

فيكذلكلي!الأمرولكنالمثاة،فيكما

علىاختلافاتتكونفقد.الحالاتجميع

وقد.المضمونمتوىعلىبلالتعبير،مصتوى

فالقاعدة.المشناةفينجدهلاماتوسفتافينجد

الأولالبنبوعالمشناةيعتبرالتلمودأنهيالعامة

المئاة،عنبرايتااختلفتواننفسبر.لكل

فيفجوةتكونحينولكناثمناة.يأخذون

للمرةتوسفتاطبعتبتوسفتا.يأخذون،المثشاة

إيطاليا.أعمالمنالبندقئةفي1521سنةالأولى

(يورام-)أوهدورامابنهأرسل.حماةملكمموعو

عدؤهعلىانتصرالذىداودإلىتهانيهليقذم

أخ8:9-.ا-اصم)2صولةملكهددعزر

صموئيل،كتابفيتوعيهر18:9-.أ(.

الأخبار.كتابفيوتوعو

توعو.رخ!ثوعي

مكانيكونقدالعار.أيبوشصمئلثكلتودت

بالأولادفبهيضخونمكانلمهم!(.03:)إشالحريق

هنومبنيواديفيبالنارلمجرقونهم.لمولكجمرائا

7:32،إر23:01؟مل)2أورشليمأبوابعلى
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أحازالذدجةهذهمثلمارسا-14(.91،6:1

يهوذا.ملكا6(:21مل)2ومنشى:3(16مل)2

جنوتي،النفلئة:اليومهي(.ا:ا)تثالحبرئةفي!فل

الميت.البحريثرقئ

عانر=:32(4أخ)أشمعونأرضفيمدينةتوكن

:91.7يشفي

ألتولد.،رخ،4:92أخانولاد

الأربعةيساكرأنجاءبكر.الصغيرةالدودة:قى!ع

عشيرةنسلهالف1(0ة7أخ46:13-ا)تك

أسماء7:2أخافينقرأ26:23(.)عدالولاعئين

،بحماي،يريئيلرفايا،،كزي:الستةتولاعأبناء

شموئيل.،يبسام

أقاميساكر.منرجل.دودوبنفوأةبنتر4تولم

إسرائيلقضاةأحدهو.افرايمجبلفيبشامير

01:1(.)قض

تيلون."رجئولون

الرسلأحد.التوأمأي.ديديمس:اليونانتةفيتوما

)متمتىمعالرسللوائحفيئذكرعشر.الاثني

3:18()مرحلفىبنبعقوب15(،6:لو:3؟01

فيذلكبعداسمهيذكرلم13(-اة)أعوفيلبس

هو،22-502:92،:14يوفي.الإزائئةالأناجيل

الجيلفييسوعلهاتراءىالتيالمجموعةمنواحد

(آخرانواثنانزبدىابنا،نتنائيل،بطرس)سمعان

السلطةببعضينمتعكاذ21:2(.)يوقيامتهبعد

سفيأنهيوحنايعلمنا11:16(.)يوالرصللدى

بقالنوأم(.لكلمةالأرامئة)الترجمةديديص!أبضأ

الرها.في؟فنأنه

نوما.أعمال"ر!أعمالنوما،

ترما.إنجيل8رجإنجيللوما،

توما.بيدالطفولةإنجيل4رجالطفولةإنجبلتوما،

واليبليا.السريانيةالكناش"رجاطرقلتوما

العهدثاالتليبولسبدأهمااكملأنهونضيف

البسيطة،فيوجدكماالجديدالعهدنقل.القديم

جهو.يو،2او،بط2وزاد

هرمويوليس.5رجالجبلتومما

وتميم.أوريم"رختوميم

الع!ارنة)تلوححصقطنةبينتقعمدينةثوناناب

.)53

المناطقعلىسيطرتناعيا.مثلصغيرةمملكةلونيب

منطقةضمنهاومن،حصصمنالغربإلىالممتذة

عقدالذيتشوبآريملوكها:من.الحولة

نجهلنحن.أوكاربتملكعفانقممعمعاهدة

عاصمتها.موع

العمارنة)ثلموقحهانجهلسوريةفيمدينةتونيف

،57،161.)165

الطريقعلى.الصغرىآسيةمنليديةفيمدينةياتجرة

الأصلفيكانتصرديس.إلىبرغاموسمن

تجارثةمدينةصارتثممكدونيةمستوطنة

ليديةالأرجوانتاجرةموفىهي.مهثةوصناعئة

آسيةجماعاتإحدىتباتيرةفيكان.14(:16)أع

)رؤرسالةيوحناإليهاوخهالتيالسبعالصغرى

يمتدحي(2:18)رؤالرسالةهذهفيا(.ا:ا

علىيوئخهمولكنهلسلوكهمثياتيرةمؤمنييوحنا

يسفبهاالنيقولاوثينشيعةمننبئةمعتساعهم

:31(.16امل)رجإيزابلبوحنا

نو.*رجنية

محموعةتمئزالتيالسماتدراسة.النمطيةتيبولوجيا

نقراحين.والنماذجالانحاطلتحديدالمعطياتمن

عنعبزواالكابأننلاحظالجديد،العهد

العهدمنأخذوهاتعابيرفيالمسيحئةالحقائق

داود،ابن،الانسانابنهريسوعمئلاالفديم.

عننف!هالشيءونقولالنبيئ.ا،المتأاللهعبد

الروحيئ.واسائيلابراهيمنسلهيالتيالكيسة

رفاقوأحدالصغرىآ!همنم!يحيئتيجكس

أورضليمإلىالأخيرةالرسولتةرحلتهخلالبولس

أفسسإلىبعدفيمابولسأرسلهي(.02:4)اع

وكولوسى(4:12تم2رج؟6:12)أف

عنتقريزارومةفيإليهفحمل4:7-9(!و

تيخيكسذهب12ت3قيحسب.الجماعاتهذه

كرلت.إلى

أخ01:2=ا)تكالشعةيافتأبناءأحديراس
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ترافيما.*رجتيرافيم

مدرسة.أفسسفييملككان.الخطباءأحدتيرائى

منعهأنبعدسختينمذةيرمتابولسفيهاكرز

ي(.:919)أعالمجمعفيالتكلممناليهود

تيرانس.،رختيوانوس

بكالبارتبطتعشيرةواسم.يهللئيلأبناءئالثتيريا

.(4:16أخ)ا

علىالعليا،مصرفيمدينة.البرباح:تكونقدتي!س

عنكلمبضعةتبعد.للنيلالأيسرالشاطئ

الأولىالسلالةفراعنةخرجمنها.أبيدوس

)0032-0278(النيتنينسضواولهذا.والثانبة

.أبيدوسفيفموا3و

خطايارمزئبشكليحضلتيىالمحرقةنبس

عزازيل!إلىوئرسلالصحراءإلىئؤخذ.الشعب

02-16:8،22-.ا،الاالخطايامعهحاملأ

)الكقارة(التكفير"بومفيالطقسهذاإن26(.

الظهير،طقسفيعصفورإفلاتطقىيشبه

هاجمهاالتيوالببوت14:4-7(ةالاللبرص

94-53(.إ14الاالعصت

.تشوب*رج.الحثتهيئعندالطض!الهنيشوب

أخ)اداوداطأبطاأحدالنيصييوحاموطنئيمي

تيطس

مانيليوس5تيطس1(،

يذكرهلا.أسفارهفيورفيقهبولسصديق2(،

برلسرافق.حباتهعنالكثيرنعرفلاولهذات%

مختونكيرومهتل!وئنيئبصفةأورشليمعمعإلى

كورنئوسفيخاضةبمهضةكفف3(.،ا:2)غل

:18(2312؟،8،616:ث76:،:213كور)2

قيحسب-15(.7:13كو!)2تيامحيربهافقام

تلفىجثكريتإلىبعدفيماتيطسذهبت4:ا

4:01تم2حسب،إليهالموتجهةالرعاوئةاسسالةا

يبدوماعلىوأرييحل،الثافيسجنهبولسمععاش

كانإنهالتقليديقول.خاصةمهقةفيدلماطيةإلى

أعمال*تذكره.مماتوهناككرتأسقف

أبازبليككريتفييكزم.برد!اطوأعما!بطرس

تيموثاوس

اندراوسامتدحهوقد6(.القرن،تيطسهايخوس

791.اليونان)الآباء7القرنفيكريتأسقف

بتى.!تيطص34(

.عيونحصر!(47:16)حزتيكرنحصررجتيكون

02(.:4أخ)اشيصونبنيمن.يهوذامنرجلتبلون

العشائرواحدىعشرالاثنياسماعيلأبناءأحدتيماء

ددانمحئذكر.3(.:اأح-ا2515:)تكالعربتة

يملكشبهوالذي25:123إر21:14،)إش

(.تيمان:اليونانئة)في323:با؟91؟6)أيالقوافل

شإ)رخالعربثةالجقلرةلبواحةهيوتيماء

.الجنوب:تيمان

تيما.*رج.3:23باا("

بنيومفواخمسةكانوااليفاز.أبناءبكر2(،

أحد:36(.اأخ=ااا36؟)تكعيحوامرأةعادة

أخا=36:15،42تك)أدومئر(عشا)أورؤساء

.53(:ا

أحببهوذاوأرضسيناءبزتةبينموضع34(

أإربحكمائهاشتهر9:14(0زكرج3:3؟

الأتوال!هذدتهامدينة23(.3؟22،با94:7؟

حز94:02،)إرأدومهذدتحينالنجؤلة

موطنهينمان9(.عوا:12؟عا25:13،

.أدوممللثوحوشامأيوبصديقاليفاز

.برتيماوس+ر!تيماوس

مملكةعلىتدك113:الو-12:42متفينيمن

سبأ.

أصلومننعرةبنيمنجهوذامنعشيرةيفيرن

:6(.4أخ)اكالبي

الله.يكرمأويخافالذي:تيموثاوس

أأمكالأردنشرتيئفيسورقيقاند14(

أرضفيوبالتحديد2(ة12مك2ا؟5:6-ا

الذيالمكابييهوذاغلبهي(.5:9)امكجلعاد

جعله!:6-7(.مك)1العمونئينبحاربجاء

)امكجلحاديةفيسحقهثئمأؤلأيهربصهوذا

12:.ا-25(.ملص2رج5:34،37-43،

فيتيوئاوسعلىيهوذاانتصاراتأيضأوئذكر



الايلوريالثانيتيموثاوس

فيالمذكورالحدثأثا03.9:3-32؟8:مك2

البهودتةنبموئاوس)اجناح01:24-*مك2

يقابلهممانجدفلايهوذا(رجاليدعلىوقتلفانهزم

علىيهوذاحملةبعدحصليكونثدمك.افي

شخصينهناكأنيظنالثزاحبعضن.العمونثبن

تيموتاوس.باصم

بأمنلسترةفيولد.بولسسفررفيق2(،

بولسنأخذ)أفنيكة(.مؤمنةجهودئةوأئموثنيئ

لسترةجماعةنصيحةعلىبناءمعهتيموثاوس

الانيةسفرتبهفيبولىنيموناوسرافق.المسبحئة

4(.:2202؟:591،:18،ى17:14)أعوالثالثة

،32:تسا)تسالونيكيفيبمهتةالرعولوأوكله

اكور)وكورنثوس(91:22)أعمكدونبة،(6

فيبرلسضاركا:91(.حموربما17:160،إ4

فلرخا؟فلما:ا،فلا:ا؟)كوالأؤلسجنه

إطلاقعننحكيالتي13:23عب2:91؟

أيضأرافقأنهالرعاوثةالرمانلنئهد(.سبيله

تم)1أفسسفييلبثأنمنهطلبالذيبولس

بول!طبالثافي،السجنخلالا:3(.

المليديفبر4؟21(.تم)2رومةإلىتيموئاوس

نماإلىبالن!ة.أف!سىأسقفكانتيموئاوسأن

رعاوبة.8الىالرسائلرختم2و

القبطتةالكنيسة5ر!الالجوريالثافينيموثاوس

المقذس.والكتاب

ووسطالماء،قيلةأرضفيالبنينبت)او(نين

عقيمةتينةبرىحبنالمرءبدهشلهذا.الحجارة

)متباكزائفرخالتيوالح!جرة13:6-9(.الو

آبفيومزة،حزيرانفيمرة.مرتينتثمر32(:24

الذيالفبئالثمرهناك9:.ا(.هو24:2،)إر

،والعنب،معهامطعامالتين.فاجيبيتأعطى

الجفنةقربالتينيررع4(.اة12أخ)االزبنون

الكرمةتحت!عاشيقاللهذالها.صنذايكونلكي

علىالعبارةفتدك،1(30:زك،ه5:امل)"والتينة

والراحة.السلام

)ولنطينس(الولنطينتةالمدرسةمنلاهولب!ودود!

الروحافيالمسيحبجسدتقولكانتالتيالشرقئة
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المدرصةقالتكما)بسيخي(النفانيلا)بنفما(

عندنجدهانموصخلالمننعرفهالغربتة.

فيتيودوشعاشالاسكندراني.اكلمنضرس

الخلاصبمناهجواقتم،الثانيالقرنمنتصف

ووساطاتهالقدرعبودئةخارجوبالفداء،الغنوصيئ

الأسارثة.

السريانئةالكنانس*رجالمصيميمتبودورس

والبيبلبا.

السريانئةالكنائس!رجالقورثئ.ثبودورينس

والبيبليا.

رجالاسكندرئةبطرلرك،الأولتبودوييمس

المقدسوالكتابالقبطثةالكنية،

يونالئة.ترجمات،رج.ترجمةيودوسيون

،بثريبشكل،ملحوسبشكلاللهظهورتبوفمانيا

بثكللابراهيماللهظه!.الطيعةظواهرعبرأو

ليعقوبوظهر-2(.أ:18)تكوضيفزائر

32:25(.)تكالليلطوالصارعهانسانبشكل

)خروالرعودالروقعبرالعبرانيللشبوظهر

خلالمنإلهيظهوروكان91:16-18(.

امل13،2:ا3:2،)خروالريحوالنارالغمام

ا-12(.91:ا

مباشرةآنيةالسلطةيعنبرسياصيئنظام)ا!(يخوقراطة

مثل،دينيةسلطةأعطوامنويمارسها،اللهمن

...الكهنة

كتاتالوقاإلهأهدىمسيحيئ.اللهصديق:شوفيلى

الوالرسلوأعحالالثاكالانجبل:جزئبنفي

ا:1(.أعا:3؟

الكنيسة!رجالاسكندرتةبطريركليوفيلوس

المفذس.والكتابالقبطثة

التيولوجيا.،إلىنسبةقيولوجي

حولثم،اللاهوتحولدراسة.اللهعلم:يولوجإ

.عامبثكلالديانةأمور

رج)يوعوسلافبا(اخرلدااسقفليوميلكث

المقذس.والكتابالأرثوذكسئةالكناذ!،



)(2!+ك!)-7.!

أ

*!الم%%%!حب!

كوكص.*رجاللريا،

كلبفيالمجئمدالموتىإله.انوليس،ئعبثعب

.أسود

ما)عكسفلسطينفيالثلجيسقطمانادزا)الى(ثلج

جبلوحده.السنةفيأيامثلائةرئصا(.لبنانفي

سنة.إلىسنةمنالثلجيحملحرمون

واللمعان35(9:)أممطوالطهارةالنقاوةرمزهوالثلج

)مزوالبياض(43:18)عيوالجمال7(!4)مرا

يخصب:13(،25)أمالبرودةيعطيالثلج9(510:

جلدإنيقولنشئيهوهاك.(ا.:55)إشالأرض

؟ا.:12عد4:6؟)خركالثلجأبيضالأبرص

5:27(.مل2

الخيقةأصلفيمبدأينوجودئعتبرفلسفتةنظرةشماثثة

والمناوئةالغنوصئةالشيعإن.عديدةأمورئفححيروفي

النوروالخيرة)الشرثنائئبتعليماعتقدت

للثناليةأئرككالقديمالعهدأزال...(.والظلمة

تسودهلافالكون.اللهبوحدانئةاعتقادهوأعلن

يودهبل،الأخرىالواحدةتجابهمتوازبتانقؤتان

)إشكالظل!ةالنورشىء،كلخلقواحدإله

الحرثةينكرلمال!قديمالعهدولكن45:7(.

يدخللم3:ا(.)نكالبدايةمنذالشزوحضور

كلمئه.خلقحينالأولالشواشمعصراعفيالله

!ع*؟!؟برأال!ح!لمر%إ؟تمفي.

جم!أأ!أ،+

أ؟.لبما!ختى؟يرإا

.-لمأ؟!تسم!.،،-خ

أ!أث!أبحبر،يم

3كأ!ااكصت؟

برلأ9

رب(*)البحرفتدخن،تفعلتزالولا،فعلت

)مزالمعاديةالقوىورمزالشواشبقايامنهوالذي

صارت.(-43:2326صي؟04:2إش؟98:01

-04:15)أيالخالقيديبينلعبةافناع!ليةالعناصر

إلىفذهبتالثنا+لتةتحاربالتوراةراحتبل32(.

ال!محادةيخلقإئهولمجى.ئمبتاللهإن:الفول

كلأجل،45:7(.إش2:46)اصموالثقاء

لغةالتوراةلغةولكن.ا(.:2)أياللهمنبأقي!ثيء

عن،والأرضالساءعنثتكلمهيثناثة.

بينالاخيارعن"ودملحمممقالمؤلفالإنسان

والظلم.البربين،والموتالحياةبينوالشر،الخير

اثنبنالإنسانخلقوانواحد.هواللهولكن

هذهعبرالوحدةإلىيدعوهمافهو(،وامرأة)رجلأ

بالأوساطيوحناإنجيلوتأثير.24(:2)تكالثنا-لية

واقحيننجدلهذا.واضحللغنوعئةال!ابقة

،والكذبالحقيقة،والظلمةالور:يتعارضان

والحالم.اللهرالجصد،الروح،والأرضالماء

أخذيوخاأنيعنيلاالئنائئالتعبيرهذاولكن

اليهودفي.العالمعلىالثنائتةتأثيرنجدنحن.بالثنا"!لية

علىوالذةالوحبين:الاسكندرافيفيلونعد

إلىالمبلبينالتلمودفي.وأفلوطبنأفلاطونطرلقة

(.رع)ياصرالثزإلىوالميلطوب(،)ياصرالخير



ثواب

والظلمة.النر!عثلتعارضانوالنزالخيرإنثئم

الوسيطالعصرفي.الاسيانئينعندنجدهماوهذا

الزأنفيعلنالئنا-لية،منيمونابنشتخئص

الثنا-ديةصتالإيرانثةالتعاليمإن.الخ!سغيابهو

هوالإيلاملدىفكريثارفيخصبةأرضالقيت

الزندقة.ليهار

نأواضحبشكلالبيبليائعلم(والعقاب-)ا!ثواب

وهذاشقاء.سبوالخطيئة6سعادةبنبوخالبر

قدوالشقاءتالخطئةب!تتوالسعادةالبربينالرباط

با!،ملموسةنظرةأسا-!عكعاضةقاعدةفيصيغ

تربطةريفيئمجئمكل!)فيواللعنةالبركةإلى،مادتة

-11:11تث:وقتهئيوالمطرالبركةبينالنصوص

لهذاتايحتبره،بهيحسن،الانسانيراهماهذا.14(

الانساذطبواسطةالشزمعاقبةتمزأنئستبعدلا

تحيهلالامركزفيمجخيكلفيالمئل،تنريعةبفضل

وضعثةشريعةبفضلأو24:01(،الاالثرطة

البثر،بينالعلاقات،السلطةنظرتحتتنطم،

هذايرتكز،النهايةفيول!ت.الجرائمعقابوتحذد

فتكافئيخطىلاح!صهاالتيئاللهعدالةعا!الربا!

هذاعنكلامانجدا،.أعحابحسبواحدكل

02:ا-16؟)متالأمثالمنعددفيالتعليم

ا-91:الو25:14-03،وز،24:46-اه

32:01،ة1مزفيواضحةونصوصآ28(:

11:9،أبم3:7جا24:12،أمش62:1249،

)مت.3291؟إر؟16:1،23يىث12:14

نإ.02:12رؤ؟5:01كور62،:2رو؟:1627

)حكالخفئةوأعمالهالانسانأفكارحتىيثبالله

2:16(.رو6:4:6،18:تاةا:7-ا

إك(العشر)الوصايابالدكالوغالأمو!وستصل

مااشتهاءوتحري!ا،قانونثةممارسةحدودكلتجاوز

5:21(.تث02:17؟)خرالقريبيخص

حياةفيالمجازاةأولأة.،القديمالعهد1(،

بعضجانجاوضفاإذا.الأرضعا!الانسان

نأيفترضكلهالقديمفالعهدطالمتأخرةالنصوص

فالشرلعة.الأرضهذهعلىتتتموالزالخ!!عازاة

منلا!الزفيئوالعقاببالوابتعدالأنبياءوكتب

493

:صه!؟4:04،5)تثوحسبإجمالأالشبأجل

7-8؟:ايثى،ي28:1،-71226::3؟6

الذيالفردالانسانأجلمنبل(،يا:3423؟8:

مارسهوإنكنعانفيوسعيدةطويلةبجاةيرعد

-62:15:4:؟516:تث،ه:02)خرالشرلعة

فبالمجازاةتعليمكلنعيهال!ثيءونقولت.(..،ا.

فيرئيسيئبثمككيتحزكفهوالحكمتة:الأسفار

الننىتمنحفالفضيلة.الأرضعلىالسعادةمجال

،01:22:-818:91ة316:)أموالكرامة

)أموالخصب01(ا:12،3مزت13:2222:4:

والأولاد:25(13)أموالازدهاروالوفرةا!.3:

1128()مزالعائليالمنزلفيوالسعادةالعديدين

)مزوالنسل:13(،3725!)مزالأرضوامتلاك

الخطأةأما.22(:13)أمالداثمةوالمتلكات8(37:

38؟02،34-22،:د)مزنسلهممعفيهلكون

)أماصخةاالانسانتمنحاغفيلةوا.ا(.112:

11؟9:؟أ.:3:24؟)أمالعمروطول:22(4

34:13؟مز5:26؟أي11:3:ابم.ا:27

الخطأةأما3:6(..2؟ا:612!ي19:16؟

مأ؟3222:16،ة15:02)أيالأوانقبلفيموتون

التوراةوتذكر55:24(.مزبم27:22:23!ا.

وعطفهوحئهاللهصداقةمنةالروحثةالخه!اتأيضأ

عه!-3:23،26:34،)أموحمايتهواهتمامه

92؟ة:22158؟2،:8:12؟92:11؟01

-1914،16::8412:13:مز؟:1617

الخيراتمنالمج!وعةهذهونتلخص146:8(.

وأ(خيرط)طث"بو"طلفظةفيوالروحتةالمادئة

الأخياريجغ؟الموتفبعد)الحياة(.م"يي"ح

)رجالموتفيطالأسافلفيتمييزبدونوالأشرار

(.والحياةالألم

فيالقديمةالأخباردثتالفردثة.المجازاة)أ(

فق!يحسبلااللهأنعلى،بوضوحالتوراة

بعاتأويثببل،الجماعةأعمالحساب

وداودونوحوقاي!تآدمكانفإن.فردكلأعماك

لوطفامرأة!الجحاعةالأشكالمنبث!كليمئلون

،(701-)38وأونانعيرأو26(:91)تك
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)عدومريم2(،ا-15:ا)خروفوعةوضفرة

وحفني،56(:9)قضوأبيمالك،(21:01

،(411؟34،-22117صما)وفنحاس

6:6(صم21وعزة25:93(اصم)ونابال

بحسصواحدكليجازياللهأنعلىيدئون

تث32:ع!؟خررج26:23؟)اصمأعصاله

الأئةإلىثعودالتوراةأنومع92:91-25(.

الجرائمستوىعلىالترتيباتمنفعدد،إجمالأ

14-21:)خرالفردتةالمسؤولةمبدأإلىيستد

عد02:3،لا؟03:3114:+؟؟22:18؟15

زاةفالمجا.(...3ا-3":5:5-6،13،51

سثماولا،الحباةفيالسلوكأساسهيالفردثة

المجازاةقاعدةأنونلاحظ.الحكمئةالأسفارفي

فينسبثةمسألةصارتالفرد،أعمالحص

؟-71416:صم2حسبداودسلالةءالعهد

يهى،المثروطغيرهذا"النعمة"فعهد98.مز

الأدبفيالفرديةالمجازاةلنهججذرثةأسئلة

بعد.فيماجاءالذي

أمرهناكالفرد.لسلوكالجماعئةالمجازاةأب(

طابعه:القديمالعهدحسبالمجازاةفيلافت

فالعقاب.القديمةالحقبةفيسئماولاالجماعي

أعضاثها.أحدمنخطيئةبسبالجماعةيصيب

كلإلىالألمحملتالأولالانسانفكبرياء

وقايين.الخاصةحياتهوظائفممارصةفيانان

.ملعوننسلأب،أخاهقتلعندماصار،

صام.عبيدأبنائهمنجعلتكنعانووقاحة

قامواالذينببتعوقب،سارةخطفتوحين

عدرج02:7؟12:17،)تكالخطفبعحل

عاكان؟7:24،يش؟قر!ح27-03،ت16

داود،12،01صم2؟عالي2،3:ااصم

11:ه-6...(.تث،رحبعام14:01،أمل

16:02)عدواحدبخطئةئضربكلهالشعب

2:ا،اصم22:022؟-22،يث!7:اي،

02:5،34:7،خروأعلن24:16-17(.

يهوهأن32:18،إر5:9؟تث14:18؟عد

الجلخىالآباءخطئةيعاقبيخورإلههو

ثواب

الذيالمجازاةمنالشكلهذا.والراجالثالث

يجدخطأة،أفرادمعمتضامنةالجماعةيجعل

عابرةلجماعةقانونثةعلاقاتفيوتبربرهأصله

وثيفاارتباطأالحياةأجلمنالصر!يرتبطفيها

يكونونوهكذا.عشيرةأوعائلةأعضاءبين

أنهمفيثعرونواحدةبروحمتحزكينكلهم

كذلك.وهمالآخرينأعمالعنمسؤولون

المجتمعهذافيالمتبادلالامانيستطيعلالهذا،

تنحصرلاالتيالدمانتقامبثرلعةإلايكقلأن

معهيتضامنونالذينإلىأيضأتمتذبل،القاتلفي

15:92،16:11،امل2:ه؟اصم)2

6-17.ة9:2601؟ماط2

فيموجوذازالماالمخمعمنالنهمطوهذا

الاتنيأوالوطنيالانتماءمابقدرالحديثالعالم

شخصتةأمامنكونبحيثالأفراديتجاوز

وأحضنها(قيالأفراد)تتضقنمتضمنة

الفرد(.منأقوى)الجماعةجماعئةشخصئة

بينالعلاقاتالقدبمة،الظاهرةهذهففي

الجزءعلاتاتهيوالفرد،المجموعة

يحاضرةفالمجموعة.الث!جرةفيبالأغصان

يمئلالفردوالعضوأفرادها.منفردكل

البعدهذانكملأنويجبكلها.المجموحة

الجذففي.التاريخيئأوالعمودفيبالبعدالافقي

علىيدكاسائيل.الشبأوالعشيرةبذارنجد

كفه.نسلهعلىيدككمايعقوب

المعنىفيالجذيمثلاسرائيليكلهذا،مقابل

هوانانكل،عاموبثكلةللكلمةالحصري

خفت،الملكئةأيامفي.بآدممرتبطأي،"آدمي"

والعائلاتوالضائرالقبائلاستقلالئة(الغبص)أو

صارعتمعإلىتدرئحافانضضت(،البيوت)أو

الجماعئةالمجازاةفخسرت.مدينةفيهالكون

6؟41مل2دلوقد.وجودهاعثةمنكبههـاجزةا

المجازاةمبدأتطبيقعلى24:16تثوشريعة

ولكن.الأمرلهذاوعئافبئنا،الاحكامفيالجماعة

حاضزا.المجازاةهذهروحيظكأنيمنعأهذا

38؟)كلم!:28،المزاميرفيآثارهبعضونجد



ثواب

)حكالحكمنةالأسفاروفي14(،9.1-:901

7(.،41:5ص:3-4،6؟312:

بالمكافأةننعمأنالجماعةتتطغهذا،تجاه

خفصتنوحففضيلة.أفرادهاأحداستحفهاالتي

وفضيلة.23(،7:1؟18ة6)تكأبناءهأيفأ

وصدق12(.ة91)تكعائلتهككنختلوط

إلىالطريقولأولادهلهفتحاوشجاعتهكالب

26:4-5؟تكرجا:36؟)تثالميعادأرض

الفرديةالمجازاةنعليموفي6:12...(.صم2

14:26؟)أمالحكميالأدبفينجدهالذي

المزامبروفيا!ا-442:ايصي02:7؟

النظرةنجدا:17(،201:9230؟)96:كم!،

سخاءاكثرهواللهأنالمؤمنرناعتقدبلعينها.

02:6،)خرالعقابفيقماوةوأقلالثوابفي

مبدأأما32:18(.إر!01ء:تث34؟7؟

فينتج،اسرائيلطثقهكما،المجازاةفيالضامن

2:18؟يشمثلنصوصأوالآباءأخبارعن

ا:24-25.قض22،25،ة6

اللهدثرلقد.الشبلسلوكجماعثةممازاة)ج(

ودثرثزها.بببالطوفانقبلاليالبثرلة

جبعة.فيوالبيامينيين،وعمورةسدومكذلك

لا؟15:16)تكأرضهمالاموربينمنوانتزع

تخطيطوبلبل.(-9:1516تث،18:24-25

ومعارضة.فشئتهبمبابلبرجفياتمكبرينالئناة

الحياةكلفتهماسائيللبوعماليقأريحا

فيصؤروا()أوالأنبياءوأعلن15(.)اصم

منعقابأنهعلىنينوىدمارالأممعلىأترالهم

حبث32-18:22تكودك.شرورهالأجلالله

لأجلسدومعنيعفولكيمستعذاالربنرى

منالربعندأفوىالرحمةأن،فيهاأبرارعثرة

نظرةإلىيشير14:12-23)حزالخطيئةثقل

العقابفتأخير،15:16نكفيأما(.ق!اوةكثر

مهلةللخطأةيترك)الذكطاللهصبريبررهلاالالهيئ

التي(المنتقمة)بلالدقيقةالعدالةبلللتولة(،

انماسب.الوثتوتنتظرقاصياعقائانفرض

وسمرخاصةمكانةباختيارهاسائيلواحتك

693

كلعهتبعدلاالمكانةتلككانتدهان،الأمم

فييعخلالثبأذالأنبياءأعلنلهذا.عفاب

واقتنع.والدينيالأخلاتئانحطاطهبحمببدماره

بازأجلمنأورشبمعنبعفوبهوهأن-6ا:5إر

وجدفصا،مكانكلفيعتمالفسادولكن.واحد

لا،-41:2123حزحسب.بحثأنهمعبارآالله

المدينةيحمواأنوأيوبودانيلنوحمثلأناسبقدر

واستحقاقانهمأعمالهمكانتمهماالدممار،من

الكرازةهذهتثواشلهم-3(.ا:15إر)رج

الشريعةبممارسةالهادئالأرضامتلاكوربط

المؤزحوحاول04...(.)4:ا،دقيقةممارية

دمارأن،الأحداثضوءعلى،يبينأنالاششاقي

العادلةالمجازاةكان،يهوذاومملكةاسائيلمملكة

:7-17مل2؟3414:16،:13)أملللخيانة

معالأبرارضربأنوحدث:3-2324.14؟

ولكنهم.(18:23ئك؟12:3،9)مزةالخطأ

وأ4(9:)حزكجماعةالمراتبعضالعفونالوا

-931518:إرفيمالكعبد،لوط،)نوحأفراد

-23(.14:12حزرج؟يا:45إرفيوباروك

التيالمراعيدليتثماللهبهااحتفظاليالبقئةولكن

22-:14حزحسب،تتكؤنلا،الآباءبهاوعد

والألثرار.الخطأةمنبل،الأبرارمن،23

عاطفةتكونأننفهمالظروفهذهفي

فيالئعبعلىسيطرتتداستياءأولامبالاة

أوردهبقولالعاطفةهذهعنجمزوقد.المنفى

معه:نوافقهعدمعلىحالأيدكلكيحزقيال

ضرست"البينوأسهنانالحمرماكلوا"الآباء

الموقفهذاعلىحزقيالرز18:2(.)حز

بموتئسزلااللهأنعلىفئذدالاخهزافي،

التولةأنالعلممع،يحيايراهأنبفضلبل،الخاطئ

الحياةأجلمنعنهغنىلاالذيالثرطهي

والقول-16(.11،14+:23-32،:)18

مبدأمعرباطكل-18:132حزيقطعفيهالذي

التاربخيئ.سياقهفيئوضعالجماعتة،المجازاة

بدايةبأنهوضعهمولصفالمنفئينإلىالنبيئيتوخه

بأخطاءأهتموماالماضىعناستقك:جديدة
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يمعطياللهأنفأعلنالآباء،عنالأبناءورثها

،إذن.يتوبالذيللخاطئكماللبارخلاصه

أمامبل،المجازاةعنعامةنظرئةأمامهنالسنا

هذاانببنقد+حزكانإذا.بالحلاصوعد

حزففول،اللهجهةمنممكنهوالحلاص

علىالمفروضةالمتطتباتئعلن18:ا-32

معمقابلةولكنالوعد.يتحقئلكيالانسان

9-.ا؟02،21:3؟أي؟16:اي،حز

عقابكانإذاأنه،بوضوحتبين23:اي،

المجازاةفييفكرفالنبيئجماعئا،عقائاايرائبل

هكذا.الآقيالخلاصعنيتحذثحينالفردثة

استندتلاحقةإضافة)هو9203-ت31إرفهمه

الجماعئةالمجازاةبدأإرمياتجل.2(ة18حزإلى

إعادةلحقبةالفردثةوالمجازاة،بعمرهيتعفقمافي

"(.الأيامتلك)افي:آ92إرجإسرائيلبناء

بعد.الأرضعلىالحياةبعدالمجازاةئانئا:.

الشاملةالأرضتةالمجازإةيعتبرونكانوا،المنفى

خطي!ئةيستخلصرنبحيثعقيدةأنهاعلى،والكافية

)أصدتاءوتعاسنهشفائهإلىينظرونحينالانمان

الصلبةالنظرةهذه2(.:9يو؟13:2،4لو؟أيوب

التعليمجعلتازمةإلمطقادت،الوقاخكذبتهاالني

حارب،أبوبسفرفيوشمو.بتطؤرالمجازاةحواط

علللمجازاةالمطلقةالشرعئةالحكماءأحد

الرأيضدأيضأالجامعةسفروثار.الأرض

،801:؟)7:15مزةمناكزوأعلن،التقلجدكن

لاوالثزدوئا،!طزىلأالخيرأن9:2-3(،14

وبدت.البثرقيالوجودفيعضثهذاكل.يعاف

3:17؟)2:26؟الجامعةسفرفيالمقاطعبعض

وقد،المعاكسالرأيعنتدافع8:12-13(

الهذاموالطابعتوازيلكيهناأقحصت

صوابيةوعوامابقدرولكن.للكتاب"الهرطوقيئ"

فبعد.المأزقمنيخرجواأنحاولوا،الانتقاداتهذه

يأ)اعتبرخفثةخطاياوجودعنالمتحذثالطرح

الألمضرورةعنكلامكان،(كافيةغيرالنظرةهذه

)إشالآخرينخطاياعنومكفرللانسانكمردث

بالنبةالتلمساتمستوىعلىزلنا!اولكتا53(.

ثواب

.أخرىطرقعبرالنهايةفيسينتصرالذيالحكإلى

وواجهلإرمباسبق.اللهمعالوثيقالاىد)1(

إليهبالنبةقاسيةصارتالتيالمجازاةعألة

جديزايعدلمأنه)أحمنالظاهرمهقتهفشلبعد

2؟-اا.:6:15؟-1118:12رج،بمابالقام

وخهالداخلىصراعهفيأنهومع02:17-18(.

؟-0118ة)15التجديفمنقريئاكلاثااللهإلى

أحن.لليأساستملمولانراجعفما02:7(،

معنىليعطييكفيبالذاتحادهأن)واعترف(

:91-)15مكافأةخيرآلامهفيكافئ،لحياته

بقرابةإرمعيرتبطالذىسمزوصاحب.2(.

حلإلىيصللماكثر.بوضوختحذث،روحئة

12:ا-ها(.إريصللم)كمانظرفيبشكل

نرتبطلاالمجازاةأنفهمآ17(،)اللهمعبدففي

أنناتفهئنابسعادةبل.الأرضهذهبخيرات

امتلأ)آ23-28(0وحثهاللهاهتمامموضوع

إلىقسمتهسيكوناللهبأنيقينهعنفعبزحمائا
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.ويلاموخلودومحدكرامةعن2:701،

عن5:4ابطو.وبهجةفرحعن4:13وابط

5:ا،كور2أيضأ)رجيذبللامحدبهليل

7:9(.3،2:ارؤا:4،ابط2:6!أف
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فاعةمنكاستبعادالأزمنةنهايةفيالخطأةمصير
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12:47(.ألووتعذيبكجلد25:03(ث

)متمحرقةنارعنمرازاالنصوصوتنحذث
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عملهماروئكما.الثورةهذهعن)2-7(

الثورةإنالذانتة"."السيرةفيالجليلفيشخصثا
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فيومكاورهيروديومسقطع!هاالةوفي.علني
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تلكفيمعتدلأكانالذىالفرسيئالحزبأما
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بنيوحنانكانالهزبمة:بعدقرئافخرج،الحرب
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وبدأت)115-117(.الثتاتفيقلاقل2(،

تريانسالإمبراطوركانساعةالشتاتفيالقلاتل

القيروانمنوانطلقالفراتتين(.إأوالبرتيينيحارب

الذياندرباسأولوقواسبأمرةاليهودتمزدحيث

والىوفلسطينقبرصإلىوامتذت.ملكانفسهاعتبر

رومانئة.مقاطعةنرلانسجعلهااليالرافدينبلاد

لحومواكلواةالهياكلالمتمزدونسب،قيرينيفي

تداثالأمكنةتلكفيبقيتالتيوالمدؤناتالبثر.

نأمصر،فيالبردياتوتبينالدمار.ات!حاععلى

محلثة)ميليشيات(جيوشتظبمعلىأجبرالحاكم

002سنةحتىيعتدونوظفوا.الثورةلمقاومة

الضحاياعددبلغتبرصوفي.اليهودعلىانتصارهم

!مسسمحوماالجزيرةستاليهودفطرد000024.

القلاقا!هذهرومةقمعتفيها.بالإقامةبعد

وبلادوفلسطينالقيروانفيكببرةبقساوة

غذوا3لأفحلوامافعلوافقداليهودأماالرافدي!.

اللبتورجيافنوقفث:الكببرةالاسكاتولوجتةالآمال

المملكةوتكون،الدينونةاقترابعلىيدكالهيكلفي

الزمنقيالعالمتسودسلطةآخرالرومانئة

دفرأنطاكيةفيزلزالحدثإئهئئمالمسيحافي.

ثورات

جديد.عهدبدايةأنهففهم،115شةكقهاالمدينة

لا)132-135(.الئانيةاليهودثةاثورة"3(

هائةكانتالتيالثورةهذهتائةمعرنةنعرت

سنةهدريانساثخذهقرارإلىأصلهايعردجذا.

رومانثةمستوطةأورثليمفييؤشسبأن،131

نإالمسيحيئالتقليدوبقول.كابيتولينا""أيالباباسم

أما".الكوكب"ابنهوالمتمردهذارثي!اسم

)أي"بركوزبا"زرتةبطريقةفسفاهالرابينيالأدب

مغاورفيوجدثالتيفالمخطوطات(.الكذبابن

سوكر."بسئيأنهعلىتدك،مرتعاتوادي

أنهالحمخعىهذااعتبر)بركوسيبا(.!"ب

الأولىالسنة"فينفول:نقوذافملث،المسيح

معأورشيم،.حرثةسنة"في:أو.اسائيل"لافتداء

".اسرائيل(العبريةفي)ناسيأمير،"بركرشباذكر

عقيبةرابطمثل،المعقمينبعفىعملهعلىووافق

واعتداله.علمهبببكبيرةبهالةينعمكانالذي

نعرفهلاماهذائجالتحزكهذاامتدادمدىهوما

كب!زا.تنظيفامنطضاكانأنهيبدوولكن.بالضبط

بمابةكانتموقغا07يهوذابرلةفيوجدوقد

أرسلوقدوالماء.الطعاممنالمؤنفيها،ملاجئ

فيالقسبعةشاركت:هامةقواتهناكإلىالرومان

فيوتدخلافناء.أفنيأحدهاأنويبدو،القتالفي

آخرحوصر.السوريالأسطولأبضاالحرب

الذينالرومانيدفيفسقطوائتر،فيالمنمزدين

اليهودعلىحزم،ذلكأثرعلى.135سنةقتلوهم

حيثآب9فيعدا)ماأورشليمفييقبعواأن

مدينةصارتالي(المبكىحائطإلىيذهبون

عدالآلهة)أوللجوييترمكزسهيكلمعرومانثة

لفينوسوآخر،سليمانهيكلكانحيث(الرومان

القبرمرضعفياسومان(اعندوالجمالالحث)إلاهة

والعايئرفلسطينلطالسادسالفيلقوأقام.المقذس

أعيدالوتتذلكفي.خاصبثمكلأورشليمفي

مدارسوفتحت)سنهدرلن(الأعلىالمجلستنظيم

وصفورلة.طبريةفيالرابينيين



أرضيخاسليمانوكلاءمنوكيل.الرجل:جابر

91(.:4)املوباشانجلعاد

عوصبعديأتي.ارامأبناءالثئا.:0123تك:جاثر

.ماشوقبلوحول

مععاد.النتينيم*منعائلةرئيستجخر:اوجاحر

94(7:نح2:47،)عزالحمبيمنزربابل

ابراهيم.أخيناحورأبناءأحد.22:24تك:جاحم

جاد

جد.،الإلهاسما("

ليئةخادمة،زلفةمنيحقوبأبناءعاج،2!

صفيون،أبناء:7لهكان35:26(.03:9؟أتك

ارئيلي،أرودي،عيري،أصبون،شوفي،حخي

.(ءا:26عد،46:16)تك

داوذنصح.الرانيش!ي.داودوصدبقنجيئ3(،

أعلن22:ه(.)اصمشاولأماممنالهارب

بناءإلىودعاهالإحصاء،بسبلداودالقصاص

أ!ا1-25؟24:اصم)2الوباءليوقفمذبح

تاربخكئبإئه92:92أخايقول21:9-27(.

فيوناتانداودشاركإته92:25أخ2ويقول.داود

.سيمانهيكلفيالعبادةشعائرتنظيم

94:91:تكعنهينحذثجاد.يبط،4(

ويقول.أثرهافيفبركضالمسفحةالجماعاثئضايقه

اكلأنه؟14

!لمخذظخ!-

%يبئ*

!+غء

ذراعبمزقكلبوة.يربض2:لهم!:02-أتث

عدإلىعدناإذا...لفحمهنصيبأواط.أخذ..الرأس

04565نعذكانتالقبيلةأننعرفا:25-24

26:15عدوحسب،الحربعلىعدزئارجلأ

؟46:16تكفيالعشائرتذكر.رجلأ18:00504

فيجادقبيلةأقامت.-51117:أخا،:1518عد

34-36(32:)عدوأرنونيبوقبينالأردنشرقيئ

جيرانميثعالملكأيامفيجادرجالكانحيث

قبيلةطردواالحمونئينأنأ:94إريفترض.المو%لئين

عد13:24-28،يشيصزرأرضها.منجاد

!الب.حدودهاويرسمجادأرض3234-36:

مع:عما.مل2وفي.جلعادمعجادئذكر:137

ولعزيرعروعيرمع24:هصم2وفيعروعير.

43،:27-4828يححزالجلاءبعدوجلعاد.

إدرائيل.قبائلبينجاذا75:ورؤ

بشوعقهركنعانئةمدبنة.الحائطالجدار،جمادر:

فيجاديربيتمن12:13(.)يشملكها

جدورخربة:اليومجدورنكونفد.اه2:أ!ا

صور.بيتشماقي

جمادى

معالمحاربينأحدهوالذىبانيولفصفة1(،

.36(:23صم2)داود
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مل)2اسرائيلملكمناحيم4والد24(

مكانه.وملكشلومفتلالذي-17(،:1514

طرلقعلىنقع.قديمةكنعانتةمدينة.الحظيرة:جازر

حضنهاأواخئها.الشمالإلىممرمنالقوافل

تلأيامفيمستققةصارتولكتها.الثاكتحوتمس

01:صهم!؟يشيورد13.القرنوفيالعمارنة

وخعلت.جازرملكغلبواإسرائلبنيأن12:12

واعترت،28(:7أخا3،:16)يشلافرايمجازر

ولكن6:52(ءأخا21؟:21)يشكهنوتثةمدينة

16:01،)بثىجازريوئايحتفوالماسرائيلبني

حينإلأأيديهمبينوقعتهيولا:92(،اقض

زوجةصارتالتيلابنتهمهزاالفرعونأعطاها

)املجازرسليمانحضن.الملكسليصان

)يشالشحاللمملكةصارتثئم9:15-17(،

إلىالأشوزيونضقهاأنإلى7:28(أخا:3؟16

عليهاتنازع(.الساحلمنطقة)أيشفالهبقثة

موقعهابسبببضراوةوالسلوقئونالمكابثون

9:52(.)امكبكيديسوحضنها.الستراتيجي

لاجازرنفرأ.:1343)امكاحتثهاسمعانولكن

-:341518،:14،7يوسيفوسالمؤزخمعغزة

هرتانوس.يوحنافيهاأقام35(.

كلم8إتبعدجازرتلفيالقديمةالمدينةكتشفت

عربئةضيعةوقر!(،رملهمنالشرقيئالجنوبإلى

منذالتنقيباتفيهاوبدأت.ضوشأبوهيتديمة

الملكتةوالمقبرةكنعانيعبادةمكانفبرز.2091شة

الزراعتة،جازروروزنامةالأرضتحتوقناة

)عقود(مسمارئةكتاباتمعطةولوحات

الأبجدتة.الكتاباتأولىمعواوشركات

نأهنانوضح.عدبدةمغاورأيضأوكئشفت

تنطلقالتيالتجارئةالطرقملتقىعلىكانتجازر

وعسقلونغزةبينالجرفتحاذيمصر،من

وبلاددشقإلىوتنطلق،وأفيقويبنةإأشقلون(

منتصحدوالتيالبحر"."طريقرسضيت.الرافدين

أورشليم.إلىحورونوبيتوعماوسالمذوايافا

الفراعنة:حولتاتفيظهرماأولجازراصمظهر

.الراجتحوتصى!،الثانياميخوتةالثالثتحوتصى

جازر

عنالعمارنةتكرسائلتحذثت،عثرالراجالقرنفي

والراجالثاكوامينحوتبجازرأمراءبينالعلاقاث

0122،سنةحملتهمنفتاءقادوحين)اخناتون(.

وحين.جازر""اخذت:العبارةهذهم!حفةعلىحفر

للفلسطيينجازرظثت،كنعانإلىاسرائيلبنودخل

نجو:)أييطردوا"ولم:16:15يشفينقرأماعلى

نإ،2الوافي.بجازر،المقيمينالكعالين(اسرائيل

بالنار..."وأحرفهاجازرأضذسيامونالفرعون

،9:15)املسلبمان"زوجةلابنتهمهزاووهبها

ثشقالفرعونأخذ،سليمانموتبعد17(.

هيكل)فيالمحتئةالمدنبيناسمهايردالتيالمدينة

علىجازررسمتذلكبعد.4(:12أخ2،الكرنلى

حاصرهاالذيالاكفلاسرتنلتقمرجدار

ص!.4سنةفلسطينأرضعلىالثالثةحملتهخلال

فيالأولونالسكانأقام؟التنقيباتدتت!اذا

الحجريمن)الاننقالالكلكوليتثةالحقبةفيجازر

في.خياموفيطبيعثةمغاورفي(،البرونزيإلى

إلىالسكانعادةأ!-ولا(القديمةالبرونزتةالحفبة

المدينةفازدهرتكئراكانوا.تركوهاأنبعدجازر

خلالالمدينةتركتثئمأسوار.لهايكنلمأنهمع

غيرقريةئنيت،الوسيطالبرونرفيسنة.006

ولكنالأصوار.شئدت،تالةمرحلةوفي.محضنة

بدتوهكذا.الحقبةهذهنهايةفيالمدبةدئرالحريق

هونجدهماكك.الحديثالبرونزفيمقفرةجازر

واستعادت.ق!هـصأومصرمنجاءتفخاربات

تلزمنفيأيعثر،الراجالقرنفيالحياةالمدينة

أيضااحترقتالمدينةولكن.أسواروئنيت.رنةالعما

فينزدهرالمدينةوعادت.العمارنةتلحفبةفهايةفي

وأهراء،الداخليالرواقذاتببيوتهاالحدبد،زمن

الحاثر،القرنشتصفكب.الزبومعاصر،القمح

إلهاعادالقرنذلكنهايةفيولكن.جازشدعرت

عرفت.اسائيلقبائلبعضومنهمالجددالمحتفون

ولكثها،الفارسثةالحقبةفيالانتعاشبعضالمدينة

المكابثة.الحروبزمنفيإلأالهاتممركزهاتأخذلن

وابناهملكيلوهم:.ثلاثةملوكهامننعرف

اميخوتبإلىرسائلعشركتبوا.ويفحوبحلوشفتا



جازر

267-العمارنة)رسائلالراجوامينحوتالثاك

بأمراءواتصلوا378(.79200،3-،292ة271

السهلمراقبةأجلمنكرملوجنتيشكيم

ولكن253(.)245،الوسطىوالجبالالساحلي

صادفاحلبفاملكيلوفصار،المعاهدةسقطت

والمحاصيلالجواريالفرعونمنهطلبوقدلمصر،

في.ولائهعلىليدذممرإلىسينزلهوبل.الثمينة

ماتولماعابيرو.جماعةهاجمته،الوقتذلك

تاففجديذاحلفاملكيلورأس،شيهمأميرلعايوة

جت،،عسقلون،كرملجنتي،حبرونأمراءمن

ة)287بيروعاو،بولعاءبناوأ،لخبش،يلاكا

نينورتاوبيتروبوتوالجديدالحلفاحتل092(0

أميرمنمعارضةوبرزت928(.لحم،)بيت

ملكيلوموتقبلالحلفانهارئئم.)287(أورشج

لمصر.مرالينفظلأولداهأعا.بقليل

لوحة8091سنةجازريخاكئشف)روزنامة(جازر

بالحرفأسطر7نوجدحبثسم(8*01)كلحمئة

لانحةالنصهذابعطي)الفبيميئ(.القدبمالعبرالب

تعود.المقابلةالزراعئةالنشاطاتمعالنةبأشفر

الأصلفيهي..مق01القرنإلىالوثيقةهذه

الحط.يتعلمونالذينالطلابأحدنقلهاروزنامة

.ثواب*ر!ممازاة،جازى

عيفة.يرثتهمنكالبأبناءأحد2:46أخاجمازدز

وطوبثاالحورول!سنبلطمعكان.عرئيرجلجثصم

يعيدأنأرادحيننحمياضايقواالذينأحدالعموني

6(.،-2اة2:91،6)فحأورشليمأسواربناء

)أرضممرفيمنطقة.جوشنالعبرثة:فيجماسان

45:01"أتكإسرائلبنوفبهاأقام(.جاسان

28،ت2705؟47،4،6:ا،46:28؟

الغنئةالمنطقةهذهكانت9:26(.8:18؟خر

الشمالإلىوائاالشرتيئ،الدلتافيإما،بالمراعي

الجنوبإلىدماما،()تانيسمنزلةبحبرةمنالشرتيئ

تحمساح.بحيرةمنا!رباإلىترميلاتواديقرب

يهإن.المصرتةالنصوصفيجاساناصمبعدنجدلم

حدودخىجاصانبلادكلعنيتكلما:9

الشرقثة.الدلتاكلهناتعنيجاسانفكلمة.الحبشة
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فن3افرايمفيجبل.3.:24يض9،:2قضجماكى

.نونبنيشوعتربئ

هومغامررجل.9:264-اقض:جغلأوجاعل

الذينشكيمأهلقيادةإخوتهمعائخذعابد.ابن

زبولطردجاعلولكن.أبيمالكحكممنمئوا

شكيم.منلماخوته

:جلالاوجالال

عاد9:15(.أخ)اأسافبنىمنلاوي1(4

مدينته.إلىالسبيبعد

.يدوثونأبناءمن.شمحبنعبداوالد"2(

11:17(.)نحالسبيبعدأورشليمفيسكن

إئه.قهلتالعبرئة:فيجايسفىا!-()سفرجامعة

الجمبع،أمام)تكلم"قهل!لكلمةالمؤنثالفاعلاسم

جماعةفيتكلمالذيهو(.الوظيفةعلىبدكالمؤتث

الواعظ.هو،الشعب

)1:1(العنوانجابتضفن.المف!مونأولأ:.

منسلسلةوبينهما)12:9-14(،والخاتمة

كماالعالمهذاأفياءبطلانعلىالاعتبارات

كل،الأباطيلباطل:وخاتمهالكتاببدايةتقول

هذهووسط.8(:212؟:11باطلثيء

الحياةقصرحولوعتزاأثالأنجد،الاعتبارات

البشزلة.المحاولاتوفشلالعملجدوىوعدم

يستخلمفهو.الكاتبخبرةإلىيصتندهذاكل

هيهذه،الدنياهذهوبخيراتبالحياةتنتثم:مرازا

أتعابهكلمنالإنسانيجنيهاالتيالوحيدةالثمرة

9:7،،5:178:15؟22؟،3:12)2:4؟

لأنمحضا،مادءلاليسالكاتولكن11:7(.

ي(.5:8)2:26؟اللهمنعطثةهوبالحياةالتنغم

أعمالهكلعناللهأمامحسائاسيقذمأنهبعموهو

11:9؟17؟ة)3المادتةللجوراستعمالهوعن

يرجع،الحياةعنوالمتثائمالماذيفتعلبسه4(.:12

بعدالحياةعنالسوداءأفكارهإلىالاممبرقسمهفي

الحياةهذهأملفخيبة:9(.1،11.)9:7-الموت

جا،ؤن.الآخرةفيالسعادةإلىنظرةتصخحهالم

بعضهميقولكماونأثر،الأرامئةفيلا،العبرئةفق

بعضهموجعلهمئأخر،زصفيدؤنبالمييقئة.
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فيأي،المقدونياسكندربعداليونالمنبالعالميتأثر

..مقالثالثالقرن

ال!ب.أصل:ثانئا.

يتكم.شخضانسمعجا.صاحبنعرفلا)أ(

الغائبصيغةفيالكاتبعنهيتكلم.قهلتاسمه

أنهيعنيهذا12:8-.ا(.7:27؟)1:2؟

اسميذكرلا)12:9-14(.آخرشخص

صليمانهوقهلتأننحسنولكن،سليمان

جا.كتبسيمان:الأتدمونقاللهذا.نفسه

وضعومنالإدارةوضعمنالنثكيولكن

4،5:7:ات)3:16:الاجتماعيئالنظام

لاحقةأحداثإلىوالتلمبحات8:01(،

.ا:17-16(،4:13-16،)9:13-16،

جاإننقولتجعلنا،بالأرامتةالمطبوعةوال!عابير

القرنفيدؤن.طويلبزمنسليمانبعددؤن

المبتالبحرقربؤجدتوقد.:.مقالثاك

.م.قالثانيالقرنإلىتعودمنهمقاطع

ولكثناالأف!ر.فيمنطقتاتدؤخانجدلا)ب(

الكنيسةإلاءبعفنالكناب.فيوحدةنجد

أقوالهيالمث!ككةالاعتباراتأنإعتبروا

يعرضحواراجافيآخرونورأى.الخصوم

الكتابأنآخرونوظنمتمارضة.أفكارأ

اليونافط.بالعالمتأثرالكتابإننفول...تشؤه

بل،المستقلإلىولاالماضيإلىالكاتببنظرلا

ونحنأيدينا،بينهوفالحاضرالحاضر.إلى

ضوءوعلى.علبهنحاشبونحنمنهنستفيد

ذهبلانهباطلأ،شيءكليبدوالحاضر،

علىجايئ!ذدبعد.مجصللملانهأو،ومضى

الذيالحزنوعلىالأرضئةالحياةأملخيبة

أمامدينتاموقفايعلماولكئه.الجحيمفنيينتظرنا

يضخمألأالقارئيعلمأنالكاتبيريد.الخالق

نأبل،عابرةأمورفيرجاءهيفحألأصيء،أي

يتنغموأناللهيفرضهاالتيبالواجباتبقوم

هيوهذه،اللهإرادةهيهذه.الحباةبأفراح

لأنهاكثرالإن!انيطلبفلا.الإنسانسعادة

نأيمكنلاوهذا،اللهأسراريلجأنيحاول

اليونالن،العالممنأفكارهجايشوحي.يكون

أسفارضوءعلىالجديدةالطسفةهذهوبقرأ

الفدبم.العهد

فيغرفجا.حولمواعظيمدراشرباجامعة

هامدراش!ه)رجربا""فوهلتباسمالعبرية

القديمة،القسمهحسبأجزاءأربعةقسم(.غاده

المراجعإن.رباراعوتفيمقطوعاتمنهووجدت

ومؤتفاتأورشليمنلمودنتضضنللمدؤنالرانجبثة

مقالاتإلىأيضأالكاتبوعاد.قدبمةفلسطئة

جامعةتدوبنزمنمجددماوهذا،التلمودفيثانوية

الكتابيتغ7-9(.)القرنالغاؤونيةالحقبةفيربا

مدارشمنمقذمنهوبأخذ،آبةآبةالبيبليالسمن

فسفا!،ربالاويين"،ربانكولن!ئلقدبمة

ربا.الاناشيدنثيد*،كهانارب

البيبلي،للنصالمواعظيعرضهفي،المدراشإن

دينتة،إاليغوريا(اشعارةإلىالميرحؤلقد

وشرابطحامعنيثحذئونمرةكل"في:فأعلن

التيالملذاتأنيبقى(توافق)معالخ!كلبهذا

الأعمالوتتميمالتوراةدراسةهيعنهابتحذثون

أنعشأنتبيفي"افتكرت:2:3هناك."الصالحة

استعازبا:معنىالمدراشأعطىبالخمر((.جسدي

قلبيويبهث،التوراةخمرةفيجمدي"أغمس

عنعينهالشيءونقول".التوراةحكمةعلى

مستوىإلىزفعتلقدالمنثائمة.التاكبدات

فائدة"أي:الاليالمثالفيكحاالدينيالتفاؤل

يعانيهالذيهذا،تعبهكلمنجا()سألللانسان

رابي)باسمالمدراشفلاحظ3(:1)ا(الثمستحت

(،العالمهذا)فيالشمسلمحتتفع"لاأن(يودان

(".الآتي)العالمشمستحتبل

24:17(.أخ)اكهغدةعائلةرئيسجامول

جيبب5رججب

أو:،بج:العبريةفي.الخزان،الحوض)ال(جب،

فيسئماولأ،المياهلحفظضروريالجثر.وب

متمظم،غيرفالمطرا(..26"أخ)2فلسطينجنرب

الينابغأماالشتاء.فصلفيإلاينزللاوهو

"الئر"بيندوماالنصوصتمئزلا.فنادرة



جباثا

تحةمعالصخرفيتحفرجورةفالجث"الجث".و

21:لمهم!-34(.)خركبيرعجرعلبهايوضعضثقة

كانوا،المياهحفظعلىفيولركل!يئالحجرأنوبما

القرنمنذنراهاخاصةطبقة"الجدار"علىيجعلون

المطر،ماءيجمعالجبكان،المدينةفي..مق15

مل)2لهخاص)خزان(جثيتلكلوكان

24-25(.ميثعنصب5:15،أمرج18،31:

الاهراءمنكهريأيضأيشعملالجتوكان

وصحجن:6(13)اصمكمخبأأو،الحبوبلحفظ

تكرج38:6-13؟37:16،إر12:92!)خر

منه.يخرجأنالانحانيشطيعفلا2(،02-ا37:

مثوىأو15(،:5)أمالمرأةعلىرمزيايدكوالجب

،2":26حز،41:51،38:18)إشمواتالأ

(.مشفقة،2:13)إرالوثنثةالآلهةأو32:23(،

فيسئماولاجبنمناكثرالاركيولوجياكشفت

الهيرودثة.الحقبة

واللانينحة:اليونانئةفي.ارتفاعالأرامثة:منجباظ

حيثالحجرقيالبلاطاسم.ستروتوسليتوس

المكانشفي91:13(.)يوبيلاطىمركزكان

بعتقدبها.ئلطالتيالممئزةالحجارةبسببهكذا

الداخليالرواقفيالبلاطهذاكتضفواأنهمالمنفبون

الجلد(.وديرصهيونسئدةدير)تحتأنطونبالقلعة

..مم0026:المساحة

زربابلمعالسبيمنبنوهعادرجلجضمار

2:02(.)عز

زمنفيأورشليمفيأقام.نجا!ينمنرجلجتاي

ا:8(.انحميا)نح

.بس*رج)ار(،خة

فيمدينة91:44.21:23؟يثىجبثونأوجبتون

امل)إسرائبلومملكةمقرونحدودبين.دانقبيلة

تلةاليومتكونقد-17(.27:16:15؟15

منالثرتئالجنوبإلىواحدكلميبعدالذيالملأط

عقير.

جعلملاكجتازا.اللهظهرأو،اللهرجل:جبرائيل

التوراةفييظهر.الملانكةرئبساللاحقالتقليدمنه

الكبشرؤبةلدانيالفيفشردافيالأولىللمزة
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رإفيسنةالسبعينومعى-26(816:أداوالتيس

الجديدالعهدفي.21-927:دا؟92:01بما251:

يوحناابنهمولدلهليعلنلزكرلاجبراثيليظهر

يصفيا:91لوفيا-.2(.ا:االوالمعمدان

)رجاللهحفرةفيالقائمجبرائيلنفسه

الخبرسلمإلىجبرائيلويحمل12:15(.طو

ولكن،اسمهيقوللاهوإ.26-د؟االوالسار

الجليانئة،اليهبفي.جبرائيليسميهلوقاالانجيلي

وأورئيلمبخائبلمعهو.وحدهأخنرحيذكره

.الطوفانوتتفيالبشرأجلمنيصتنورفائيل

آخرمكانوفي.الضالينليعاقبيرسلهاذولكن

سبعةأوستةمنواحدهوجبرائيل،أخنوخمن

موضعوفي.الفردوسيحميأنومهضته،ملائكة

واسمهالبشر،أجلمنجديدمنيصثنهو،آخر

في.القوىكلرأسعلىإثه:بوظيفتهيف!تر

وككمحمدإلىالوحيحاملهوجبرائيل،الإسلام

محفد.جاةفيتدخلإتهالتفليدويقول.الرسل

فيرأوالأنهم،المدينةيهودمعاتصال!كلمحتدقطع

عدؤهم.جبرائيل

الكنيسةءرجالأسكندرثةبطركافمافي،جبراليل

والمقذس.والكتابالقبطتة

الشمالتة،يههوذاحدودعلىمدينة.نقة،هضبة:جبع

13:3؟)اصممكماشوتجاهعناتوتقرب

وهي:24(.18)يثهىلبنيامينأعطيتي(.ا:14

رجبم6:45أ!ا21:ا؟)يقلاوثةمدبنة

ءا:22؟)املآساحضنهاا:92(.ائح

المنفئونفيهاأقامالمنفىبعد16:6(.أح2

جغ.:اليومهي3(.:ا11)خ

يوافقكانوالمرتفعالكيعنيالذيالاسمهذاجبة

منخوفامرتفععلىمبنتةمدينةكلعلىللدلالة

كاصمتواترجبعةاسمإذا،الأعداء.هجمات

الأمكنةإلىنتعزفأنالصعبمنيبدوولهذا،مكان

وجبعة.جبعبينأيضأيخلطالباحثلأنصماولا

بينتقع18:28(.)يشبنيامينجبعة،1(

القضاةزمنفيالمدينةهذهدثرت.رالرامةأورئليم

ولكن01:9(،9:ة9هورج91-25،)قض
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(226::26؟01)اصمجديدمنفيهاأقامشاول

:4؟اا)اصمشاول)مدينة(جبعةعفيتبحيث

خسرت،ثاولحكمبعد9(.03:إش34،:15

ضذالحروبفيإلأتذكرتعدولممكانتها،جبعة

بدأت.الفولتل:اليومهي.والرومانتبنالبابلثين

المديةأنعلىفدئت،2291سنةهناكالحفرئات

حواليبناؤهاأعيدوألهة13أو12القرنإلىتعود

التقىحيثاللهجبعةهيأفهايبدولا.ا...سنة

صمرئيل(لهتنئأأكماالأنبياءجماعةشاول

:3(،13)اصمالفلسطينمنحاكمأقاموحيث

اللهوجبع،اللهرامفياللهجبعةموقععننبحثقد

لداودأبطالثلائةأنإلىهنالير.اللهراميعني

23:92؟صم)2نجيامينجبعةمنكانوا

مأميخاياانثم13:2(.أخ2رج12؟4؟أخا

13:2(.أخ)2جبعةمنكانتجهوذا،ملكأبيا

فيالافرائيمئةالارامئةالهجمةبداية5:8هوصؤر

علىالأشورقيالزحفحولإشعيانبوءةوفي.جبعة

جاء.(،.مق)107سنحارببقيادةأورشليم

الرالي:علىوعبرالئمصالمنالعدؤجش

بيتدثاول،جبعة،رامةجبعة،،مكماس

فيخئمنيطسإنيوسيفوسوقال...جليم

بعدعلىشاولا"،"ثقةمنالقريب"الشوك"وادي

5(.5:)الحربأورشليممننرسخا03

شواأشسهاالي:57(15)يشيهوذاجبعة2(،

غرلطالواقعةالجبعتكونقد.2:94أخايقولكما

الغرثيالجنوبإلىكلما2تبعدوالتيزكرئا.بيت

عنهانبحثأنيجبأنهيبدوولكن.لحمبيتمن

.حبرونجنوئي

التيجبةهي24:!ها(.)يثىافرايمجبعة34(

فيها.هرونوحمدالعازرابنلفنحاسأعطيت

عورتا،إنهاالساسلونيقول.الكاهنالعازردفن

الثرقيئالحنوبإلىكم6تبعدالتيالعربتةالقرية

التيالربتةالقرية،جياآخرونواقرح.نابلسمن

.زتبيرمنالغريىالشمالإلىكلم4تبعد

2،61:الابم5-2ة13صم1في(لما"

.جبعونأمامنحن02:43وتض

جبعون

:اليومهيرئماالحكيلة.اكمةأوالحكيلةججة

جنوتيجمهوذا،قبيلةفيمرتفعالخولا.ضهرة

بينفيهفاختبأشاولمنهارباداودكان.حبرون

.(26:1،-9124!23اصمأالأشجار

فيهرونبنالعازرمدفنلهه!.:24يشفنحاسجبعة

افراثيم.جبل

هناك:5.3يشحسب.القلفتقة:هاعرلوتجبعة

الميعاد.أرضإلىدخولهمقبلاسانيلبنوخنن

السنة.أشهرعنشهر.لعبجةالعبزبةقيجبعل

9.31:خررجآذار.شباطيقابلتد

)يشبنيامينمدنبينخسجت.الأكمة:جبعون

)لىكهنوليهةمدينةهي18:25(.11:91؟

)يشالحويونالأصلقيفيهاأفام21:17(

ا!رانبلنجيمععهذابالحبلةنالواالذينأ:91(ا

ضذعنهميشوعفدافعا(،:01!9:3-15)يش

؟ي01:ا)يثىالك!نعانتينالملوكمنعدد

للربغيرتهيئعذىشاولولكن11:91(.

جريمتهعنالتكفيرعلىداودفأجبرالعهد،هذا

منالمدينةزالتهذا،بعد21:ا-14(.صم)2

فيهاأحدسكنكانإننعرفولا.اسائيلتاربخ

معبفابله3:77:25،نحفييقالفما.السبيبعد

إلىالعلعاءبعضذبلهذا.2.2:عزفيبقالما

بركةنعرفنحنجغ.هيجبعونإنالقول

تبعدالتي:12(41إر؟2:12-17صم)2جبعون

جبعونومرتفع،أورشليممنالشمالإلىكلم01

3:4)املللربمعبدكانحيث21:6(صم)2

أين:3(.اأخ21:922؟:16،93أخا9:2؟؟ي

جوارهاتيمدنثلاثهناك؟جبونتقع

ويجب.(9:17)يشيعاريمقرية،شيروت،كفيرة

هيكفيرة.المصفاةموءالاعتباربعيننأخذأن

دير:اليومهييعاريمقرلة.كفيرةخربةاليوم

فقدالباقانالبلدتانأما.العنابقرلةقربالأزهر

نبي)أو:الجب،النصبة(تل:)أوالبيرة:تكونان

بيتإلىأورشلبممنالطريقعلىوكثها(،صموئيل

أبسطالموضوعويصبح.إيلبيتغربإلىأوإيل

نفسها.جبعهيجبعونكانثلو



جبعئيل

غبائيل.+رججبعئيل

(.الجبلهورأرجهورةالعبرئةفيجبل

نعبرالتيالمرتفعاتسلسلةعلىالجبليدكا!،

واليهودثة.والسامرةالجليلجنوبإلىالشحالمن

)شفاله(.والسهلالنقبتجاهجبلكلمةوئشعمل

رج.ومنسىافرائيمفيهأفام.افرائيمجبل2("

.ا:افرايم"

هوميتولوجئاجبلأوبابلونيةأشوريةعرفتاقهجل

الأرزجبلعنالنصوصوتحذثت.الآلهةمسكن

العالموجبلالجماعةوجبلالآلهةومقام(لبنانأفي

الميتولوجئةالصورةهذهوؤجدت.الرياحوجبل

جبلحبث)أوغاريت(الفينيقئالعالمفيأيضأ

جبلأيضأالتوراةوعرفت.بعلمقابلهوصفون

3:ا؟)خرسيناءجبلفيبقع:يهوهجبلأوالذ

امل01:+؟عد24:13؟؟18:ه4:27،

كشفحبثحورببجبلأو:3(24مز:8؟91

وقتبينهناكإلىيذهبونوكانوا.نفهعنالله

هوصهيونوجبل.عبادتهمشعائرليقيمواوآخر

مقذشاليسولكئه24:3(.)مزاللهجبلأيضأ

جبكصارولهذا.اختارهاللهلأنمقذسإثه،بذاته

سماتوبقيت11:9(.إإشالمقذسالله

28:14-16حزفي.وهناكهناميتولوجئة

المقذس.جبلهأعلىمنصورمللتيهوهصهبط

نأنستطيع.الفردوسعنتقليدأمامهنانحن

الاربعة)الأخهر2:.ا-14تكمننستنتج

جبل.علىيقعالفردوسأنعدن(منالخارجة

68:16()مزاللهجبلباشانجبلأيضأوتسئى

تكفيالأزلئةاللهجبالرج.خصبهبسبب

+:15.تث94:26؟

الجماعةجبلد.وعمر.كل:العزلةفيالجماعةجل

بالميولوجيايرتبطمدلولكل14:13إشفيهو

حزفياللهجبليوازيوهوالثرتثة.القدبمة

،بالجبالالحمهلسكانتأثر،الثرقفي28:16.

قدسثة.عاطفةفيهمفأثارتوعظمتها،بارتفاعها

ملحمةعرفت.الألوهةسكنالجبلاعتبروالهذا

مسكنهوالذي(لبنان)فيالأرزجبلغلغامش
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شميرياجبلصرجونواعتبر.ارينيوعرشالآلهة

ايلى.باليتمسكنأدرميا(بحيرة)قرب

تصؤرتاحادئة(الكون)علموالكوسمولوجيا

تسهفيسكنهإنليلجحلقدكجبلالأرض

الموضعنجدهذا،الأرضجبلويثرتئ.الأعلى

الآلهة.جماعةجبل،الص!تثرقمنهالذى

.الجديدةالشةفيكفهالعالممصيريحذدونهناك

جبلعنمرازاالأرغاريتتةالصوصوتحذثت

وعرشبعلمركزهوالذين(ف)صالشمال

يصاهوذوكانوا.أخرىآلهةتقيموعليه.سلطانه

وجبلالجبلهذابين(اليونانالكتابيقولأكما

جبلأي(البحرسطحفوق).سامالأترع

نإ.أوغارتشمالمنيقعالذيالهانستيكاسيوس

)إشالأقصىالشمالفيالجماعةجبلموقعتحدبد

علىيدك،الرافدينثةالآدابتجهلهالذي:13(،14

الكنعانتة.الميتولوجيامنجاءموضوعأمامهناأتنا

بفولبلمحذد،بجبليفكرلا14:13إشفإن

يحملالنمنأنومع.الشمالأقصىفي:ابغموض

يدذلاالجماعةجلفاستعمال،بابللملكهجاء

معالتوازيعليهبدلةمماوهذاالسخربة.عل

وئرقالجالفوقعرشواقامةالسماواتصعود

فوق،السماواتفيهوفالعرش.الغيومتشةإلى

هوالجماعةجلعلىوالمسكن.والغيرمالنجوم

،صهيونعلى3ة48مزويطئق.باللهحمرثةميزة

أقصىفيالجماعةجبلموضوع،اللهعرش

يتمحزالجماعةجبلبأنالقولمنبذولا.الثمال

هذهمنفيذكر.عطيمووفرفىدوسيبخصب

تث26؟:94تكرخ،-2801214حزفيالزاوية

:+15.

الشمسىجبلأوحارسهر:العبرئةفيحارسجبل

1:35(.)قضالشمسبيت،شمسبيثبدل

01(.:15)يشودانيهرذابينالحدودعليفع

شمس.بيت،رخ

.فاران،ر!فارانجبل

جبيلباسموترفجبلاعاصمتها)مملكة(جبلا

)بيبلوس(.



4"9

تبعدأرواد.معتحالففيدخلتفينبقتةمدبنةجبلة

سورلة.فياللاذتئةمنالجنوبإلىكلم02

القديمالعهدعرف!.نبج:العبريةفي)ال(،جبة

)أياللبنبواصطةهثأها:18(.17)اصمالجبنة

01:.)01

جبين.*رجإا!!جهة،

المصزلةالنصوصتذكرهاقديحةفينيقثةمدينةجبيل

البحرشاطئعلىققع.العمارنةتلورسائل

جبيلاصميردلا.ويروتطرابل!بينالمتوشط

فيأبذايردولا،القديمالعهدفيمزاتثلاثإلآ

27:9حز13:ه،يثىيمتدحالجديد.العهد

ويذكر.السفنبناهعالمفيسكافهامهارة

وحيرامسليمانعمالمعجبيلأهل:32هامل

وجهةأنيدكهذا.الهيكللبناءيستعذونالذين

الألففي.الغرببلادبلفلمطينتكنلمجبيل

الثاطئعلىتجازئامركزاجبيلكانت،الرابم

الخشبمنهبحصلونالمصرثونوكاقالفينيقيئ.

ويمكننا.البرديالورقإلبهويصذرون،والنحاصى

مصرتة.مدينةالوتتذلكفيكانتجيلإنالقول

،والانحطاطالبلبلةحقبةةالثاكالألفنهايةفي

حكملهاكانولكنلمصرتابعةجبيلكانت

ربجبيلملككان،العماضنةأيامفي.خاص

والرابمالثالثأمينوفيسإلىرسائلهفيوهو.هدي

القرنفي.أغرابغزاةضذالمصرقيالعونيطلب

نصوص)عنأحيرامهوجبيلملكعشرالئالث

العاشر(.والقرنعثر،الحاديالقرنفيوجدت

ملكاتبعلكتبوعليهث2591شةمدفنهممتشف

كتاباتثلاثأبضأالحفزلاتوأبرزت.جبيل

سنةإلىتعودهيروغيفتةوكتابة)أبجدئات(أخرى

الثانيالقرنفي.أخرىكتاباتوابهشفت.0128

القرنفيالجر.بشعوبتتأثرجبيلبلأتعثر

ه!سنةوفي،المدينةالأضورثوناحتلالثامن

جبيلضكلت،الفرسرمنوفي.الفرساحتفها

القرنإلى.الخاسةبالمقاطحةترتبطومحافظةمدينة

خضعتهذا،بعد.يحوملككتابةتعردالخاسى

الوتتذلكخلال.للرومانئينثئمللسلوقئينجيل

أنبعدولاسمقاالاقتصادئةالمدينةأهمثةضعفت

الخب.تصديرضعف

الألفإلىتعرددييئكمركزجبيلأهمئةإن

وفيمصر.فيحتىتمبدجبيلقآلهة.الخاس

وربطوهاجبيلفيهياكلبدورهمالمصزيون

أخوهقئلهالذيأوزيرصتابوتوان.بأساطيرهم

جببلمنايزس!أختهنقلتهئثم.جبيلإلىزخلقد

أنوأوزيرس!ايزب!أسطورةوأرادتمصر.إلى

أدونيص.فيكماال!نةأيامفيالفصولتتاليتفتر

الرومالي.الزمنفيخاصةأدونيىهيكلواشتهر

)جنوفيالقديمال!ورمنقسفاالحفرئاتأبرزت

وهيكلين.الروماثيةالمدينةوسررالحالتة(المدينة

الألففيالممرتينيدعلىالاولىالمدينةئت

فيماأحرئتولكثها.جللالهةوكزصت،الثالث

وتد.قرونبضعةبعدالئانيةالمدينةوجاءتبعد.

مدفنمنهاعديدةملكئةمدافنالمنفبونممتشف

فيسميتجبيلأنإلىنشير.ذكرناهالذيأحيرام

هناومن.الكتابأي"بيبلوس"اليونانياالعا

بعهديهالمقذسالكتابأي"بيبلياألفظةكانت

،،أحيرامء:جبيلملوكونذكر.والجديدالقديم

،الأولبعلشفط5تإليبعلء،يحملك"،إتويعل

شفط"،الأولأدرسلك*،الثانيبعلشفط،

بحو"،يحربعل،،الثافيأدريملك"،الاكبعل

عي!ميل.،ملكأور،عزدبهعل،الفعول8،ملك

الأشورئبرسيرةأشعيايصؤر3.ا:ا.إشجيم

عنكلمبضعةتبعدتدإذا.جييمعبرأورشليمعلى

.الشمالمنأورشليم

الوجه."رج)ار(،جبين

لبنيفديمةمدينة11:22.يض.المعصرةجت:

صم13:31،)بئىللفلسطينصارتعاناق.

)يشالعهدلابو!فيهاوأتام6:17(ة5:8،

الملكداودالتقىجتل!5:8(.صم3:31؟

صم)2الخاصحرصهائخذجتومناكيثى،

جتأنإلم!نشير.أميئالهظكالذي-22(:1518

46(،)025:12العمارنةتلرسائلفيمذكورة

22،،91صم2؟17:4)اصمجلياتجاءومنها



حافرجت

عواصمإحدىبعدفيماصارتي(.02:!أخ

اصم13:3،)يشالخمسالفل!طتةالمفاطعات

26:6(أخ)2يبنةكانت6:17(.5:7-.ا،

)ميجتومورشت27:6()اصمرصقلاج

اكيشملكهاكان،داودأئامفي.مدنهامن14(:ا

داوداحتل56:ا(.مزرج27:2-6؟)أصم

:8(.11أخ)2رحبعاموحضنهاا(؟18أخ)اجت

مل)2دشقملكحزائيل،احتفهاأنوبعد

ذلكفي26:6(.أ!)2عزريادثرها12:18(،

تعدوا)أزوت(أشدودتخمنجتكانتالوقت

صرجوناحتك711،صةفي.مهئةفل!طئةمدينة

(62:أعاتو(أم)جيجتالأيئورثينملكالثاني

035-352؟)نشف.أزوتعلىبحملتهقامحين

القديمالمدينةمرقعنعرفلا286-287(ثر

الصافيتلأوالمنشيةعردتىتا!هو:يقولون.بالضبط

جبربن.بيتأو

يونانموطن.14:25مل2البثر.معصرة:حالزجت

الجنوبإلىكلم5تبعد.الزرةخربةاليوم.اعتايبن

الواخالمثهدفيتقيدتاموقعهاحذد.صفورلةمن

)يثىزبولونحدودعلىتقعتابور.غريىشمالي

خلالوجودهاعلىالتنقيباتدثت91:13(.

والحديد.الحديثالرونز

:البوم21:240يث!.الرقانمعصرة:رمونجت

آخر.رمونجتهناك.تفكمنالقريبة،رمانة

قد.54(6:أخا؟91:45)يثىدانفيلاوئةمدينة

ضهرمنوبالقربجرلسةشرقئبوزلتونتلفيتقع

فيهاكانآنهفدئتفيها،حفرياتكانتيافا.

كما.الثالثالألفمنالانطانمتصففيسكان

نهايةإلىنعوداليالهكسوسأسوارآئارؤجدت

الساخ!.وبدايةالثامنالقرن

أهلإلههاجرموضع:4.3صم2.المعمرتان:جتايم

إليهاعاد.البنيامينتونمنهطردهمأنبعدبثيروت

11:عم!(.)نحالسبيبعدالكان

القتون.محصرة:صمانيجت:الآرامثةفيجتسماني

ي!وعفيهأتا93(:22الوالزيتونجبلقربمكان

ن!14:32(.مر26:36،)تعليهوفبض

041

.زيتونمعصرةفيهكانلانهالاسمبهذايصقى

أحديخمنضكولاكان.البستانا:18يويسضيه

)بومرازاإليهيذهبكانيسوعلأنالتلاميذ،

يقابلاليومالعلماءيحذدهالذيالمكانإن2(.:18

كنيسةوهناكوالتقليد.البيبليامعطياتدقةبكل

الثياتاربةتصؤرها093وسنة038سنةبينئيت

ممتثفتوقد.جميلةكنيسة:الراجالقرنفيزارتها

الحالنة.البهسةتحتأساصانها

!اعبادة،موتى4رج)ا!(،نجاسةجئة،

.الأرضأسافل،رج)ا!(،جحيم

الجحيم.إلىنزول8رج)الى(إلىنزول،جحيم

الغرثيالسافيالعالمعبدهلإلهأرامياسم.الحظ:جذ

عدناإذاا(.ا65:)إشالحبرانثونومنهموالجنوفي

اشتقاقوالىحصل(،)اجتاحالعريجددفعلإلى

اسمهوأنالحطالههوجدأننعرف،0311:تك

أصماءهناكاننظار.غيرعلىتأتيالتيالمعادةينن

جادبعلتالإلهيالاسمهذامعائفت

15:+(.)يثرجادمحدل11:17()يش

عزجديثيل:جدي،جاد،الأشخاصوأسماء

عبادةموضوعجدالإلهكانوهكذاجاد.

البلاد.علىالكنعالنالتأثيرإلىتعودمشهورة

إلىكلما0نبعلى.الأردنثرقيئفيهلينئةقلعةجدارا

جزءوهي،تجناسبحيرةمنالشرقيئالجنوب

قراءةكانتإذاالعثر(.)المدنديكابوب!!من

أرضتمتذةصحيحة8:28()ت"الجدزببنلا

المدينةبقربكان.نجامرتبحيرةحتىجدارا

مأأومكس:اليومالخرائباسم.ساخةماءعيون

شرقيالواقعةجدرفيالقديمالاسمبقي.مكس

التيببرلهعاصمةمعهذهجدارانخلطلاجدارا.

جدور.عين:يومهيوالتيالبببلياتذكرهالا

جدجود.*ر!جدجاد

:01.7تثفي32.لهم!:عد.جدجادكهفجدجود

وادىمنرافدوهوجداجدوادي:اليومجدجود.

جزيرةشبهءتالشرقيئالشمالفييقعجرافي.

أرضنحوإسرائيلمسيرةفيعطةهيسيناء.

.كنعان
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إسائيلبنوفيهلاحقمكان02:45.قضجدعوم

جبع.جرلمةبعدالبنيامينثين

إلىالاسميعودقد.المجروحةإليدصاحبجدعون

.جدعالعربئة

ذكرهمالذينعحرالاثنيالقضاةخاصى1(،

فيعفرةمنالذيالابيعزرييوآشإبنهو.قض

7،8:92،35:ا،تضفييستى.منىأرض

صم2فييروبثتفصار)شؤهيربعلي9:أ

أو:يحارببعل:يعنيوهذا.(الخزيأي،11:21

يربعلمنفيجعل6:23قضأماكبيرا.بعلليكن

عبادةحاربحينجدعوناستحفه!ثريفااسفا

دورةتشكلابيمالكوابنهجدعونقضةإن.البعل

بتصولرتبدأ6-9(.)فالقضاةم!مرفيموشعة

بواسطةمزة:مزتينلجدعوناللهونداءالمديانيالخطر

نداءكلرافق.نفسهصهوهبواسطةومزة،جمهوهملاك

تدميزالثانيالنداءو!افق،جدعونقذمهاذبيحة

ضماصرهاختارجثاجدعونوجمع.بعلهيكل

فيالمديانثينعلىفجأةوهجم،الجزةمعجزةبعد

7:ا-إقضهزيمةشزوهزمهميرزعيلسهل

وقطعوا،الرقتذلكفيالافرايمثونوندخل.22(

قؤادهممناثنينعلىوتجضواالعدؤ،علىالطريق

هلأوهكذا23-25(.ش7)قضوزببعورب

لمحينبالذكأحشواالذينالأفرائيمئينغضب

جدعونوأسر.المديانثينقتالالم!جدعونبدعهم

سكوتأهلوعاقب،وصلمناعزاباحالمديانئين

الأصيرين.الملكينقتلكما،خانوهالذينوفنوئيل

أخذولكتهفىفضها.الملكثةجدعونعلىغرضت

موضوعكانأفوذامنهوصنع،اللبمنقسضا

هناك-25(.81:)قضاسرائللكلوثثهعبادة

أؤلنقليد.تقليدينالأخبارهذهفيييزوننفاد

منرجل003معذهبمشركا.جدعونيجعل

وصلمناع.زباعالمديانينالملكينوقهرابيعزرعائلة

بالتهمؤمئارجلاجدعونمنيجعلالثانيوالتقليد

عوريبفأزال،عديدةقبائلياعدتهالواحد.

عماليقبنيبذكرالتقليدانهذانوغئف.وزيخب

أعداءهمالذينالمديانئينمع)البدو(المثرقوأنجاء

روجلى

إلىوصلالنصنأنيفترض8312!مزإن.جدعون

فيالخبرهذاإلىتلميخاأيضأونجد.الهاتهصيقه

الخبرهذافيونلاحظ26.؟ا:9:3؟إش

وكاناثرلما.لابدل"ش"الموصولاسماسنعمال

الذيابيمالكهومنهموواحدابئا،07لجدعون

شكيم.ملكصار

ثمعونقبيلةمن.جهوديتأجدادأحد،2(

1(.ة8)يه

تجديف.ءرجتجديفاجذف

الهيكل.فيالموسيقارتينأحد25:4أخاجدلتي

عظقه.اللهأظهرجدلما:

14(.93:أإرإرمياعنوالمحامياحيقامابن(41

جعلهصدتياةالملكوأصرأورشليمصقوطبعد

المصفاةفيقتلهولكنيهوذا.حاكمنصرنبرخذ

ملكبعلشمنبوحي،اسماعيلاسمهشخص

مل)2الحكمتوئيهمنشهربعدوذلك،الحمولثين

هربحينثذ:18(.41-أ:45إر25:22-26،

فيوجد.الكلدانئينمنخوفامصرإلىالشب

باسمبردتةعلىختمالدوير(إتل!يشحفرثات

يكونأنالممكنمن.اللاطفيمرطف"جدلية"

.التوراةفيالمذكورجدلياهذا

الفرقةورئيىيدوئون،فرقةمنلاوي24(

25:3(.أخ)االمغئينمنالثانية

ا:1(.)صفصفنياالبيئأجدادأحد،3(

نأالملكمنطلبواالذينجهوذارجالأحد44(

كان38:ا-6(.أإرإرمياعلىبالإعداميحكم

حصارخلال،الأربعةصدقياوزراءمنواحذا

بانهاصهمهأنبعدالجتفيإريافرمى.أورشليم

المدينة.عنالمدافعينآخربكلامهئضعف

شاولأجدادمنبنيامبن.منرجل4ورا(

.جبعوننجيمن9:+(.3،ا8:أخ)ا

4-18(.4:أخ)ابرذانسلمنرجل2("

هي15:58()يشيوذاجبليمدينة"3(

عور.بيتمنالشمالإلىجدور،خربة:الوم

لحم.بيتمنالغرثيالجنوبإلىكلم13تبحد
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حسب"جرار"نقرأأنيحب4:93.أخأ44(

النقبفيجرارواديهوالمعنىالسبعينئة.

26:17(.02:ا؟15:9؟)تك

يوعيلةموطن8،ة12أخا،نجياعينفيموقع0(4

يروحاع!.انجيوزبديا

أحدسوسيابن.منشىتبيلةمنحظي.جذي

11(.:13)عدكنعانأرضإلىموسىجواسيس

العبرتة:في.الجديدةالمدينةأوالجديد()الحيجديد

حي.الهيكلغرفيشصالمت.أورشليمفي.الثاني

=22:14مل)2المدينةاعتدادبببئنيجديد

وأ"الثافي"البابإنا:ا(.صفبم34:22أخ2

الحيئإلىالقديمةالمدينةمنالانتقاليتيحالجديد

(.العتيقةبابالسريانتة)في3:6نحرجالجديد.

:12.93نحفيالمذكورافرايمباببكونقد

بهوذا.قبيلةفي.:2818أح15:41،2يقجديروت

أخذهامدينة.عقرونغرفيجنوقيقطرة:اليومهي

أحاز.أيامفيالفلطئيرن

جذبل

منأنجاؤهعاد.الهيكلبخدمةارتبطرجل1(4

7:58(.نح2:56،)عززربابلمعالسبي

معالسبيمنعادواالذينالنتينيمهـثيس،2(

94(.7:نح؟2:47)عززربابل

رجل.!.:13عد.سوديابن.حظئالثه:جديثيل

أحدكان.زبولونسبطومن،جديئيلتجيلةمن

.كنعانأرضإلىموسىأرسلهمالذينالجواصيس

مصرب!تالحدودعلىئقعقدبمةمدينةجرار

فعرفي02:اتكفي.ا(.:91)تكوفلسطين

26:12-تكويقول.أبيمالكهوملكالجرارأن

نحنالفلسطتين.منكانهنماأبيمالكإن31

منالفلطثين.مدنمنجراركانتإننجهل

منحاميةيخهاجعلواقدالمصزيونيكونأنالممكن

كنعائةمدينةأمامنكونوقد.الفلمطثينالأنصار

)كاب(.يهوذاوأرضالفلسطثينأرضبينواقعة

93.:4أخأا7القرنفيالمديةهذهأخضعتوقد

فيكماجدوربدلاليونانيةحسبجرارنقرأ

مأأوجمهتلفيقالوا؟جرارتقعأبن(.العبرية

)تكجرارواديإنكزة(.غرئي)جنوتيجرار

الجارور(.)واديالنفغرثيجنوبقيقع(26:17

كابتة.نحطوطات،رجخط،صار

مدينةلأهلالاس!هذاأعطي5:امر:جراسيون

نكنلمالمدينةهذهأرضأنبماولكن.جراسة

أ!امهنالحنا،الأخرىالبحبرةضقةإلمطتمتذ

!جدارةأهل)سكانالجدارئينأمامبلالجراسثين

متوفيلمرقسعديدةمخطوطاتفيالمذكورين

مدبة)سكانالجرجاستبنأمامأو8:28،

8:26.لوفيالمذكوردنجرجاسة(

الاسكندرأنقيل.الأردنشرقيئفيمدينةجراشة

الرابمأنطيوخسهووالأصخأتمسهاالكبر

جنايوساصكندراحتثها.أبيفانيوس

الحرب393،:13العاديات،)يوسيفوس

جراشةصارت،بومبيوسمحيءبعدا:401(

تعود.جرش:اليرمهي.ديكابوليسمنجزةا

الحفرئات)بدأت..مب3و2القرنينإلىالخرائب

.(2891سنة

أرضهاتمثلقبيلةاسم13:240مك2جرانيون

المكالما.يهوذاعلبهاأوكلالتيالبلادحدوذ

فلسطبنحدودهيالتيالمصزيةجزةمنلشوا

:لمه!-34(.16)الجغرافياسترابونحسبالجنوبتة

،البقاعفيجزةمنبل،النقبفيجرارمنولا

جزةتصبحلم.ودمشقبيروتبينالطرصقفي

الفرننهايةفيإلأخلقيسباسم)بوليس(مدينة

"أرضالقديمفيستيتلهذا،ق.م.الثاني

الجرانئين".

محنة.،رخ.تجربةجزب

القنصلرسالةإليهاأرسلت.كرلتفيعدينةصتية

:23(.15)امكاليهودشأنفيلوكيوس

8:126.لومخطوطاتبعضفييرداسمجرجاسة

قربمديةهيجرجاسةإنإيرونيموسيقول

صحةفيلثكأوريجانسولكن.قيلةبحيرة

جرجاضيون.،أوجرجاسيرنرخ.الاسم

الابقالزمنفيكعانشعوبأحدجرجماشيون

يثى؟ا7:تث2،ا:15)تكإسائيللشعب
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16"اةتكإن9:8(.نح15:16؟يه3:.ا؟

التقيدأثا.كنعانمنيتحذرونالجرجاشثينمجعل

(أخرىضعوب)معيهاجرونيجعلهمالذياليهودفي

فهو،الثسمالئةأفريقياإلىالفينيقئةالمستوطناتمع

جرجثي،:مثلقرطاجةفيأصعاءوجودإلىبستند

أوغاربت(.فيجرجس)نجدجرجشيم،جرجش

ومعهمبالحثثينارتبطواالجرجاشتينأنيبدو

فلسطين.اجتاحوا

بعلتانأتا.917.+البطريركابعلتافيالأولجرجس

شرخاكتب.حمصقربتقغمندثرةفقريةموطنه

يوحنانعالمعلىبناهمتى،القديىإنجيلفي

الكبادوكثين.والآباءالفئمالذهيئ

رسائلترجمةنسخاليبرودييوحضابنجرجس!

وزاد،السريبنبثمرترجمهاالتيبولسالقذبس

الحوافي.عليها

معفلسطينجنرثيفيأتامتتبيلةجرزلون

هارئاداودكانحين.والجشورتينالعماليقثين

اصم1ونهتهمالجرزتينهاجم،!ثاولوجهمن

.27:18

جرشوم

)الغردبجرمنمركباصسم.جرشام:أو1(4

موسىابنهنا.أيثثم،م":"شالجار(أو

الاشتقاق)حسبجرشومسضيوصفورة.

ولد،حينلاعىنه18:13(2:2؟خرفيالشعبئ

)مديان(.غرببلدفيضعيفاموسىأبوهكان

يصيروهكذاجرسإلىالكلمةيعيدمنهناك

فرحةعنإذايعبزإئهصغير.جرسجرشوم:

ابناعم:2316أخايعطي.الابنلولادةالوالدين

ويتحذث.القهاتثينأبوهوالذيشبرئيل:جرشوم

الذينيوناثانوأبناءيوناثانابنهعن18:03قض

.دانقبيلةكهنةهم

بسفبه.لاويبكراسم.جرشونأو:24(

ي(.ا6:أخ)اجرشوم

:27،!أخا؟ممطا66:خر؟اا:46تكر!جرشون

يأ،اللاوئةالمجموعةجذ.لاويبكرهو.يا:6

شصي،لبني:عنهميتفزعومنالجرشونثينجذ

جزية

عديقول6:2(.أخا3:18،عد6:17،)خر

جرشوم()بنيالجرثونتينعدد3:16-26

ورئي!،المكنقربتخييمهمومرقع)0075(،

ويصؤرالم!كن.فيوعملهم،الياسافعائلتهم

.:0117رج2-28،ا:4عدفيبالتفصيلعملهم

صدن6:566-اأخا21:27-!ه!؟يشيعذد

قبيلةفي.يئحوعحسبجرشوم()بنيالجرشونين

قبيلةفي)بصره(.عثتاروت،جولان:منشى

في.جنيمعين،يرموث،دبرة،ثيون:ياكر

في.رحوب،حلقت،عدونتلمئحتآ:أسير

قرناق.تحموت(تالجبل)فيقادش:نفتالي

)منسى(،عشتاروت،جولانةأخاوححمب

.)يساكر(عانيم،راموت،دبراث،قادش

شدقا،)أشير(رحوب،حقوق،عبدون،مائال

.(نفتالي)يمقرشا،حثون،(لجليلا)

الطورجبلإليوم:.افرايمجبلفيقفةجرزيم

)389:عيبالوتجاهالقدبمةشكيمجنولىم()868

المكانهوجرزيماسلاميه(.جبلأوالثمالىالجبل

تقولكما4(:27)تثمذبخايشوعأقامفيهالذي

جرزبم.جبلعلىهيكلكانالسامرتة.التقاليد

جبلكان.ق.م128سنةهرقانوسيوحنادئر،

أيامنافيوظل(02خ:4)يويسوعزمنفيجرزبم

للسامرثين.ذبائحوتفديمصلاةمركز

المراجع.نظرثة!رجفرفتةأجزاء،جزء!

يافا\إلىأورشليممنالطريقعلىتقعقلعةجزارا

مك)2لامتلاكهاطوللأالمكابثونحارب

52؟:9؟745:،4:15امك38؟32-:01

:28-3815،36؟:14،7!-1343:48

جازر."ر!2(.ا-16:1،91

النتينيممنعائلةوالد.اه7:نح2:48،عزجزام

زربابل.ييمكلالسبيمنعادوا

لملك2ئدأوثالمغلوبعلىتفرضضريبة)ا!(،جقدة

التبعئة.علىدلالةغرلب

العهداستعملالمعنىهذافي.القديمالعهد1(4

)فيتقدمة،هدئةتعنيالتي!"حن"مالقديم

منعددعلىدثتوالتي(،دورونالسببيما:



الفيلةجزيرة

الباهظةالجزياتالمقدسالكتابذكر.الذبائحء

بعضمعاسرائيلبنيلملوكالأممدفعهاالتي

كلمنالجزيةتسلممليمانأنقيلثلأالمالغة.

)املالفلسطيينوأرضالفراتبينالممالك

نحن9:24،أخ2.ا:25؟املحسب5:ا(.

دفعهاالنيالجزلةإلىأيضاونثير.سنوتةجزيةأمام

2،ت18أخا8:2،6،صم)2لداودوأرامموآب

3:4(،مل)2لآخابموآبملك،وميشع6(،

والعمونيون11(،:17أخ)2ليوشافاطوالفلح!طيون

مزمورهوالذي72مزفي26:8(.أخ)2لعزيا

الداودقيللملكجزيةكلهالعالميدءملكيئ،

أيضاوئذكرا(.آ.الملكيةالايديولوجيا)موضوع

الموآبىلعجلوناسائيلبنودفعهااليالجزلات

مل)2لشلمنأصرهوشع3:15-18(،)قض

24:27(.أخ)2للأراميينيوآش3-4(،ة17

إلىايلبيتعجلخمل.ا:6،هوحسب

السلوقيونوفرض.العظيمللملككجزدةأشورية

الأولدبتريوسأما13(.3:92،)امكالجزية

وإن:92-عه!(.ا.مك)1اليهودمنهافعفا

عيهفرضوهاجرلةللروماندفعالراجأنطيوخس

.(..مق)ههـ1أفا!يةمعاهدةفي

لفظةنجدالجديدالعهدفيالجديد.العهد2(،

الجزيةحولالجداللط02:22،لوفي"فوروس"

الكلمة12:14مر)استعمللقيصرتدفعالتي

آخهمحيث23:2لووفيكنموس(،اللاتينئة،

وروفيالجقلة،دعمناليهوديمنعبأنهيسوع

دخ!علىالمؤعنينبولسبحثجث13:7

عندكماالنصوصهذهفي.ءالضرائب

فوروسدئت:158(12)الحربيوسيفوس

فتمثزتللامبراطور،ئدفعضرلبةعلى)الجزية(

فدالتيمثلأ"نالوس"مثلالضرائبسائرعن

المحتك.البلدبفرضهاكماالبلدسلطاتتفرضها

الفنتين."العاججزدرةأوالفيلةجزيرة

الجسدقسمةفيالماديالعنصرهو)الى(جسد،

في،والروحوالنفسالجحدقمةفيأو،والنفى

اليوناني.الفلسفيالعالمحسب،البشرفيالمركب
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لنظةالعبرانيأالحافينجدلا.القديمالعهد1(،

بعضيدكالذيش(ث)ب"بشر"!بل"الجسدإ،

الكتاباتننتظروعوف.كلهالانمانعلىالمرات

نجدكياليونانيبالفكرالمتأثرةالهلنسئةاليهودثة

"2.-891:)حكالنفسو"الجدبينالتعارض

البشريالجسدأجزاءتلبهنا،مقابل15(.9:

كلغةلاكبيرا،دوزاوكلامهالعبريالفكرفي

النفسثةالحياةفيكأعضاءبل،واستعارةمصؤرة

جعلتجسدا(-"نفسالئنائيةفغياب.والجسدئة

تتائرالتيالجسد،أعضاءإلىينسبالكاتب

نعتبرهاالتيوالأفكارالعواطفت،متنؤعةبتائرات

بالعقل.مرتبطةعادة

،الأعصابنظامعنضميثايعرفالعبراف!يكنلم

بر*ربطولكنه.الدموتةالدورةفيالقبدورعن

!و.الملكتانهاتانبهنقوموماوالذكرةالفهمالقلب

والكملى.الغضبموضعكانالمرارةيفرزالذيالكبد

حيلك"شذقيل:لهذاالجحمدية.القؤةموضع

عضوكلإنثم.:7(04؟384:إأي)حقولك(1

كله.الجسديمثلوكأنهاعتبرالجححدأعضاءصن

أرجل"الجبالعلىأجول"ما52:7إثىهتف

الرسولعنتمبيرأفضليعبزالعضوهذا.المثرلن!

عنتبعدناالنظرةهذه.البشرىحاملأيسرعالذى

نإعضو.لكلوظيفةتجعلالتيالحديثةالنظرة

الفم،*:أماكنهافيستدرسالجسمأعضاءمختلف

الجمجمة،*،القلب!،الشعر*،الذراعء

،(نفس،نقس=)الحلق،،الركبة،الوجه!

الجبهة،*،اليرجل"،ذنلاا*،ليدا!،اللسان،

،الرأس*،الكلى،،العين!،الغلفة5،الصدر"

الرجل؟توريةفيفتذكرالتناسليةالأعضاءأمما.البطن

والدماللحم،العري(،رجليهبستر،6:2)إش

الجديدالعهداحتفظالجدبد.العهد2!،

السبعينثة.فيانتقلتكماالتورانئةبالألفاظ

كله،الانسانعلىيدك)الجسد("سوما"فالاسم

عابرةكخليقة،ضحفهفيالانسانيعنيلاولكنه

بينالتمييزيظهرلاساركس(.)=وخاطئة

كمركبين)الجد(و"سوما")النفى("بسيضي"
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دونتالتيالتوراتئةالأسفارفيإلأ،الانانفي

9:15(.8:91-02؟)حكالونالثةفيباشرة

هذهإلىواضحةعودةأيضاالجديدالعهدوتضفن

02:4(6:9،رؤ.أ:28؟)متالثنائيةالنظرة

اكوررج4:12؟عب5:23؟)اضوالثلاثية

تفابليونانئةنظرةوهي،الانسالىفي-45(15:44

.والروحالنفسمعوفاسد،ماديكعنصرالجسد

ة:0128تفيجداواضحاالعارضهذاويبدو

)بشخي(.النفسلا،ئقتل)صوما(الجسدحيث

تخفثوالنفسالجسدبينالتعارضهذاأنغير

الجسدقيامة*باليهوديالاعمادبواسطةحذته

أقرالفيوالدمالجسدوعبارة.(اللحم،البدن:)أو

مر26:26-28؟)متالافخارستياتأسيس

اكور-22:91،02لو:14،22-24

انتظرنالأنناخاضا،سؤالأتطرح11:23-27(

الفديمالعهدفيكماوالدمالبثر()*اللحمعبارة

العهدوفي:ه(12حك3؟ا:14،18:17)سي

؟:16اغل؟:ه15اكور؟:1617)متالجديد

التقليدفيسئماولا2:14(،عب6:12،أف

:13-14(.ا)يرالوحناوفي

نعتدلمالتي(والدم)الجسدلفظتينفيالعبارةهذه

الاسكندراني.فيلون"عنديوازيهاماتجدعليها،

حرلكلامفيالبولسيالتعليمتأثيرعلتدكوهي

)اكورالبولسيالتقليدواستباقالمشح"،"جسد

اللاهوتفي.الإزاء-ليةالأناجيللتقيد-27(11:23

القديمالعهدينسبهالذيبالدوريرتبطالذيالبوليئ

أعضاءعذةالج!دب!ثكل،الجسدأعفاءمحملفإلى

-12:4)رواللهجمعهاوتد،نحتلفةوظائفذات

"سوما"وامتعمال.-23(21:12اكور،5

لاأجزاء،منمؤئفةوحدةعلىللدلالة)الجسد(

للعهدالسابقاليونافيالأدبفييوازيهمايجد

صورةيأخذأبولسأنالواضحومنالجديد.

المجتمعيقابلالذيالكلاييكيئالمثلمنالجسد

المختلفة.أعضائهفيموخدبجسد

نموذخاأعضاءكمجموعةالجسدكانفإذا

المسيحكجسمالبهيسة"إلىنظرتهفيلبولس

؟12:5)روالزيالمسيحكجسم،الحيئوالمؤمنين

،23:اأف،-12:1213؟01:17؟6:15أكور

،18:اكو03،-:523؟16،4:4،12،16؟2

أخذهاالصورةفهذه3:15(،24،2:91،

أمامه،رآهاالتيالمؤمنبنجماعةمنلا،الرسول

يشكلفيهالذيالانسانإلىالبيبلئةالنظرةمنبل

تنفصم.لاوحدةوالأعضاءوالنسمةوالدماللحم

جسدمعيتماهىلاهذا"المسيح"جسدإنثم

المقابلةكليقابلهولكنه،الموتمنالقائمالمسيح

انسانكليقابلكما،27(،-12:1213اكور)

نأهوالتفسيرهذاىدبتوما.الاولانيالانسان

45(،:15)اكورالجديدآدمالميحفييرىبولس

وأنه:47(،15)اكورالسماءمنالآتيالانسان

السماويالانسانهذاصورةارتداءضرورةيعلن

في(15:94اصر)الخلاصإلىيتعرفمنلكل

والمسيحاللهمجدخدمةفيالجسديكون،المنظورهذا

الفداءيكونلنلهذا.2(.ا:فل02؟6:)اكور

كانتالتيالموتىبقيامةالجسدإلىيمتذلمإنتائا

العالملدىالاسكماتولوجيالانتظارفيمسخلة

6:14،اكورا،8:ا)روالفلسطينياليهودي

.(...4:41كور2،-15:2157

فيهايبدوأخرىبولسئةنصوضاهناكأنغير

12-6:6،)روومركزهاالخطيئةكأداةالجسد

فأ:24،8:3،1313،14-7:14؟14،

موضوعإلىينضثمالذيالموضرعهذايبدو2:3(.

7:22،)روالخارجيئوالانانالباطنيالانسان

بالتعاليممتأثزا(،316:أف؟4:16كور2

يضبطسجناالجسدتقبرالتيالفيتاغورثة

منيخقصني"من:بولصهتفلهذا.النفس

الجسدهذاأنغير24(؟ة7)روهذا"الموتجسد

بل.البونانيالفكريقولكما،العدمفيينتهيلا

يقولكماالقياعة،بواصطةالحياةإلىمدعوهو

21(.3:فل23،،811:أرواليهودفيالفكر

هذينبينالبولسيالفكرحصيلةنرىوهكذا

القديم،العمرنهايةفيالهليتيةقطب،القطبين

بيهبلي.البهعداليهوديالفكربداباتوقطب
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الجسد."رخاو()،جم

الذينالنتينيمرؤساءمنرئيى2.ا:11نحجشفا

أورشليم.فيوسكنواالسبيمنعادوا

جثدور

باشانبينالأردنثرقيئفيأرامثةمملكة1(،

يحتفهالم12:ه(.يق3:14؟)نثوحرمون

أيامفيملكهاكان.(313:)د!يوئاانبلئونالإس

صم)2أبث!الومحذداودامرأةمعكةأبوتلحايداود

"تلمايبلاطفيالوقتبعضأثحالومأقام3:3(.

اصمفيي؟13.+صم)2أبيهوجهمنهرب

داودغزوعنالنمنيتحذثث27:8

للجئموردين(.

27:8(أصم13:2،)دىالنقبفيقبيلة2(،

والعماليقئين.الجرفئينمعالكنابيذكرها

الرابماليفازابنا:360أخاا؟36:اتكجعثام

هم:إخوتهأدومية.عيرةرئيسعيسو.وبكر

قناز.صمفو،،أومار،تيحان

ظهرمعبيضاويأومسطحأساصهختم)ا!(جعل،

الجعلجسمتفاصيلترسمانوجنبتينمنتفخ

(.معروفة)حشرة

بعني"جفنداجذر.البعلرسولاهماوحظةجفنة

وعيدالخمرالىالاسميرمزإذا.والداليةالكرمة

.والأجرةالآجريعني"أجر،وجذر.العصقطاف

أوغروالبابلثةباللفظةيقرنالرسولهذااسمأنغير

أوغاريت.=تراغهناومن.الحقلومفاها

الحقلالىيرمزلانه"احقلة"الرسولهناسضيناولهذا

الحقل.وحراثة

)ار(جلاء،

يحلونوالبابلتونالأشورئونكان.الهدف1(،

الرافدين.بلادإلىجزع!لئاأوكلياالمقهورةالشعوب

أرضهمويسنعمرون،الأعداءقؤةئضعفونهكذا

يسزحونه.بجشأوعندهمسكانامنيفيضبما

وهن!انمفى.فيتعيشالجلاءشعوبوكانت

فلاصرتغلتأباممنذعاد"لاأمزاصارالتدبير

أصابوقد.الأشورئةالمدؤناتتقولكما،الثالث

السبي.إلىفذهبوااسائيلبنيمرازاالتدبيرهذا

)ا!مال(اسرائلمملكةس!نجلاء،2(

فمحيابينالحرببعد)ابخوب(.بهوزاولخكة

أجليأشوربة،ملكفلا!ووتغلثاسرائيلملك

لس2وسنة4*سنةأشورلةإلىالمحتفةالمدنسكان

هؤلاءمصبرعنضيئانعرفلا15:92(.مل)2

طولياسفردؤنإطارهمفيالأؤلين.المسبئين

هوشعحربوبعد.دقيقةغبرناريحئةبمعطيات

وسقوطأشوربةملكشلمنضرضداسرائيلملك

عدذاالئافيسرجونأجلى722،شة،السامرة

)فيخابورضعلىحلحإلىاسرائيلبنيمنكبيرأ

؟17:6مل)2مادايمدنوفيالعليا(الرافدينبلاد

الأرتامإلم!عدناواذا.6(:75؟3:طو،18:11

02728هوالمبثبنعددأننعرف،الأشورتة

لا.مصيرهمعنشيئانعرفلاولكتناشخضا.

وامتضهم،هناكبالكاناندعواأنهمفي!ثلث

جوزانفيتنفيبات)كانتفيهأقامواالذيالمحبط

الساج(.القرنفيوجودهمعلىندئتونمرود

منجاؤوامستوطنوناسرائيلمملكةفيمحتهموحك

صأيوعفرو)يم،وحماةرعزاوكوتبابل

17:24-41(.مل)2الأشورئوناحتقهامناطق

منمزئحاالسامريودكانلماذايبينالنمتهذا

الملكتام،الأصورفيالأرشيفوححبالغرباء.

منالمسبمينمنعددافيهاأخذبحملةسنحاريب

مل)1072سنةلخثى،منولاسئمايهوذامدن

قمعبانيبالأشورثئمأيرحدونأراد!اذ:13(.18

القرنخلالالسكانمنعدذانقلا،المتصزدين

صبيويذكر.8(7:إش؟ا.2-:4)عزالسادس

اد36:6؟أخ2فييولاقيمللملكالثالثةالسنةفي

نبوخذيكونفقد.آخرمرجعفيئذكرولا،ا:ا

اسرائيلنجيووجهاء)موفتا(الملكسبىنصر

سفرإطارهوهذا.الملكخدمةفيابناؤهمليكون

.الأولالفصلفيدانيال

عشرةالحاديةاللةففىأمر،منيكنومهما

صنة،يوداكين(للحلك)والأولىيوداقيمالملكلحكم

اسائيل:بنيمنالعديدنصرنبرخذجلا795،

الجنود،،النبلاه،البلاط،المالكةالعانلة،الملك
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،24:01مل)2الكهنةيأخذوالمولكتهم،الصتاع

منمل،2حسب:الم!بتينعددواختلف17(.

52:28:2303إرحسب00001.إلى0007

الرافدين.بلادفيإقامتهمعنيثيءيقاللا.شخضا

إرمياوكتب.أبيبتلفيأتامواأنهم315:حزيرى

عنتتحذثنبوءةمنإباهممحذزارسالةإليهم

إقامنهمأنيعرفوالكيإياهموداعئا،القرلبةعودتهم

عشرالحاديةالسنةفي92(.)إرالبلادفيستدوم

أخذوحين587،صيفبدايةفيصدقيا،للملك

منتبفىماأخذ،نهائيبثمكلأورشليتمنمرنبوخذ

صدقيا)أصرالجيشمنوالهاربينأورشليمسكان

لاالذينالقومصغاروترك(.عينيهأمامابناهوقتل

حقولأالبابليالقائدفأعطاهمشيثا.يملكون

93:ا-.ا؟إر25:ا-21،مل)2وكروئا

كانواأورضلبممسبئيأن52:92إريرى52(.

من)745المسبثينمنأخيرةموجةبذكرثتم832.

نبرخذنمرواجهحينوذلك582،سنةجمهوذا(أهل

يهوذا.فيجدبدةثورة

سبيهمالمسبئونعاش.اللاهوقيالمسير"3(

محيطهم.مناقتلعوا.أرضهمتركوا.ثقيلكعبء

عادواما.الكثيرالعذابوعرفوا،أملاكهمخسروا

ترتبطالديانةلأن،دبانتهميصارسواأنيستطيعون

الجلاءاتوخبرة26:91إ.)اصمبالأرض

إشحياولصؤر.والإهانةالذكخبرةكانتالمتعاتبة

والمئقلينالجائعينالمنفئينقافلةتسبرفيهالذيالليل

الذينوالشيوخالش!ئانيصؤركما2-22(.ا)8:

ولحاهمبرؤوسهم)5:13(وحفاةعراةيؤخذون

هذهبقساوةالأنبياءنذدولقد.2(.)7:المحلوقة

بدمارفاعليهاوأنبأوا:6-9(،ا)عاالمعاملات

بمصيرأو51(5-0إر:91-2:4:3أناصاعق

مأساةولكن6:7(.5:27؟2-3،:4إعامماثل

،عديدةنصرصحبأيضا،هيهذهالجلاء

)تثاللهتجاهالكبيرةالشصبخياناثعقاب

إر17:7-23؟مل272-92:21؟4:27-28،

12:8-16(،حز91،6:ا-.91:2-5:15؟

36:كم!(.)حزجديدشعبمنهاسيلدعنةهيأو

جلجال

شخصألفخمحونعاد2:54،عزوحب

شةأعلنالذيكورشقراربعدأرضهمإلىتقريئا

صكانمنباكثزشهمفهمالراجعونأما953.

المنفى.*رج.يهوذا

جبليفصل.افرايملجبلالشمالمنالسفحجلبوع

أرضعنيزرعبلسهلمنالجنوئيالقستمالجلبوع

الإسرائيلئينالفلحمطتونقهرهناكشان.بيت

وفي01:\(.أخا12؟21:صم312:ا؟)اصم

الاسميزاللا.وأبناؤهشاولهلكالمعركةتلك

فثسئىالجبلأفا.جلبونقرلةفيمحفوطاالفديم

عنالمنوشطمياهويفصلفوقوعةجبلاليوم

.الأردن

بهذاتسفىعديدةأعكنةهناك.الدائرة:جلجال

الاسم.

كانجلجالعن02.:491يشيتحذث1(4

قضأيضأرج.فلسطيناحتلالانطلاقنفطة

المكانهذاكان11:ة3.نث3:91؟201؟

)اصمذبيحةصمونيلعليهتدموقدمقذشا،

ولكن21(.15،15:13؟01:8،13:8،12؟

بعضهميقوله(.6:)مىالمقامبهذاالأنجياءسينذد

إلىكلم5البعيدةالتقةأوالنتلةخربة:اليومهو

بقربهخفظالذيالسلطانعينمنالرقيئالجنوب

المفجر،خرلةهوتآخرونوقال.جلجولتلاعم

.السلطانعبنمنالشرقيئالشمالإلى

مقذسآخربمكانأيضأالأنبياءوينذد2(،

؟4:15)هوأونبيتمعويذكرونهجلجالاسمه

5:5(.:4،4)عاايلبيتأو:12(915،12:

هو:وآخرونالنتلةخربةهويقولبعضهم

جلجيليا.

؟ا:2مل)2إيلياخبرفيالمذكورجلجالإن3(،

علىافرايمجبلفيالموجودةجلجيلياهو4:38(

7:16.اصمرج.والسامرةأورشليمبينالطرلق

12:23يشجلجالعننبحثأنيجب،4(

بسببشارونسهلفيجلجال(فيالأمم)ملك

بعدعلى،جلجوليةفييجعلهوبعضهم.النصقربنة

يافا.منالشرقئالشمالإلىكلم02



جلجامش

يهوذا)حدودجلجال15:7لىفينقرأ،،(

تفةأوالحجارةدائرة:المقابلالنصالشصالتة(.

.الحجارة

12:92.نحفيجلجاليتهناك،6(

والصحيحالجلجال.نقرأ:9:2امكفي74(

يوسبفوس.المرزخعلىارتكازا،الجبل

أعماتهتنشد.مؤئهبطل.غلفامشأو:جلجامش

فنينقرأبابلتة.وملحمةسومرئةأناشيدخمسة

إثه.أوتنفيستيمخبرجلجامثىقضةمن11اللوحة

الذيالطوفانمنآياالالاهةبواسطةنجارجل

كلمعهونجتعفبنةبواسطةنجا.الآلهةتزرته

نوحلخبرالأؤلالمثالهنانجد.الحيوانأجناس

كانالتاردخ؟يقولماذا.النوراةفينقرأهكما

.م.ق0026سنةحواكأوروكملكجلجامئى

السومرثةالأساطبربطلوصارموتهبعدفاله

أشورمكتبةفيفؤجدتملحمةأدقأما.والاكادتة

والموضوع.الأشورفيالملك)966-627(بانيبال

ينتمرقدالذيالإنسانمصبرهوالمركزي

الآلهةئغيظالنهابةوفيعديدةانتصارات

انكيدو،صديفهموثجلجامثىواجه.بكبريائه

جز"اأنإلىهنانشيرالخلود.سزعنعبثاوبحث

أنهايفيهذامحدو.فيوجدالملحمةهذهمن

.14القرنفيكنعانأرضفيغرفت

فيهنامنجلجئة.الأرامتةفي.الجمجحة:جلحتة

يسوعفيهصبالذيالمكان.الجلجلةالعربتة:

الشزاحبعضيظن:17(.91يووز؟:!هم27)مت

جوعةفيحجارةتقةأيجوعةجلهوالأصلأن

إلىانتقلتحبنالكلمةشؤهت31:913.)إر

الاسمهذابينعلاقةلاأنالأكيدمن.اليونانئة

يقول!كماهناكدفنالذلىآدموجمجمة

يفولكماالمصلودينجمجماتأوأوريجان!،

شكفهاصخرةمععلاقةهنالصبل.ايرونيموس

ت)المدينةخارججلجثةكانت.جمجمةشكل

بقربي(12ة13عب02،:15مر27:32،

الذىالمكالنيطابقهذاكل4(.ا:91)يوبستان

المقذس.القبركنيسةبنيتوفيهالتقليدعليهدك
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السررخارججلجثةظفت..مب43سنةفحتى

وجوارهاجلجثةكانت.آثارهكتشفتالذيالثاني

تحتأثارهانرىنزاللابهودثةمدافنمنفرلبة

الموضعهدريانسالإمبراطورطمر.القيامةكنيسة

الجديدإ،أورشج)اسمكابيتوليناأيياساحةتحت

عليهوبنىالصخرقسطنطينالإمبراطورفأبرز

القيامة.كنيسة

اللهفصل:6-8(ا)تكالخلقخبر!في)ا!(جقد،

ي!"يق"ربواسطةالاولانيالاوقيانوسمياه

مرتق.،مصفحسقفهوالذيالعربتة(في)رقغ

النياليونانئةالكوسمولوجئةالنظراتنتذكرهنا

)5:405(الالياذةفيهوميروسفيهاتوشمع

والكوسمولوجيا932(:2،51:)3وذيسةوالأ

يأوانجامد.سففالحماءحيثالمصزلة

وفيمعدنثة.بمراياالسحابيقابل+:18

سشيشوفروكهناكالبابلونئة،الكوسمولوجيا

قثةإلىالضظرةهذهإن.السماويالرصيفأي

كوسمولوجياتفييوازيهاماتجدجامدةمماوئة

الذيالجطد(.إليشانوما)5الحضاراتجميع

وكوىنوافذفيهالسماء،*المراتبعضيرادف

الطوفان،وثتفيصهوهفتحها8:2(؟اا7:)نك

معالعلوتةالمياهجديدمنفصزجتا(،ا7:أتك

البداياتشواشفيالحالموأسقطث،الحمفلتةالماه

فيستحدثالكارثةهذهثل.24:18إشحسب

المطرتصؤرواالعبرانيينأننظنلا.الأزمنةنهاية

أنهيعلمونفهم.الكوىهذهعبرالسماءمنينزل

جا36:27-28،أي؟18:44)املالغبومابن

هذهأهئمأما.آخر(رأيمع78:23مزرج:3؟11

كماأورشلبمهيهلساحةفوقفتوجدالكوى

الاسلافي.المقليديفول

اللهعملهوالذي)الفلك(الجلدعظمةإن

صي91:2؟)مزالبيبليالشعرأله!قد،العظيم

كما،وتدرتهالخالقعدعلىتدكهي-3(.ا:43

حزورؤية:3(.12)داللأبراررجاءبرهانانها

الذى)السماء(الذعرشالجلدمنجحلت01:ا

(.حيوانوضكلانسانأشكلأحياءأربعةئسنده



941

البفورمنهيالجلدهذافئةحزا:22،في

سماء."كوسمولوجيا،"رج.الث!فاف

جلعاد

جلعاد:اسمالتوراةتفئر.مكاناسم14(

31:45-53.تك(.الشهادة)تلةالشهادةرجمة

جغاد::علميئتفيروهناك.شعبيئتفسيرهذا

)وفينبسطةغير،مجغدةأرضجغد:العربتةمن

الأصل،فيجبوع(.منتأتيجلبوععينهالحط

أبيوواديالرومامينواديبينجبلهوجلعاد

الحالثةالأسماءمن)انطلائايبوفجنوقي،قطين

جلعاد،وادي،جلعادعين،جلعادخرلة:للأمكنة

منالاسمو)متذ.يا31:تكرججلعاد(.جل

جنوبوفيالجبلبجوارواقعةمنطقةإلىالجبل

عشائراحتتتأنبعدا..ا-اقضرج.يبوق

(،تشبي،)يابيشيبوقشمالمنالواقعةالمنطقةمنشى

نصوصوجاءث.المنطقةلهذهالاسمأعطيئ

رأوبينقبائلفيهاتقيمأرضعلىطئقتهامتأخرة

النصن:قالهذاوبعدالشرقيئ.ومنسىوجاد

5؟17-36،امكفي.الأردنشرقيئهيجلعاد

منذجلعاداشتهرتجلعاد.أرضباشانتسفى

حيثي(22:6)إرالكبيرةبغاباتهاالقديمةالأزمة

رإ*:25؟)تل!طبئةخائثىتنموكانت

المديدةبمراعهااشنهرتكما11(،:2246؟8:

32:ا،)عدخاصبثسكلالغنمفيهايعيقالتي

كان14(.7:مي،0591:إر،ه6:؟ا:4ل!

عزلتها،بسببالبدابةفيقينبجلعادالاهتمام

هنامنئمينة.أرضابعدفبمااعتبرتولكئها

إلىجلعادتعودأنومنيته13ا:3،عاصرخة

06:8-أمزالأحوالتتحضنحبنإسرائلأرض

مي،91عو2،.-:0518إر،01؟8-801؟01

.(01:01زك،714!

ماح!سب؟المنطقةهذهتاريخعننقولماذا

تغلغلقدمنشىأنيبدوثقبلئةذكرياتمنلناتفى

الفيايمنآ!لياالشرقيئالمالمنجلعادإلى

لهذهالعتيقوالطافي93-42(.32:)عدالخارجئة

يبدوجلعادإنيقولواقعيكفلهالذكريات

جلعاد

منشىابنماكير،ابنآنهعلىحيئ،كئخص

17:ا-يش36:ا،27:ا،26:92-03،)عد

رأوبينإلىبالنبةمماثلأشيئانجدلاونحن3(.

يعزير،عبرالأردنسهلمنانطلقااللذينوجاد،

-ا32:)عدالحالينمر3وادى،ن!رةمياهعبرأي

سيحونمملكةخارججلعادكانذاكعند8(.

الأردنسهلعنوتمثز2:36(،)تثالأمورقي

امتذتالمتماسكتثنههجوبحسب:43(،4)تث

إلىيثوفقحممهأنبعد،أرنونإلمىاليرموكمنجلعاد

،وجادلرأوبينالجنولطالفسمموسىأعطى.قمسين

-301:)تثنئىقبيلةلضفالشحالىوالقسم

-317:1،5؟-ااا:213-5،:12بئى،15

شأنشأنه،لاوتةومدئاملجأمدنتضتنوقد6(.

موصىإلىتارةئسبالتنظيمهذاولكن.كنعان

:8؟02)يشيشوعإلىوطوزا:43(،4)تثنف!ه

تعيثىأنإلىجلعادفبائلواتخهت21:38(.

الحريى.العملفيالقبائلسائرنثاركولاوحدها

فيمحاربوهايئاركلكيويئحموسىتدخللهذا

12-اةيش3:18-.2؟)تثكنعان)حتلال

منالقبائلصائرخافت،الاحتلالانتهىولما18(.

لتؤكدالغربئةالضقةعلىمذبخافبنتتستبعد،أن

الجماعةفاعترفت22(.)ل!الدينئةحقوقهاعلى

مقابل5:17(.)قضإصرائيلعلىكقاضبىبيائير

خلال12(.)قضيفتاحلمعونةافرايميأبلم،هذا

بساعدأنالجلعادفييابيثىرفض،الأهلئةالحرب

)قضبنيامينإلىالنظامإعادةعلىاصرائيل

اتخذهالذيالقرارأهمئةنفهموهكذا21:14(.

العصونيونهاجمهاالتيياث!ئعينجاءحينشاول

علىحصلذلك،بسبب11:ا-9(.)اصم

توقيولما.اسرائيلتبائلإلىالوحدةأعادثثم.التاج

جلعادصارت،الأردنغريىعلىالفلسطيينضغط

يابيشوظفت:7(.13)اصمللهاربينملجأأرض

صم112-13؟31:)اصمموتهبعدلشاولأمينة

جلحاد،في،محنايموالم!21:12(.رخ2:4-7،

بداوهكذا2:9(.صم)2شاولبنإيشبعللجأ

وجبحينعينهاالأمانةداودسيجد.منعزلايهوذا



جلعادية

الرؤساءساعده.أبشالوممنجمهربأنعليه

24-92(.:17صم)2وبرزلاكطماكير،المحليون

جلعادكلإلىامتذت،مملكتهبىالوحدةعادتولما

5-8(.:24صم)2

ئلاثإلىالمنطقةفسمت،سليمانإدارةخلال

راموتتحذهاالتيالث!مالمديرتةمدبرتات:

الجنوبمديرئة.محنايمحولالوسطمدبرئة.جلعاد

:13-4)املالقديمةالأموريسيحونمملكةفي

17:1()املإيلياموطنجلعاذستكون91(.

التيراموتإلىبالنسبةالملوككنابعنهاوبتحذث

مل22:32-92،)امليدإلىيدمنتنتقل

حزائيل،جلعاذاجتاحالنهايةفي28-9:14(.ة8

مل)2العمونثينمعالمتحالفدمثق،ملك

امتدادأما13-15(.:3-5،اعارج:+؟ا.

بواضحفلبس،الأردنعبرإلىالثافييربعاممملكة

مملكةانحطاطصنواتوفي14:25(.مل)2

العاصمةفيالمقيمونجلعادأهللعب،السامرة

منضثومجاء:حدثتالتيالقلاقلفيمهضادوزا

مل)2سلفهقتلأنبعدث!هرمذةوحكم،بابيثى

قتلعلىآخرونجلعاديونوساعد(.-15:0113

حليفارئشهمفقحوصار!27(.15مل)2فقحيا

وسيأتي16:ه(.مل)2دمشقلملكتابغا()أو

لهذهحذافيضعأشوربة،مللثفلامر،تغك

تاركا،مقاطعةجلعادمنويجعل،المغامرات

الجنوبإلىالواقعةالمنطقةوعمونموآبلتابعيها

فيولكن:13(.9إشرخ9؟:15مل)2يئوقمن

صارتكما.مدينةجلعادصارت،ناقصةمدؤنة

)إرالمقبلةعودتهاانتظرواالذيللأنبياءأملموضوع

العودةبعدحدثماوهذا7:14(.مي05:91،

يهودثةمستوطناتفيهاأقامت:بابلمنفىمن

كز9؟جدد)عدأنبياءلدىالأملفأيقظت

كبيرا،المستوطناتهذهدوركان01:.ا(.

وائمرقأورشليمبينالطريقعلىموقعهاببب

المنظارهذافي.الثعبمنقريبقسمتجفعحيث

مزمورصاروقدتديمحربمزمورنقرأأننتطيع

فيولكن801:9(.06:9؟)صوأملتجثع

042

3شينوناليهوذاؤيونسيأتي،المكايةالحروب

5:9-)امكجلمادأرضفيالمشئتينإخوتهم

جلعاداسميكونأننفهمالإطارهذافي55(.

باشانإلىووصلاليرمركشمالىفتجاوزتوشع

يدأتيأنإلىمسيطرةالقلاقلوضظل.القديم

الشمالصارفينطمها:..مق63سنةبوبيوس

وضفةالعئر.المدنأيديكابوليسوالشرق

بملوكمرنبطةظتتوقدبيرلة.صارتالأردن

الجدبد.العهدزمنفيحتىأورشليم

6:8؟)هوالاردنشرقيفيمدينة"2(

تغكمدونةهيكماجلعازوهي12:12(.

تبعدالتيالحالتة،جلعادتكونقدالثالئة.فلاسر

عضان.منالغرئيالشحالإلىكلم24

يوسفوحفيدمنشىبنطيمرابن،3(

.!715:أخا-+،26:92)عد

11:ا-2(.)قضيفتاحوالد44(

جمادقبيلةمنياروحووالدميكائيلابن،5(

ه:14-16(.أخ)ا

بعدولابانيعقوبشثدهلنصبأعطياسم6(،

صار31:47(.)نكحارانمنيعفوبرجوع

هوشعفهاجمها(11:ا)قضحجموضع

)هوه:11(.

جلعاد.منطقةجلعالية

12:36(.)خنحمياأيامفييهودئكاهنجلاي

ويشوع.زربابلمعال!بيمنعاد

.م3طوله.جتمنالفلسطتينمنرجلتجيات

17:أاصمإلىعدناإذا.مترانالسبعينثة:قالت

فيغلبهداودأننعرت91:521:01،ي؟

غلبهفقد21:91،صم2إلىعدناإذاأئا.مبارزة

أض!اوحارلداود(.)-لحمبيتمنالذيالحانان

الحانان:فقالالمختلفةالتقالبدبينيوفقأن02:ه

اسمالجتي.جلياتشقيقلحميقتلباعوربن

فأسماء.الياتاليونائه:منقربجليات

:رجاد!ورة.هذهعلىعادةتنت!الفلسطثين

26(.:26)نكآحزات

ر!لة.،رؤياءر!)او(،جميان
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فيأزهرأدثيفنأمامنحن.الجيانإلىن!ةجيافي

.م.با""و..مق015سةببناليهوديالعالم

الوحي،براسطةتقذمأنهاتعتبرالجليانيةفالكتب

ويننهي.والمستقبلوالحاضرالماضيعنسرثةمعرفة

للنهاية.دقبقبإعلانالوحيهذا

منأشخاصإلىالرؤىأوالجليانكبئسبت

دتهسبقلقدعزرا.،موسى،أخنوخ:الماضي

كتكبفدؤنوهاالأولينلعبيدهنحططاتهوكشف

نأالكتثهذهاعرت.للناسالآنكشفصسزية

الذيناللامؤمنينبفعلالعالمفيي!يطرالشز

إبلبسقوىببنمواجهةهي.المؤمنينيضطهدون

وهكذا.اللهمحينتصرالنهايةفيولكن.اللهوجيرش

.مرارةمنمهوماالحاضر2الوامنالمؤمنونيتعزى

شيءكل؟التاريخإلىالجإنيالفنينظركيف

فلاالبداياتمنذمرسوماللهومخططمسبفا.محذد

شيءكلللحرئة.مكانولا،للصدفةمكان

وحيها،نالفمنالسماوثة.اليهبفيمكتوب

البثر.تارلخعرف

عرفالجليان.أهلعنالأنبياءيختلفهنا

يريدحثنحططولبهه،مخططهدتهأنالأنبياء

يخلصمنمصمبفايقزرأندونالبئر،خلاص

كل.والأهداءالتولةإلىنداءكانلهذا.يهلكومن

نظرفيأما.اللهقبحئىيتدلأنيمكنئيء

هو.الأزلئةقراراتهمعوحدههوفالئه،الجليانأهل

بمنطقتعملحنمئةبحزكبلالبثر.معيتحاورلا

يوقفه.شيءلا

.الأردنغرئيجبلصالشمالمنللقصميونالناسمجليل

مقاطحة،تعنيالتي"جليل"العبرثةإلىجليلنرجع

يأ.فلثشيمجليلوتكك.13:2يشفيمثلأ.بقعة

واستعملص4؟4(.يوء)رجالفلسطينبفاعكل

يشفيالشمالثةفلسطينلمقاطعةعلمكاسمالجليل

أيامفي(.قادش)مع661:أخا32؟ة02:721؟

إلىالجيلأرضمنمدينة02قذمالذيسيمان

!نتا-13(،9:امل19صورملك،يرام

ونهريزرعيللسهلالثسمالثةالحدودبينواقعةالمنطقة

العناصرمعالأصلثيينالسكانمزخوبعد.القاسصثة

طو؟15:92مل)2فلاسرتغلثبهاجاءالتيالوثنمة

الأممجيلعنيتحذثالكنابصار-2(،ا:ا

كان،المكابتينأبامفي15(.:4متى،ا9:)إش

كانت5:4-23(.)امكالجليلفيقفةاليهود

نأبعد.فينيقثةمدنيدفيالوقتذلكفيالأرض

فيعقاطعةالجليلصارت،فلسطينبومبيوساحتك

ثئمصفورئة(:)عاصمتهالثانيهرقانوسيوحنامملكة

شكلت،هبرودسموتبعد.هبرودسمملكةفي

4)اننيباسهيردوستتراخيةبيرية،معالجليل

مملكةإلىالجلبلضخ،ذلكبعد.(..مب-37..مق

واليحكمهثتم.(44)93-الأولأغرلباسهيرودس

فيالمذكورةالجليلمدنأهئم.قيصزيةفيبقيمرومافط

قانا،!صبدا،بيت5هي:الجديدالعهد

إلىبالنسبة.طبرئة،،الناصرة،،كفرناحوم5

31؟:7؟16ةامر34؟:14أتجيارتبحيرة

.صتنجا*رخ(ا:6يو

الجليلامتذت،والادارفيالجغرافيالمستوىعلى

حتى)سبتويوليس(شانبيتمن،الاردنثرقي

منالممتذالساحلحذهاالفربفي.الحولةبحيرة

الصالحموضحهجانتاوضعناواذاجابا.إلىصور

وحدةيشكللافالجليلالخارقي،للتبادل

مناطق:ضمنفيهنرىأننستطيع:طبيعية

يزرعيلسهل،الأعلىالجليل،الساحليالسهل

حسب.الأردن(،الكرملجبلإلىشانببت)من

يسوعمارس،الإزائئةالأناجيلفيالكرونولوجيا

نأفيبدويو،تبفاإذاأما.الجليلفيالأولىرسالته

:43-47؟)4الجليلإلىاليهودئةمنتنفليسوع

كلامهمبطرلقةالجليلأهلغرف7:9(.54،ت4

95(.22:لو07،:14مررخ26:*؟)مت

52(.7:)يوواحذانئاتعطأمنطفةالجليلواعتبر

ثيعةمؤشمىيعتبرالذىغامالاابنبهوذاإن

نأيعنيهذا5:*(.إأعالجليليسئيقدالغيورلن

في.الجفرالنالمفهوممعسياستةرنةارتدتاللفظة

علىالجليلببنئورةعنحديثكانثالمجالهذا

رج؟41:45العاديات،)يوسيفوسهيرودس

.(13:1لو
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طبرية.5جنيصارت*رج-(ار)بحرجيل،

مبكالابنتهصاولزؤجهالذيفلطيموطنجليم

صائرمعجليم01:03إشجعل44(.25:)اصم

خربة:اليومهي.حئةأشخاصوكأنهابنيامينمدن

عناتة.منالغربإلىواحدكلمتبعداقيكعكول

.غماره5ر!جماره

يئضئنجماعةللفظةالبيبيئالمدلولإن)ا!(،جماعة

الدينيئوالنظام،الشعبلجماعةالسياصيئالنظام

عنالجماعتانوتتمثز.اليتورجئةالمؤمنينلجماعة

سابقة.دعوةوبدونبالصدفةيتئمللثبلقاء

سياسيئكنظامالثعبجماعةتبدوال!ثعبج!عة

عادةتسقىوهيللملكئة..السابقةالحقبةمنذ

الشعب،كل،الشعب،،هاعام"كل"هاعم"،

باسحها.يتكقمونالذبنالثيرخعنوتتئيز

"ل!"قلفظةأ!أالقدبمالعهدوشتعمل

كل:نفرأ:123املفي.الثحبجماعةعلىلدذ

جماعةهي."اسرائيلجماعةكل"أييشرللقهل

"قهل"تبدو8:2نحفي.الثماللقبائلشعبتة

وهي18(،نحفيأكماالشصبمعتماهية

إسنبلغواالذينوجميعون!اءرجالمنتتالف

جلعاد"شحب::0118قضفيمثلأنجدالرشد".

نأبعدا(،:11)قضحرب"كقانديفتاحاختار

بالمئاوراث،بال!طةيمسكونالذينالشيوحقام

1(.11:ه-ا)قض

إلىشاولرفعتالتيهيالشعبجماعةإن

قبيلةجلساتانعقدتحيثالمصفاةفيأولأالملك

الكاتبوح!سب11:15(.)اصمبنيامين

الئعبيئوالهتافيختار.الذيهوالربةالملهم

أساسعلىبشهد.ا:24()اصم"الملك"يحيئ

ونجد.اللهصوتالشعبصوتالمأثور:القول

سلطتهيمارسالذيالثمعبلجماعةالا!تيازذات

)املاصرائيل،جماعةكل9حيثشكيمفي

يرفض(12:12أمل)"الشعب"جميعأو:3(12

كلعلىملكايربعامويخنار،برحبعاميعترتأن

السلطانتسليمهتثموقد.2(.:12)املاصرائيل

)في!!دعهناتحمىالذي"الجطعةا(في

02(.:12)امل(بايممن،البيعة،عدتاالسرلانثة

المسفحالشببهنادىالذيعمرييرءوبحد

داخلانضقاقكان:15-16(،16)أململكا

مملكةفيأهلثةحربإلىقآلالثعب،جماعة

21-22(.:16أمل)الشمال

تمبرتأورشيم(،)عاصمتهايهوذامملكةفي

الملكئةالحقبةفيالعائثينللمواطنينالعاقةالجماعة

ا!.م)ع،فدعواالملكئةأورشليم!دينةسكانعن

.والفلاحونالمزارعون)أيالأرضشبأي"صر

الجماعةفهذه.3(.23:مل2مع14:21مل2ق

ملكايوآشأعلنت)يهوذا("الأرض"شبجماعة

يوثياثثم23:13(،أخ11:142-18؟مل)2

هيالجماعةوهذهع!:25(.أخ21:242؟مل)2

أورشليم،فيالبعلبيتتدميرأيضاقزرتالتي

عثاوالملكةبعلبكهةالإعدامحكموتنفيذ

21(.23:17،أخ11:182-.2؟مل)2

للتقالبدكحارسةالئ!عبجماعةبدتوهكذا

الذيالحارجيالتأثيرضذعنهاتداحالتيالمحلثة

أيضأالشعبجماعةولعبهص.عئليامحيطمعهحمله

)نحالهوديةولادةيومفي،المنفىبعدفاعلأدوزا

اليهوديةعادتساعةالمكابثينعهدوفي8(.

التيهيالعظبمةالشعبفجماعة،مانوغامستقفة

وراثثةسلطاتونسلهسمعانتمنحأنقزرت

42،:13)امكالأمةوقائدكهنةوعظيمكملك

علىتدكالتياليونالئةوالجارات14:46-47(.

لاوسهو:العبرئةفيلماترجحةهيالجماعةهذه

(.الشعبأكللاوسهوباس)الشب(.

معئىالسبعينتةأعطتهالذي"لاوس"واستعمال

للوهلةيدهثناقداليهودئ""الشعبخاضا

خاصةلفظةتمتلكاليونانئةفاللغة.الأولى

علىتدكالديموقراطثة(،هامن)ديموس،

علىأيضأوتنطبقالأحرارالمواطنينجماعة

8:92؟امكفياليهوديالشعبجماعة

إلمطتعودالمقاطعهذهأنغبر14:02.15:17؟

اليونانئة.فيالأصلنيدؤنترسمنةوئائق

الهلنستي.أالعانظمعرفتهاألفاخمافاستعملت
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13:4214:46،امكعكسذلك،مقابل

"لاوس"هوبر3""هاوترجمالعبرفيالاستعمال

و)هو"لاوس"هوالواخ!فيآلمط.شبهبشكل

لذاتمح!لفتانتسميتانهمابودابون،نونديموس

المكابتين.أسفارفيالئبجماعة

والدينتةالعبادئةالجماعةإن)ال(العبادئة،جماعة

)عد،يهوه"شعبعديدةمراتتستىصهوهلمؤمني

المدلولأعطىالبيليالاستعمالأنغبر:92(.اا

د"خصوضانذكر.أخرىلألفاظعيهالأساسيئ

)من"سيناغوغي"عادةالسبعينثةترجمتهاالتي!"

فيعيد،)هيورتي"!وعد"ثئم(.المجمعهنا

الوناثة)فيش"دقا.رق"مثثمال!بعينثةإ.

"لص"قوأخيرا.المقذسةالدعوةأياغيا(كليتي

مملايا".9تترجمهاأنالبعينئةاعتادتايي

تجديدلاحتفالاتكلهمالمؤمن!!جصاعةتلتئم

5-28!تث24:3-8؟91:18،)خرالعهد

مل242؟8:32-35؟بش31:.ا-13،

فيالتوبةلليتورجتة8:ا-13.نح3-23:2؟

ا-2(.يوء:رخ9،)نحالمنئبعدعازمن

اليوممثلا.الليتورجئةالسنةفيالكرىللأعياد

:16(.12)خرالفطيرعددبالسابمواليومالأول

للجماعة9الناشطالحضورمرازاالمزاميروتفترض

إلىالمؤمنينجمعالمرتليدعوحين،مثلأ:المقذسة"

ييوصؤر118(.)مزشكرهفعلفيمشاركته

إلىالساجدةاللينوهـجتةالجماعة05:172-ا

تنال!،التضرعصلواتاللهإلىترفعوهيالأرض

ملنفو!أعطواقمرانواجائبر.الكهنةعظبمبركة

هـ"دعكلمةفاستعملوا"جماعة"،اسم

يأالعربئة(في)واحدد"حو"ي)سيناغوغي(

مع،واحدواقعإلىتعودانفاللفظتان.أخؤةتحلقة

وقد.الاستعحالالىتعودوحدها!"د)عأنالعلم

"الجماعة"علىتدكلفظةأيضأيسوعاستعمل

16:18(.)تبهالمؤمنينجماعةعنليتحذث

للكنبسةأعطتحينالأولىالمسيح!ةفعلتومئله

العالم.نهايةحتىيزولولنيئمحعزالطماامتداذا

الجماعة.جبل*رحالى()جبل،جماعة

المقذسالكتابجصعئات

)مخطوطاتالجماعةنظام،رجا!()نظامجما!كة،

(.قمران

جلجثة."رخ)ا!(،جمجمة

الكتابنسخاتكلظقتالمقتسالكئابجمعتات

باليد.مخطوطةعثر،الخامىالقرنخىالمقذس

يستطغكانوماوطودلأ.مكلفاالعملكانلهذا

عددوأنستضالاجذا،قليلةقفةإلأبيبليابقتنيأن

بحروفهاالمطبعةودخلتالأكثرئة.كانالأمتين

الخاسالقرنئهايةففي.الوضعفئبذلالمتحزكة

بيدألمانيافيميانسفياللاتبنثةالبيبلياطبعتعشر

ظفتذلك،ومع)0014-1468(.غوتنبرغ

نسخاتتنثربلأتولكن،الثمنغاليةاليبليا

كانعشر،الثامنالقرنوحتىالجديد.العهد

التجارثة.الشركاتعملالمقذسالكتابتوزج

جمعثاتتأشستالوتت،ذلكبعدولكن

مئلأ:المقذسة.الكتببتوزجاهتئوامرسلين

سنةتأشستالتيالمسيحثةالمعرفةإنماءجمعتة

)1017(.الخارجفيالإنجيلنشرجمعتة.8916

المسيحئةالمعرفةلنثرالحكوتلندئةالجمعئة

الفقراءبينالمسيحئةالمعرفةإنماءجمعتة)9017(.

الأحدمدارسوتثجغمساندةجمعثة)0175(.

تجعللمالجمعثاتهذهكلولكن)1785(.

ئئم.المقذسةالكتبتوزجوالوحيدالأولاهنمامها

البرلطانئة.الجزرداخلانحصرعملهاإن

بتوزجحصرئلئكلاهتضتمنطمةأولأما

وفي.اليبلئةكنستابنمؤش!ةفهيالمفدساليهاب

)فيليبالألمانالتقؤلينأحدأعلن1675،سنة

لشعبنانؤئنبأننهتثمأن"عليناسباز(:يعقوب

هذاعلىوجواشا".اللهكلمةمنأوسعاقترائا

طغعلىالإضرافترخىمنظمةتكؤنت،التحذي

0171،سنة)ألمانيا(هاليفي،المفدسالكتاب

موتبعدوكستاين...سبانربمعاونةوذلك

ظهر1712وسنة،اسمهالمنظمةأخذتكنستاين

الكتاب1713وسنة،الألمان!ةاللغةفيالجديدالعهد

ئئرتعشر،الناسعالقرنوخلال.كفهالمقدس

الألمانئةفيجدبدةوعهودمقدصةكتبملايينئةثلا



المفذسالكتابجمعئات

بشكلوؤزعث،واليونانئةوالبولونئهـةوالثيكئة

كنستابنمنظ!ةإن.الثرقئةوأوروباألمانيافيخاص

منشكلفيكانت،الآنحتىنعملزالتماالتي

المقدسالكتابجمعتاتمنجمعثةأولالأشكال

الناسإلىالمقذسالكتابتوصلأنحاولتالتي

فطقةفيتعملأنكتفتأضهاغير.نحفضبسعر

منها.نحرجأنثحاولوا،محذدة

جمعئةعنعيهاليءنقولأننشطيعلاولكتنا

.0178سنةلندنفينأشستالتيالمقذسالكتاب

البحزلةفيالبيبياتوزيمفينشاطهاحصرت

فصطرت:اسمهابذلتذلكبعدوالجش.

والجش.البحزدةأجلمنالمقذسالكتابجمعئة

فيتأشستكما.أهدانهاحدودعلىدئتوهكذا

عملهاولكن.2917سنةفرنسئةيبلةجمعئةفرنسا

بثكلوحثتالفرنسثة.الثورةبحمبتوفف

الأوليينالحمعتتينهاتينانومع.3018سنةرسميئ

الكتابنثرإلىللحاجةعمقوعيعلىدئناقد

تقولاأنتستطيعانلاأنهماإلأ،وتوزيعهالمقذس

فقد.!المقذسالكتاب"جمعئاتحركةأشسشاإنهما

الأولىالسنواتفيومح!لفأعاسهفيجديدشيءبرز

اليهابجمعتةئأسيىمععثرالتاسعللقرن

كلاستفادتالتي،الحارجوفيبريطانيافيالمقذس

.والاتصالاتالنفلمستوىعلىالتطؤرمنالافادة

لندنفيشخص003اجتمع،4018آذار7ففي

نئرأجلمنيعملوابأننفوسهمعلىوأخذوا

تبثير.كوسيلةالمقذسالكتاب

ولالثروحبدونالكتالتالجصعتةهذهطبعت

وتوشعتكقه.العالمفيتوزعهوبدأت،حواثي

لدنفيمحلثةعموعاتوتنطمقوتوشعت،

،الجديدةالجمعتةليساندوا2أانكترا(وبرصنغام

كانت1816،سنةوفيلها.مؤازرلنفاعتبروا

الجزرفيمجموعة002المؤازرينمجموعات

جممئاتنأشست،الوقتذلكفيالبريطانئة.

واصوجوالدانما!كهولندازووطئةمحلثةبيبلثة

تسلموكانتوروسيا.وايسلنداوفنلنداونروج

وتأشصتالبريطانئة.الجمحئةمنساعدة
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عملوعرفونيوزللندا.كدا،فيجمعثات

في:الحأرجفيكبيرأازدهازاالبريطالتة!"ا!معية

والصين.الهندفي،الأوسطالشرقفيأفريقيا،

...الصينفيشتاولاترجماتمشارحوكانت

حئىسنة13الجمعئةتأسي!ىعلىيضلموهكذا

الكتابمننسخة0500135نشرتتدكانت

كثه.العالمعبرلغة66فيالمقدس

البيبلئة"الجمعئةتأضست1816سنةفي

جمقيما013المثحدة:الولاياتفيالأمبركئة!

ولكن.ولاية24فيالنسا.،منجماعة15،محفية

ولعبت.محدودةكانتعحوعدكلأعمال

بىالحاجةبرزت،ذاكعنددورها.المضاربات

65ضتمأميركافياجتماعفكانالجهود،توجد

المقذسالكتابجمعئةتأسيستتموهكذا.مندوئا

1816،سنةأيار8فيةنيرلوركفيأميركافي

عثرالتاسعالقرنفيونضجتالحركةوامتذت

بأهدافأخذالأول.خطانوبرز،العثرينوالقرن

والئافي.العالميالمستوىعلىيعملوشرعالمرصلين

تلكفيوكانت.المحليأوالوطيئالمستوىعلىظك

حولوخلافاتطانفتةصراعاتالحفبة

منالرطنئةالجمعثاتبينومزاحمات،الترجمات

محلثة.وايخقسامات،الرصالاتبلدانفيالنفوذأجل

عالمئ.مشوىعلىمنطمةخلقأعاقهذاكل

إلىالضرورةظهرتالحثرينالقرنخلالولكن

فيالمقذسالكتابجمعئاتمستوىعلىت!ئارك

الجمعئةووافقت.الصينفيسثتاولاالرسالة

جمعثاتاتحادمئروععلى919!سنةالأميركئة

)هولندا(أستردامفيحلقةوغقدت.وطئهبببثة

ولكن.المضمارهذافيافتراخاوقذمت9391سنة

العالمتةالحرببعدماإلىتأخرالمثروعهذاتحقيئ

21اجتمتيوما469صنةالاقزاحاستعي!د.الثانية

وأشسوا،الأميركتةالجمعئةمعروبتةأوبيبلتةجمعئة

ومنذ.المقدسالكتابجمعئاترسميبثكل

ماداخلوطنئةجمعئةكلنئاطانتظمالوقتذلك

أماالمثحدة".المقذسالكتابداجمجاتيسثى

.اليومالمئةفبفوقالمحلثةوالمكاتبالجمعئاتعدد
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أساليبشخعتالمقذسالكتابجمعئاتإن

مناكثرفيمبشطةلغةفيومنهاللترجمةجديدة

فرقفيهاثاركتترجماتوكانتلغة.015

ترجمة003فيعملتئحتلفة،طوائفمنعمل

الكنيسةبينمبادئكانت،6891سنةوفي.ونئف

منالمنطلقةالمقذسالكتابوجمعئاتالكاثوليكتة

بينالمشاركة"مبادئحولالروتتاننيالعالم

كانت".الكتابترجمةأجلمنالطوائف

العالمقبلمنشجبموضوعالجمعتات

بدايةفيسئماولا،تأشستحين،الكاثوليكي

عملبينضاعتالحدودلانعشر،التاسعالقرن

حياةقاعدةهوالذيالمقذساليهابمصتوىعلى

وبينالبثر،جميعإلىيتوخهبل،المسيحثينلجميع

مستحعلينالطوائفسائرمنصحيحئيناستمالة

الكنيسةاثخذتلهذا.الغايةلهذهالمقدسالكتاب

اتحادسزأمانةمنانطلقتمبادرةالكاثوليكثة

فأشست،بياالكرديالبرئاسةرومةفيالمشحئين

المقذسالكتابلرسالةالحالمثةالكاثوليكئةالرابطةل!

الكاثوليكئةالبيبلثةالتجقعاتمختلفجمصتالتي

وألمايا،وانكلتراوكنداالمتحدةالولاياتفي

عديدةبلدانفيأخرىتجضعاتتؤشسوانطلقت

الكتابجمعتاتمعبئاءةثاركةأجلعن

المؤمنين.جميعإلىلىايصالهاللهكلاملنحرالمقذس

لجأالكتاببالعملأنالشرقمستوىعلىنذكرهنا

سنةكانلبنانفيالجمعثةونأسيس1827.شة

.8491سنةالعائمةالجمعئاتإلىوانصمت.6691

تأسيص!وكان1816.سنةالعملبدأفلسطينفي

صنةالمكتبتظم،الأردنوفي.6691سنةالجمية

الجمعثةوتكؤنت،1818سنةبدأمصروفي.7291

سنةالجمعتاتإلىمصروانضمت6191.سنة

وتأض!صت1866صنةالعملبدأالسودانفي.0891

6791.سنةالجمعثة

جمدةالصغبرالموقعإلمىنحبة)عمر(نمرجمدة

عنالشرتيئالشمالإلىكم42بعدعلىنصر،

0031سنةمنالعصرهذابمتذ.بابلبجواركيثى

الأؤل.البرونزقيالعصرويطابق،تقريتا0092إلى

فنتطؤرالعصرلهذاالحضارئةالميزاثأهئمومن

صوتثةقيمةلهرمزإلىالصورةبتحويلالكتابة

محزدة.

كئل.اللهجمريا:

إلىإرمياأرسلهيهودفي92:3-4.إر14(

الكذبة.الأنبياءمنليحذرهمالمسبثبن

الملكمسنشار.25،-361213:إر2(،

إرميا.مننبوءةباروكقرأأمامه.يوياقيم

:اليوم28:18(0أخ)2الجقيزشجرحيثجمزو:

أحازأيامفيالفلسطتونأخذها.رملهشرقنجمزو

يهصذا.ملك

كملاثيل.ءرججملاليل

اليونانية:فيل.مج:العبريةفي)ال(جمل،

1((كلركبالمؤنث)فير،ك"بإن.كاميلوس

2023(.إربم06:6)إشالصغيرالجملعلىيدك

14:7(.تث11:4،ألانجسحيوانالجمل

25،+:61،،24:01أتكالآباءأخبارفيئذكر

بنيعدلهموافقامناخايحدلمولكنه21:7(.إش

لبجكواالجملوبريسنعملونكانوا.اسرائيل

)متالمعمدانيوحنالشهاالتيالخشنةالثياب

استخدت.الخيمة،قماشةأو:6(1مر4؟ة3

وأ)البحرين(الراجالألفمنذالجملالعربئةالقبائل

فيالجملنجد،العايثرالقرنمنذ.)ماري(الثالث

الجديد،العهدفي.والنصوصالاشورلةالصحور

منالماءيصفونلأنهمالفرشميينيسوعوبخ

يأ23:24.)متالجملويبتلعونالبوضة

الوصاباويتجاوزونالصغيرةالأمورعنديتوقفون

)صتالإبرةثقبفيالجملومرورالكبرة.

!شحيل.بل،صعبهوعقاصورةوز(91:24

هذهلح)االجمل"محل"الحبل"يجعلأنبعضهمأراد

زلناماولكننا(.الإبرةثقبفيالجمل)يمزالعبارة

نفسها.ثفرضلافرضئةأمام

أرسله.دانفببلةومنعميثيلوالد.13:12عدجمل

لبجشوها.كنعانأرضإلىأرسلهممنمعموسى

فيالإقاعةخلالمنسىقبيلةرؤساءأحدجمليئيل

:23(.01-83؟02:712،:2؟01:ا)عدالبرية



جنائزئة

الىعبادة،موتى5رحنفسات،جنائزئة

فييسئى.الجليلوبحرطبزيةبحرهوجنيسارت

)عدأكئرث(كنارةبحرأوبحبرةالقديمالعهد

كنارةمدينةباسم:27(3:13؟12يش،3411:

91:35(11:2؟يئى3:17،)تثنفتاليفي

هيوالتيالمصزدةالنصرصفيأيضأالمذكورة

الغربتةالثصمالئةالضقةعلىالعمورئةتلاليرم؟

تعرفبعد.فيمائيتالتيكفرناحوموشمالمن

وأ11:67()امكجناساسماليونالئةالتوراة

الجنة.أي"جن"كلمةمنيشتقالذكطجنيسارت

لمالأصل)فيكنارةهيجناسرصارتهذابعد

سهلعلىجنيسارتتدك(.الاثنينبينعلاقةتكن

ت)طبرئةبحيرةغرتيالواقعالخصبالغولر

لاالتيالمدبنةعلىوتدك6:53(مر14:34؟

والتيالحالئة(المنيةعيدأخرانبالبببليانذكرها

فيهكانتالذىالمكانفيالررمماليالعهدفيئنيت

جنيسارتبحيرةاسمهنامن.القديمةالكنارة

!:1(لوالجدبد.الحهدفيواحدة)مزةهنافقط

بحيرةعنآخرمكانفيالجديدالعهديتكلمبينا

بحيرةأو31(.7:،16:امر،:418)متالجليل

كتاباتوكذلك23،21:ا.ة6)يوطبرئة

طبرية.بحيرةللبحيرةالحالمطالاسمالرابيتبين(.

كلم،21الجنوبإلىالشمالمنالأقصىطوله

كلم.12الغربإلىالشرقمنالأقصىوعرضه

كلما44:مصاحته،م8،و42بينعمقهيتراوح

الجوسطالبحرسطحثحتمستواهيتراوح.مربم

وكثيرةوصافيةحلوةمياهه.م021و802بين

بعرف.أبامنافيعليهجارئاالصبديزلولم.السمك

القرىسكانكانالهوجاء.العواصفالجلبلبحر

عليههمتماكثرالمسيحزمنفيبالبحيرةالمحيطة

الغربثة.الضفةعلىسيتضاولاالآن

القديمالحهدقراءاتتفميركتابالأطيابجضة

الكناش!رج.النساطرةلدىالجديدوالعهد

والبيبليا.ال!رردانئة

الثانيبيوسالباباوفعهارسالةالبشرئ(-)ار،جنس

الأمورعندنجهاوننرقف.0591آب12فيعثر
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أربعةأؤلأالباباذكر.المقذسبالكتابالمتعئقة

الأولىالثلائةالأخطاءفشجبهاءبببلتةأخطاء

حمروهي:عديدةمزاتالماضيفيحزت

الأخلاقثةالحقائقفيالخطأمنالكتابئةالعصمة

فيخفئإلهيئمعنىبينالتمببزيجوزلا.والدينتة

خطأ،كلعنبعيذاوحدهيكونالمقذسالكتاب

ككرفض(.يغلطأنبمكن)قدإناف!ومعنى

وتقليدالإسانقاسالاعتباربعينيأخذلاتفير

والسلطةالآباءتعليمنعيدأنيجببحيثالكنيسة

يوؤلهكماالكتابمعنىإلىالكنيسةفيالتعليمثة

بححبالكتابنفتربلبشريا.تأويلأالثزاح

وديعةحارسةرئاجحلهاالتيالكنيسةروح

نقطةوفي.الموحاةللحقيقةومف!ئرةكئهاالإيحان

سنةاليبئةاللجنةأخذتهموقفاالبابااستعاد،رابعة

الروحمن"بفيضرسالتهفيوكزره4191،

تفسيزاالمقذسالكتابتفسيروهو:"القدس

كتالق.تأويلكلكأساسحرفبا

الجنسئة."رجا!(إعالم،جنس

واجتذاباستقطاب.الجنسأعاأوأال(،جنسية

نإ3:16(.24؟:2أتكوالمرأةالرجلبينتبادل

مأبهبنصحأمرالثرعئةالمرأةمعالجن!ئةالعلافات

الزانياتالنساءومعاشرة:9.8جا2؟.-5:15

هيالجن!يئالم!توىعلىالعاداتإن.ممنوعأمر

،والسحاقاللواط"،الزنى،مثلجذاقاسية

22:ه(ة)تثالآخرالجنسبباس،التنكر

الحيوانمعالزنىأوالحيونة،،الأقارببينالزنى،

21(،:27تث،:1823لا؟:2218)خر

24،؟ارور!.\(.9-38:)تكالاوناثة*

البنولثة."،الزواخ!رخ.5:91

جنوب

مصر.علىتدك11،15:92دافي-1،

تبن.ء2("

نقب."البرئة"3(

.هومابنوادي:هنوم.بن.جي:العبريةفيجهنم

العربيةإلىوانتقلتجائنا.اليوناية:فيصارت

فيالموتىمسكنهوالذيالجحيم)غيرجهنم
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نجويىيقعوادالشيول(.ويقابل،القديمالمهد

المكاناسمصار.الربابهوادياليومهر.أورشليم

.العذابلموضعمرادفاهذا

)علىالنطؤرهذابدايةنجد.القدبمالعهد1(4

91:6؟03-8:3؟)7:إرمياعنديبدو(ما

"توفتلابوجودهنومبنواديتتمثز32:35(.

اليهوذاويينمقتلفصار(،الأطفالفيهلمجرق)واد

ولكن".الذبح"واديفدعينصرنجوخذيدعلى

خهالثةطلي!تالعقابكموضعهومواديتسمية

الجثثوادي"كليكزسفيهيومسيأتيلأنه

04(.31:)إر"للربمقدشا.والزماد..

الخلاصعنيتكلمالذي66:22-24إشفي

هنومواديصارجديد،منؤلدعالميالنهائي

موضغاكانأنبعدالاسكاتولوجيالعقابموضع

صارتالتيأورشليمأبوابفخارجتاريحيا:

بعدالجاحدينجثثترقد،الديثةالعالمعاصمة

واديأنومعالنار.وتلتهمهمالدودجملهمأن

على،الواضحفمن،النصهذافييذكرلمهنوم

إلبه.بشيرإشعباأن7:03-8:3،ارأساس

واديجث،3104:إرعن6624:إشويفترق

يحرتلاهاك:عقابموضعيصبحهوم

همااللذانوالدودنارهيمنجالارتطفأولادودهم

العقابمننوعينعلىيدلان،يتوافقانلاعضران

هيأو،تدفنلاهيأوالأشرار:جثثتقاسيهما

يش؟21:9؟02:14لا؟3824:تكدك.ئخرق

اسائيل.فيتطئقكانتالحرقمعاملةأن25ة7

نارالارفينرىأنالضرورفيسليصإذنت

تبقى،القديمالعهدأفكارحب،أنهوبما.توفت

فمصير،عدهأواللهصورةتعكسالإنسانجثة

نفهملهذا.لابالئاالمؤمنيبقيأنيمكنلاالمؤمنين

جذا.قاسثاعقائاالمعاملاتهذهمثلئعتبرأن

هذهنجد.العهدينبينماأدب24(

أخنافيالأرضعلىالمركزةالاسكاتولوجيا

فنحن56:3-4(.ا،54:ا)رج09:26-27

وادي)هوالهيكلجنويىيقع،بالنارمليءوادأمام

اليهودةالأزمنةنهايةفيفيه،ويرمونهوم(،

ووثين.يه!ودمنالخطأةكلبل،الجاحدين

جاتهمخلالينالوالمالذينللخطأةمهثأةفجقنم

إلىلئرسلوايقومونثم.اشحفوهالذيالعقاب

ا،.ا-أ22:أخن)1جهنمفيالأبديالعذاب

الناروتحرقهالدودياكلهماثإذن:2(.12دارج

حيئ.خاطئبل،جامدةجثةليس

تفصلاييالمتاميةالاسكاتولوجباتألبروجاء

فخسرت،الأرضتةالظروفعنالنهائيالخلاص

شيئاالطويوغرالنمدلوقا،عقابكموضع،جهنم

منالقريبهنومبوادييفكرونعادوامافشيئا.

سيب85:13؟رؤباس7:36؟عز)4أورشليم

2؟02-ا16:يهرج4:185-186،ا؟:30ا

جفنمبينيحاهونبدأواوهكذا-17(.716:لصي

لهذا(.الموتىمئوىالمونى،مقام)أووالشول

أخن)1جهئمإلىةالشيولتحيزالتيالظلمةئصبت

ومزج.إا.:4طو؟08114-؟636:رج:3؟46

والظلمةالنارأنبماولكن.جهئمنارمعهذاكك

ولكنهاتحرقكنارجهئمنارتصؤروا،تتوافقانلا

عينهاالنظراتهذهئجد:2(.ا.أخن)2تنيرلا

فيجهئم.نار4نفعلهماحولالكنيسةآباءعند

الموضعهيجهنمالرابينتة،النصوصأقدم

نصوصفيأما.الخطأةلعذاباتالاسكاتولوجيئ

،الآنمنذموجودةفجهنم،م.بالأولالقرن

هذهنجدوقد.موتهبعدحالأيدخلهاوالخافى

بعضبأنيفولونوكانوا.27:2أخنافيالفكرة

يحزرونبحيثيطهرواأنبستطيعونالخطأةفنات

الأصلونكتشفجهم.منقصيروقتبحد

تحذدال!نصوصمنعددفيلجهئمالطولوغراليئ

فربالماورائيةأوالاسكاتولوجيةجهنممدخل

أورشلحم.

5:22،متفيجهنمتذكرالجدبد.العهد،3(

ت47(،9:43،45،مربم:189)=92-03

:3جع!،،23:15ت:ه(؟12لوإ=ا:28.

لجهنممرادفاتيستعملالجديدالعهدإنثم6.

أخنارج05،:13،42أمتالنار؟"ا-دونمثل

)متالأبدئة""النار36(،7:عز89:34؟



جوب

زبولونوص7؟يهو؟58241:آ9!رج:8؟18

،91:02)رؤالنار،بحبرة22،9(:12مك4؟15

26-0:9أخنار!:21،8؟-02:01،1415

جهنمبينأيضاالجديدالحهدويماهى27(.

"الظلمة22:13:25،03،؟12ة8)متوالثيول

متأنوبما13إ.يو2:17،بط2،الخارجتة

النم!هذافيأننانظنالجحد،يذكر5:92-03

وىشبت.اسكاتولوجيئعفابكموضعجهتمأمام

الذي254:ا05؟42،ت13تالرأيهذا

الدينونةسياقفيتردلجهنممرادفاتيستعمل

اليحمتالمطلقةالنمنعبارةإلىوبالنظر.الأخيرة

3:7،متمعوالتوازيإيى(مضافيتبعهمضافا

ما)علىتدك،23:سمتفي"جهنم"دينونةإن

الكتاباتأن)معالأخيرةالدبنونةعلىيبدو(

دبنونةأنتعتبر..مب05سنةبعدتأقياليالرابينية

أماالموث(.بعدلنفسالخاصةالدينونةهيجهم

نحذدأننستطيعفلاالجديد،العهدنصوصسائر

معنىتطؤرالاعتباربعينأخذناإذاولكنمفاها.

الاسكاتولرجيالمعنىهوفالمعنى،الألفاظ

نإتقرلالتيوالفكرة(.اليونانيةفي)هاديس

اللهخلقهماقدالاسكانولوجئةوأورشليمجهنم

والأدب41ة25متفينجدها،الأزلمنذ

الرابيني.

الحوثيسبكاىفيهفل!وضع.:2118صم2جوب

02:4:أخافييقابله.سفواسمهالجبابرةأحد

بينالحروبمنس!رخأمامهنانحنجازر.

داود.ورجالالفلسطثين

زوض،رججوتير

علىوسيطرزغروسجبالمنجاءشعبجوتيون

0225.سةبعدالزمنمنقرنمذةالرافدينبلاد

ا!ادتينحضارةفدثرمتوخئا،شعئاكان

والسومزدين.

جوج

رني!38-93.حزفيجبافيشخص14(

شحبالزمنغايةفيستحاربالتيالمعاديةالقوى

سلاميعئمالقوىهذهصهزمأنوبعداسرانيل.
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روشملك38:3()حزجوجيستىأبدفي.

من)شعبانوتويلوماشكيدك(منعلى)نجهل

ماجوجأرضفيكقهاتجتمعوهي،(الصغرىآسية

02:8رؤإنالكببر.اسبهدرالمكدولمطبلادأي

.جوجبجانبمستقلأشخفاماجوجمنيجعل

24:7،)عدأجاججوجفيرأىحزقيالأنببدو

اصرائيلعدؤ:8-+(15أصم،واضحغيرنص

جوجيعنبحديثهحزقيالأثروقد.بالوراثة

ؤرولماعزرا(4،)أخنوخاليهودفيالجليانيالأدب

جوجحيثي02:8ى؟16:1691:17؟

الأرواحتدعو!االلذانالملكان!اوماجوج

الأزمنة.نهايةفياللهشعبلمقاتلةالشرلرة

)رؤهرمحدونبسقىموضعفيسيظهران

الألفنهايةوفي،02:8-.ارؤوفي:16(.16

الحربإلىوماجوججرجالثيطانصنة،بدعو

)بلفظج"و"جالعبرئةفي.بالناريحترقانولكنهما

:اليونانعند.غو)اوغ!غو:الاكادئةفيغوغ(.

)جيجس(.كيض

مق652إلى685منليديةملك.الاريخ2(4

كنداولسالمللثقتلأنبعد.المرمنايبنسلالةأشس

ومذأرملتهونزؤجمكانهملك،الهرنلبينسلالةمن

كولوفونعلىواسنولى،الأحمرالبحرخىسلطانه

وميلبتس.سميرنةفيالياوانثةالمستوطناتوهاجم

بانيبالأشورمعفتعاهدالجومزلون،هذده

المجتاحينوطرد)668-727(،الأثوري

بعدفيماساندولكئهالأشورئبي.بمساعدة

حربهفي6()664-.االأولبساميتيكالفرعون

وتركهبايبالأثورعاداهحينئذأشوربة.ضذ

بقيادةجديدجومرياتجاحفيفقتل،وحده

كرنيارللثتلفيمدفنهنجد)توجرمه(.توجدمه

عاصمته.كانتالتيسرديسفيتبيه

شخضا!ارأنجوجعئموما.الأمطورة3(،

"تاريخهفيهيرودوتى،يقولكماأسطو!فىلا

935:)2"الجحهورثةفيوأفلاطون:8-14("،)1

"و(")45اليونانتةالمسائل9فيبلرترخس*و،"د(

38-وحز)7:17("الأولاحوارهفييوستينوس
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حولياتفيدخلالذيجوجحلموخبر93،

جوجاأنتوردالمعروفةفالأسطورة.أشوربانيبال

كنداولس.بلاطإلىيذهبأنتيراعئاكان

يسنطيعالذهبمنسحريخاتمحوزتهفيوكان

الخبروحسبالأنظار.عنيختفيأنبواسطته

أشوربانيبال.اسمالحلمفطجوخرأى،الأثولىفي

وسحق.اجمراملهيؤذيوفذاحالأإليهفأرسل

أشوربانيبال.باسمالدعاءبمجزدالجومزيين

فيجوجانتصارات38-93حزأفوالوافترضت

)حزوتويل"ماشك"رئيستسقيهلأنها،الأناضول

معمعاهدتهأبضأفعكست93:ا(.ي؟38:2

38:5(.)حز"وفوطلاكوشسضتحينممر

معاونيمارواالذينالجومريينمعتتالهوذكرت

الوغىساعةفيجوجو!وت38:6.حزفيجوج

(المعروف)مدفنهالشهيرومقامه93:3-ه(ت)حز

ذكرتكما93،حزفيذكراا(.93:ا)حز

)حز)نوجرمه(توحدمهبهامناهالتيالأحيرةالهزيمة

المأخوذةالمعطياتهذهإن02(.،311-5،ة93

في)كماجليالبمسنقبلعلىأسقطت،التاردخمن

فالسلطةجديد.منجوجفيهسبظهرالرؤيا(سفر

خبرحبالأنظارعنيختفيأنعلىتساعدهالتى

أخنوخمثلجليانئاشخضاليصيرهئأته،أفلاطون

فياختطفالذممطوابلبا.2(4:ه)تك""اختفىالذي

2:.ا-مل)2يرىيعدلمبحيثنارئة،مركبة

الوالسماءإلىاختطفالذيويموع12(.

سحابةفجاءثا(9-اا:2،اع24،5:ا

شهرةإنا:9(.)أعالرسلعيونعنوأخذته

38-حزإياهأعطاهالذيوالدورعالألمطورثةجوج

أجا!اسممحلاسمهيورداليونافنالنصجعلا93،

جوج""الملكعنتتحذثوالسبعينثة:24،7عدفي

هو)الذيوعاجوض!جوخ:028رؤفي.ا7:عافي

حزا:ه؟أخا01:2؟تكفيجوخموطن

الهغادةفيكمامتوازيتينصورتينصارا38:18(

الفلسطينيئالنرجومفيس!ضاولااليهودث)الأخبار(

المللثإلىعودةككضاعتهنا:11.26عدعلى

ريخ.اكعنهحذثناكماجوج

جوزان

يوئيلعبررأوبيننسلمنرجل،4(

:4(.هأخ)ا

غوديا.،رججوديا

يبلعامقربيقعموضعجور.(عقبة)أوطلعةجور

أحزياجرحهناك(.جنينجنوئيبلعمه،:)اليوم

إلىمركبتهفيرجالهفحمله،ماتثثميهوذاصلك

27(.:9مل)2أورشلبم

فيموضعبعل.جوارأوبعلمسكنبل:جور

جهوذا،ملكعزيا،قهرفيه.فلسطينجنوئي

26:7(.أخ21العربمعلمحالفواالذينالفلسطثين

أبيفانبوسالرابمأنطيوخسجيث!قاندجورجياس

عمارسقربالمكالقيهوذاقهره.أدوميةوحاكم

أدوميةوفي16-22(3:38،4:1؟)امك

12:32-+(مك)2

كوا!.،كوكب5رج)الى(جوزاء،

الحابرر.فيهايجريالرافدينبلادفيمنطقةجوزان

الإسائيلثينمنقسئاالأشورئونأسكنهناك

؟618:11؟:17مل)2السامرةمنجلوهمالذين

الأشورتةالضوصتذكر12(.*:إش؟91:12

فبهابدأث.ا!ابورقربخلفتلهيالتيغوزانا

الأدنىالمحشوىإلىفوصلت1191سنةالحفزيات

المدينةاشتهرت.الحامسالألفإلمطيعودالذممط

.الألوانالمتعذدبفخارها

(5/17:4)الحغرافيةبطليموسأنإكهنانشير

لاالتيالمدينةإن.لما"غوزالتيىباسمالمنطقةسمى

العليا،الرافدبنبلادفيتقع،حارانعنكثيرأتبعد

روافدأحدهوالذيلجرجباليمنىالضفةعلى

منالغريىالجنوبإلىكلم2ئبعد.الغريىالحابور

المدينة2موعلىالفخارئةنليدلحيثالعينراس

دنن02القرنمنذالمعروفة"سيكان"المقدسةالقديمة

جوزانفيوجد"النضب".الغريىالساميالعالم

تل"حضارةبغرفتهامةكلكولينيةحضارة

القرونخلالبغيانيتبقاياوجدتكما.خلف!

أر)متيقرابةعنقيلماإن.الأولالألفمنالأولم!

هذا.وسليمانداودإلىيعودابراهيممعالمنطقةهذه

أوريثليمبيرعلاقاتوجودنفت!رضيجعلناما



نجوز

زوجاتتكونفقد.العلياالرافدينبلادوعواصم

ونفهما(.:11)املهنامنجثنالحثياتسليمان

فيأبذاالاسمهذانجدالاابشالوماسميكرنأن

.ب.)أجوزانملكاسمهوداود(كابنإلآالتوراة

مدؤناتفي498سنةالمذكورمو(لا.إلفس

حديانوخلفه.أشوريةملكالثانيهددنيراري

اللمساتوضعضرفإليهمايعوداللذانوكفارا

الذيحيلاني()بيتحثيبنتطبنيئلقصرالأخيرة

ناريخمنالحقبةهذ،إلىخلف.نلفيكشف

نعرفهاالتيالأرامئةالمدؤناتأقدمتعودجوزان

قبلخضتجوزانمملكةأنعلىتدؤوالتي،اليوم

وابنهتوريشمشالحاكمولكن.لأشور866سنة

جوزان"ملكلقبيحملانظلأهديوطعى

!ف،ذل!فرداتوخلالوأزران".وسيكان

القرنإلىويمتذ9القرننهايةإلىيعودأرضيفؤجد

ثمالرقعلىأولأدؤنتأراميةعقودوفيه،م.ق7

ا!رائيلبنيإقامةأما.طينمنلريحاتعلىنسخت

الواردةالاسماءفيأثرهافنجد،جوزانمنطقةفي

)068-اصحدونزمنإلىنعودرسالةفيمثلأ

فطقة)منحلبيوشوفلطباهو،نيرياهو،966(:

عزرياهو.تذكرأخرىوثقةوؤجدتالمامرة(.

فيأرامثةاسماءمعتتعارضاليهؤيةالاسماءهذه

ستاهالذي،القمريحارانلإلهتعئدتمنطقة

معبدلهكانالذيجوزانإلهولهدد،شياالأراميون

سيكان.فيأيضا

.جوزان!ر!جوزن

سلالةمؤسس..مق0028حوالىمصرملكجىص

بدرجاتهرفامهندسهبواسطهنجى.الثافةمممضى

.سقارةفي

يهوذالقبيلة15:51يقجمعلهاكنعانئةمدينةجىشن

41،"اة)يشجوشنأرضأرضهاوت!مئ

مرسيم.بيتتل:اليومهيبعضهمقال:16(.11

محاعة.5رج)الى(جوع،

حدودجاربتلةمعيرسمموضع31.93:إرجكلعة

المحنة.بعدالنبيئيرجوهاكماالجديدةأورضليم

السور.:جولان

043

مدينةهناك.الأردنضرقيئفيمنطقةاسم1(،

امتذ.وغولونيتيديساليونانتونقالكماغرلون

،اليرموكخهرإلىحرمونجبلسفحمنالجولان

الجولانيعتبر.قسمينإلىجرياواديوفمه

مملكةمنجزةاوكانبتانية.*منقسئا

بعد.فيلبسمملكةمنموتهبعدثئم،هيرودس

3411الرومانتةسوريةمقاطعةإلىالجولانضتمهذا

الأولأغرلباس!رودسرومةأعطهثتم.(،.مق

إلىالجولانعادأغرلباسمات"..مق37سنة

الرومانتة.الإدارة

منشىمدنبينعذت.باشانفيمدينة24(

هذه6:56(.أخا02:8؟يش4:42؟)تث

.الجولاناصمكتهاالمظقةأعطتالمدية

بيت!لمدينةهيرودسبنفيلبىاعطاهاسمجوليا

صيدا.

جومر

اشكأزوالد.يافتابن15؟2-30تك1(،

عندجيميرييقابلوتوجرمة.وريفات

الأشوزلين.

2-3(.:أ)هوالزانيةسضيت.هوشعامرأة2(4

اسرائيل.مملكةفيالزنىإلىرعزإنها

تلفظالجيم)غومر.ر"م"جالعبرئةفيجمومرئون

اليرنائة:فيغيميرايا.الأكادئة:فيكالغبن(.

حياةبعيشظلأورويىهندوشعب.قيمارلوي

.م.قالساجالقرنحثىروسيافيافيفيالبداوة

جنويىفي714،سنةالأولىللمرةئذكرون

وبعبرونأورارنو،يهاجمونحيثالقوقاز،

حدودعلى،الأناضولشالفيولقيمون،بلاده

الثانيسرجونعلم5الأشورئة.تابالمقاطعة

تلكإلى607سنةانطلقالخبر،بهذاالأشورفي

.م.ق507سنةوقيقتالخلالفتلحيثالمنطفة

سنةأيمرحدونتغبولما2(.ا-ب14:4)إش

الغرلماالشمالنحوتوتجهوا،الجومرثينعلى6س

وهي،سينوبإلىفوصلوا.الأناضولووسط

سنةودئرواالأصود،البحرعلىيونانئةمستوطة

بعد.الانيميداسالملكفانتحر،فريجيةمملكة675
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جوجالملكفطردهمليدية،إلىنوخهواذلك

منالجوسثونفسار.أشورتةبمساعدة()جيجاس

فيجوجمات)توجرمه(.توجدمهبقيادةجديد

ا-.2(.اة93:3-5)حز652سنةالقتال

بحرإلىووصلواسرديىعلىالجومرترنواستولى

فدئروا،6(93:حزيسضيها)كما"الجزرأإلى،إيجه

عبرأدراجهمعادواثتم.أفسسوهيكلمغنيزية

المادايينفييذوبواأنتبلوتشثتواالأناضول

تجؤلفيهالذيالجغرافيوالمجال.والاسكودين

ضفتلماذابفهمناالسابم،القرنفيالجومرثون

)أيماجوجإلىجومر01()تكالشعوبلاثحة

الغريىالشمالفيالحائشينالمادايينإلىأيليدية(،

شواطئعلىالمقيمينالياوانبين!الى،إيرانمن

وظهرتولل(.)أو:تابلوالىالأناضول

وأمراء،الجومزلينبحدجاؤواالذينالاسكوتيرن

فيتغلغلواالذينالمادايين.ا:3(تك)ريفات،

والقائد،الادسالقرنبدايةفيالأوسطالأناضول

نلهمهؤلاءكل)توجرمة(:توجدمهالكبير

ه:اأخا؟ي01:2)تكالث!عوبلائحةفيجومر

قذم14ة27حزوحسب38:6(.حزرجي؟

"بيتسمواوقد.صورتخارإلىالجيادالجومريون

توجرمه".

جوفي

)تكالجونئينعائلةورنيسنفتاليأبناءثاني1(،

26:48(.عد24،:46

يوتامأيامفيعائلةرثشجاد.نسلمن،2(

-17(.5:15أ!)ايهوذاملكالثاني

ملكعنمرتينالتوراةتتحذث.الئ!عوب:جويم

جوليم.

)ندعاليامعروفحثيملكوهوتدعال1(،

)تكنجتابولشمدنحلفائهمعهاجمالأؤل(.

،14:1.)9

فيأوالجلجالقربجرييمعلىأمرريملك2(4

الشزاحيقابل:23(.12)يشيشوعقهره.الجليل

ي)الوث!يين(هاجريموحروشةجلجالجوئيمبين

ماالحارثئة(.قربعمرو)تل4:2،13،16قض

قد.جدالهاك14؟تكفيجويمملكمعنى

وهوغوطيومأوالحثتةالمملكةشعوبمحتفيعني

الأعلى.الزابمنقريبةمنطقة

الحراث(وادي)حريا:الصناعواديجيهارالفيم

السبيمنالعودةبعدبنباميئبنوفيهأقامموضع

قنازلبنيالماضيفيكانت11:35(.)نح

4:14(.أخ)ا

ويلبسانسانبشكلإله.الأرضتشخيصجيب

اثخد.هليوبليستاسوعة،فيعضومحفذا.تاخا

أولادةأربعةمنهالهفكاننوت،بأخته

نفتيس.ء،سيت،،ايزلسء،اوقلريس،

عرشفاعتلىشو،أبيهيدمنالسلطةعلىادتولى

حسابعلىاورلرش!ابنهإلىالملكيةونقلممر.

يميت.افي

برتةإلىالطريقعلىوتفةنبع2:24.صم2جيج

قائدابنيروأبيشاييوآبلاحقهناكإلى.جبعون

ثاول.جيش

سلالةمؤشس)687-648(.لديةملكجيجشى

سلطتها.قئةإلىلبديةوصلتأيامهفي.المرمناويين

ولكنه.كولوفونواحتلوالاشوريينالقيمرلينرد

أنهالاسطورةتورد.القيمرلينيقاثلوهوهلك

يختفيأنواستطاع،امرأتهوتزؤجكنداول!عزل

روى)كماسحريخاتمبفضلالانظارعن

جو!.!ا،ر!(.أفلاطون

الجاحظعهول(:)مكانحجزمنالذيأو:جيحزكلا

إلىفذهبالطمعدفعه.أليشعالنبيخادم.العينين

هذاأجلمن.هدايامنهوطلبأليشعباسمنعمان

02-27(.5:مل)2نعمانبرصإليهانتقل

.الجاري:جبحون

)تكبعةالألىالفردوسأنهارمنواحد1(4

كانتإذا.كوش-بلادكلحوليري:13(.2

إلىيلمحالبيبلىفالكاتب،الحبشةهيكوش

)صيقدماءشهودالرأيهذاولؤكد.النيل،

السبعينتة(.حب2:18إر24:27؟

القديمةالتئةسفحعلىأورضليمقربعين2(،

)اململكاصليمانكسحهناك.قدرونواديفي
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التيالدراجأمعين:اليومهى28-45(.:+،ا

ملوكاهتتم.مردمستيعينالمسيحئونيسضيها

هذهإلىالوصولبؤمثوابأناليبوسئونوقبلهميهوذا

نفقحزقياحفرالنهايةوفي.دائضاثحرىالتيالعين

أخ21الأعلىالماءمجرىهمكذافكؤنشيلوحا

(2+:إش،18:17مل7:32،إشرج03؟32:

المجرىانسذذلكبعد.سلوام()عينأسفلومحرى

سليمانأنإلىهنانشبر.3(.32:أخ)2الأسفل

.صادوقالكاهنفمسحه،جيحونفيملكانؤج

.بعدهمنهناكالملوكسيتؤجمئالهوعلى

جيرا

زمنفيبنياميئأبناءأحداسم46:210تك1(،

.8:35،أخارجممر.إلىيحقوبعائلةنزول

اصراثيلبنيقضاةأحدأهودوالد،2(

3:15(.)قض

منهاربوهرداودشتمالذيشمعيوالد3(،

:8(.2امل؟ه:16صم)2أبثالوموجهأمام

كالب.نسلمن47.ة2أخاتجيشان

كمهامخانرجكمهامجيروت

مدينة23.34:؟:1512صم512؟:ءايشجيلوه

معتحالفالذياحيتوفلموطنيهوذا.قبيلةفي

إلىكلم2تبعدالتي.جالاخربة:اليومهي.أبشالوم

غرلمما!ثمالمنتقعمنطقةفيعماربيتمنالفرب

.حبرون

زاحمالذيتبنيوالد2-16.22:اأملجينة

اصرانيل.مملكةعرشعلىعمرى

9بئاوالفبنيفيةاكاديةفي.بورفيريون،رجار،جة

ضثهاوقد،صيدونمملكةمنجزةاكانتا".ي

ممتلكاته.إلى*6-876سنةاصحدون

فينشجمنظامفيالسادسالمقال.الطلاف:جطين

المتعفقةالث!راخالشعةفصولهفيتث!رح.المشناة

الويلةهي(طلاق)رسالةط""جإن.بالطلاق

تفعلهماكل.والمرأةالرجلبينللفصلالوحيدة

يتوشحماهذا.المرأةإلى"جط"تسليمهرالمحكمة

وتوسفتا.التلمودانفيه

جياحرشيمرجراشيمجياها

بورفيريون.!رج.للجتةالقديمالاسمجمو

جثين.واليوم.هاجنببت:التوراةفيميجينا

جيورجثة.ترجمة*رجترجمسة،جيورجحه

الكنيسة"جيورجئة.لغة،رجلفةجيورجئة،

المقذس.والكتابالأرثوذكسئة



!ثإ،فئي!

%ا!!

إ+ألم2

حباكة.*رج(ار)،ئكحا

فيق.ر:برحا

أخا؟:4617)تكأشيرقبيلةمنبرلعةابن1(،

26:45(.عد7:32؟

فيالبدوثةقبيلتهتركالقبنئين.منرجل،2(

الجليلفي،الشمالفيعشيرتهمعوأقامالجنوب

التيوهي،ياعيلامرأتهكانتا(.4:ا)قض

)تضحاصررملكيابينقائدسيسراقتلت

ه:24(.2؟4:17-ا

:18(.4أ!)ايهوذانسلمنرجل3("

8:17(.)أخبنيامينقبيلةمنرجل44(

بثكلتمثلمصرتةإلاهة.حورسزوجة:حاتور

قرصقرنيهاوبين،بقرةبرأسامرأةأوبفرة

السماءتشخيصهي.كمنجةبشكلالثمس

امرأة)حورس(.الثسىولدتالتيوالبقرة

والحب،والمرميقىالفرحإلاهةوبالتاليمقاجة

تفنوت(حاتوررجوع)أسطورةرهيبةولوءة

اللذين(والهلال)البدربوجهيهالسخماتومماثلة

.دندرةفيغبدتهكذا.الرعبأوالقلقيحملان

فيوالبقرةالموتىجبلإلاهةفصارتطيبهفيأعا

وبينبينهااليونانتونماثل.البحريديرممبد

أفروديت.

ختى.ر!حاتي

وهياللذ،قرب)شفاله(السهلفيتقعحمادبد

فبهاأقام.الاكتحرنمسمدنلائحةفيمذكورة

امك)المكاقييهوذاوحضنهاالجلاءبعدالبنيامينئون

:13(13:+،2عز34؟:711:*،نح38؟:12

التيالحديثةهياليوم.ترلفونمعللمعركةاستعداذا

اللد.منالثرقبئالثحمالإلىكلم5تبعد

بلادفيقديحةتجارئةمدبنة(حزان؟العربثةأفيحاران

ملتقىوعلىبليئنهرعلى27:23(،)حزالرافدين

وآسيةومصرسوربةإكبابلمنالآتةالقوافلطرق

الإلهلعبادةهائامركزاحارانكانت.الصغرى

طدانطلاقهونقطةابراهيمأجدادمدينةهيالقمر.

،ي3،12:524:4؟اة11)تكهجراته

احنلراالأشورتينأن91:12مل2يذكر:43(.27

.الشارعأيحارانوبالأكاديحارانترتط.حاران

الفديمة(حاران)أيحاراناصكيهوحارانموقع

صغيرةترلةهيالتيالحالئةحارانغرلمماشمالمن

)أوأورفاشرقيئنجوئي(التبنباصاك:التركي)اسمها

فاكتشف،الحفزياتبدأت5191سنةالرها(.

الأشورى.الزمنإلىتحودمهضةمكنبةالمنفبون

إيبلاوثائقفيمرازاذكرت؟حارانتاريخهوما

وجرديعود،إذن.معقولةأهميةذاتتجارفيكموء



ثرحا

نجد..مفوالعشرينالراجالقرنإلىأقفهالمدينة

عشر،الثامنالقرنفيماركما،أرشيففيحاران

الدويخهايجولمقاطعةعاصمةوكانت

حارانكانت،0015سنةحوالم!.الامورئون

سنةبعدوصارت،الميتانئةالحورنةالدولةمنا"جز

الثاكشلمنضرعهدفي.أرامئتجثيمركز0011

مركزاوظفصأشورلةإلىضمت)858-824(،

نهايةحتىالمملكةفيهائاوعسكرئاإدازيا

البابليونحارانإخل061،سنةالاشوريين.

بمحاونةبهياكلهاسلبوهاالمادايينإنثم.والمادايون

هابناء(953-555)نيونيدفأعاد.الاسكوتيين

للفرسالمدينةوكانتالبابلثة.الحقبةخلال

فيهاجعلواالذينللحلوقيينثمالاخمينتبن،

القاند،كراسوسجاءهامكدونثة.مسترطة

بلاداجتاحومنهاق.م.،53سنة،الروماني

ولكنهريمة.شزفيهافالزم،الفراتيالرافدين

مرضمعالرومانيةالامبراطورئةإلىضفتالمدية

فتلحارانوفي.(..مب)161-018اوربليوس

ساعة،.(.مب21-217)1كركلأالامبراطور

فيهايمبدظكالذي)اسين"القمرهيكليزوركان

بل)685-507(،الملكعبدالخليفةعهدحتىأتئه

علىكانثالمدينةهذهأنبماالحاشر.القرنحتى

مركزظئتفقد،والساسانيينالبيزنطيينحدود

الاموردنالعرباحتلالحنىهلنسنيةحضارة

العباسيئ.العهدوبدايةللمنطقة

هائادوزاحارانلعبت؟حارانديانةعنوماذا

كانت،فقد.دينيكمركزالرافدينبلادتاربخفي

سين،القمرقيللالهمقدسةمدينة،اورضأنضأنها

.م.قعثرالثامنالقرنمنذعبادتهسيطرتالذي

فيذكرالتاربخهذاإلىيعودماريمننصنفهناك

وقد.حارانفيسينهيكلفيعقدث"معاهدة"

"بعلأو)اثيا"وسموهصينللالهالاراميونتعثد

مناسمهاشفزعالتينكالكانتزوجته.إحاران

ماهذا(.الكبرىالسثدةإأيا(غال"نبنالسرمري

نوعمكووالاله.حارانفيالقحرعبادةقدمعلىبدك

سينابناعئبرقد،نسوخالاراميونسفاهالذى
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الملوكتعثدولقد.القمرفيالهلالإلةكان.ونكال

بانيبالوأشوراسرحدونسئماولا،الأشوربون

بلادمنأرامبةزكوتونقئةوجدتهأتهكانت)الذي

فيالعظيمللالهعظيضاتعئدئاالعليا(،الرافدين

هيكلبناءأعادالذينبونيدفعلوكذلك.حاران

نبونيدأم)كانتالقمريللمثفثالمكزسأخلخل

يسألونالعظماءالملوكوكانفيه(.العظمىالكاهنة

الحالفعلىوكان.إلهيةأقوالأ"نو!و،و"!سبن

الذهبمنغرامةونكالسينلخزانةيدخأنكذئا

ذبائححارانهياكلفيوقدت.الجيادأوالفضةأو

الذبنالأولونالمسلمونالكثافيبقولكصاالأطفال

تحمل.حارانفيالسبأيينانماسبةهذهفييذكرون

قب)رأرامئااسفا02(25:)نكاسحقزوجة

ضبإررقد،،العربيةفيضب"ررخ!،

هوالذي،9(0شة)حوالىأبثالومواسمت"(.

عينهاالمنطقةإلىأنظارنايوخه،جوزان*ملكاصم

ويفترض(...4،22-ا:313؟:3صم)2

الأرامئةوالعواصمأورشليمبينمتئ!ابهةاتصالات

اثيلتينالاصبحضووجود.العلياالرافدينبلادفي

الاعتقادثثت،جوزانإلىالأشوربينبيدالمبئين

واسائيلال!هرينأرامأهلبينأجدادثةبعلاقات

.وبهوذا

يعرةالعبرئةفي.حارتغابةأوحارتغيضةحمارث

منهارئاكانحينداودإلبهالجأغابة.حارت

(22:5)اصمشاول

كانث.الأنباطمنملوكلأردعةعريئاسمحارث

البتراء.عاصمنهم

.م.ق916سنةسجنالأؤل.الحاوث14(

السلطةاغتصبالذيالكهنةعظيم،ياسون

ارناس(5-8:مك)2الكهنونثة

.م.ق69سنةحواليعلك.الئافيالحارث2(،

.م.ق85سنةحواليملك.الثالثا!ارث3(،

9)ايباسالحقيقياسمه.الرابماطارث4(،

هيرودسامرأةابنتهكانت.(..مب.-.4.مق

هيرودثة.أجلمنهيرودسطئقهاأنتيباس.

انتهت.وهيرودسالحارثبينحربوكانت
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حينفنرةالحارثأرضامتذت.الحارثصنرلصة

كالبغولا.الإمبراطورطلبملثثادمثقأرضضثم

حواليدمشقمنبول!هربالملكهذاأيامفي

9:22-أع،ي:1132كور)342-*السنة

.)25

الأرثوذكسثةالكنانس5رج(القمري-)ا!،حمارث

المفذس.والكناب

،حزانفيعاش(سنباطبنسنانبن-)ال،حارث

عنالربئةإلىالبنتاتوكسنقل.\.أو9القرنفي

كما.أخرىبترجماتترجمتهوقابلالسبجنئة

السرلانئةفيألفثتمنث!.جا،،أم،حكترجم

تفيرونسخيوحنا،رانجيلمرضإنجلتفسير

بيتصاليعازردؤنهالذيبولسالقدي!رسائل

كنداسة،

نح51؟:2أخأ)المنفىمنأبناؤهعادحماريف2!جل

والمكزسالمحزم:حارلم

شبيتدوكان،الصمبيمنأبناؤهعادرجلا("

رج.ا:27(.7:35؟)نحلوخذنصرعهدعلى

2:32.01:31،عز

24:8(.أح)اكهنوتتةعائلةرئيس2(،

المح.آلامتعنيسريائهكلمةالحاش:)ا!(،حاش

مدرسةأصحابيرىالذيالمسيحآلامفخبر

فييثمكلجذا،قديمآنه،التكوينيالتاريخ

أجزاؤهترتبط،حدةعلىقسماالأربعةالأناجيل

فيه،الواردةالأحداثمعظمففي.ببعضبعضها

حياةفيالمستقفةالأخبارنربطالتيالألفاظنجدلا

خبرهفيأدرجإنجيليكلأنغير.ورسالتهيسوع

به.خاضةمواد

،والآلامالحاشخبريبدواطبر.تكوين1(،

كككئلهاأساصئةوثيقةالأدبتة،الوجهةمن

وصلنصنأولهوالذيمرنفذم.بطريقتهانجيلي

يو.لو،،تنعالجئثمإلينا.

بسهولةمرفينعزلأننشطيع.مرقسأولأ:،

يدو،ماعلىيتضتن،فهو.الأساسيئالخبرهذا

)14:ا-2(.الكهنةمؤامرة:التاليةالأحداث

)العشاءالرفيعشاءا(.ا-ا.:)14يهوذاخيانة

:43-)14يسوعاعتقال22-25(0:)14(ال!زي

بيلاطسوأمامالكهنةرؤساءأمامالمحاكمة44(0

.22(-12:)15الصلب0(41:53-25:15)

فدالمعطباتهذهكك151:42-46(.الدفن

13-3:)أعالرصولئةالكرازاتأتدمفياسعملت

الإيمانثةالاعترافاتوفي13:27-92(،!ا؟

،(34-:15أكور،8:34؟4:25روم)القديمة

24-28(،:4)اعالأولىالليتورجةالصلواتوفي

هذهفيسامتةصيغةأئةنجدلاأننانلاحظأنناغير

ولكن:22-25(.14عدا)ماالمرقسئةالنصوص

الخبرفيأدرجتأحداثفيكثبرةالسامثةالصبغ

:3-9(.14)مرعنيابيتفيبالطيبالمح:الآقي

الهزءمئ!هد:32-42(.)14جتسيمافي

الخبرانبعضهمفاشخلص)15:16-02(

الجماعةكرازةإلىبعودمر،فيالأساصيئ

بذكرياتمرقسفكملها.رومةفيالمسيحئة

الحاشخبر:آخرونوقال.بطرسمنأخذها

الشهداء.لأعمالالأولالنموذجهو

كتماأتدمأمامأشانحسن،مرقسخبرنقرأحين

يتفزد.الأربعةالإنجلئينعندوموتهيسوعحاشعن

365-26،35:اومت14:27،305-امر

3-32؟22:الوأقالرسلهربإلىبالإشارة

مرفيهوالنزاموشهد18:8(.يو23:94؟

عتخفف،عظيمضيقمشهد14:له!-36،

نأدخل22:43لوأئا.تساوتهمن26:35-45

22:45(.لوأيضا)رجيسوعليعزيجاءملاكا

الإنجيلئبنسائر!ثذد،يسوععلىالقبضساعة

26:52-54؟)متبسوعحرتةعلىخاصبشكل

التيالوجدةالكلمة:4-9(180يو،اه22:لو

"الصرخةعدا)ماالمليبعلىيوعبهاتلفظ

في(الروحيلمأنفبليسوعأطلقهاالتي"العظيمة

يسوععنالآبتخلىكلمةهيمرقسإنجيل

سوىالحاضرينفمفييجعللاوهو)15:34(.

أتا151:92-32(.والهزءالاحتقاركلمات

رددهاأقوالببعضفاخفظواالثلاثةالإنجيلئون



حاش

بالحاضريننليقراعتباراتالنفرانفيقولمنها،المعلم

.03(،-91:2628يو؟34-23:46الو

المسبحئةاستعملتيوحنا.لولا،منى،ثائا:.

في،العبادةشعائرفيالحاشخبرالدايةمنذالأولى

ويبدو)ابولوجيا(.الإيمانعنالدفاعوفي،الفقاهة

مرقسيدخلهأنقبلمكتوئاوجدتدالخبرهذاأن

خاصتقليدمننفسهمرقساستفاد.إنجيلهفي

سالروفعلخبر.منإليهو!لممافيليتوثع

بالكرازةالمشتركارتباطهموركم.مثلهالانجيلئين

مئىوفعل.خاضاطابغاالآلامخبرأعطوا،الأولى

،2:615،18.؟:23)1إنجيلهسائرفيكصاهنا

54،،)26:15الكتبننثةعلىفشذد8:17(،

النضينهذينفي43(.27:9،01،34-35،

نصنمنمر،منقرئااكثرعتكان،الأخيرين

بيهوذاالمتعثقةالحوايثىبعضوزادالمزمور.

علىوشذد،(351-:27؟أ15،25،05:)26

)17:91،وخطبئتهماليهوداالرؤساءمسؤولثة

.)24-25

الإنجيلاهتماماتهيمتاهتمامات

المقا!فخارجخاضا:لوضبروجاء.الأولاني

صتقلا.مرجغايتبعفهو،بمرفسيرتبطفيهاالتي

عواطفحزكبه:خاصةبلهجةنضهدؤنكما

المرضىكمخقصخبرهفيبسوعبدا.القارئ

ضيءكليفبلالذيالقدبسكالشهيد،والخطأة

45،51،61،،22:15إلوبالمبرويتحفله

،23:27-31،34،46.)48

أمينةأفس!كنيسةظثتكيفيوحناخبروبئن

اللاهوصليةالعبقرتةكشفكماايقليدتة.للكرازة

الذيالرعبأمامنعدلم-كاتبهلدىوالدراماتيكتة

القاسييسوعلموتبوأعطىوهكذا.المأساةيلي

فهذا.الحقيقيئمدلوله،الظاهرفيللآمالوالمخئب

إلى،الشيطافيالمتقلقلالعالمهذامنعبورهوالموت

حرايسوعسار.المسيحئينرجاءموضوعالأب

مبفاشيءكلوعرف،الملوكمنكملك

بأخضائهواهتئم:28(،318:4،91؟،13:1)يو

فمضى91:26-27(،)18:8-9،النهايةحتى
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؟8،)18:هالآلاممثاهدقيحاشهلقاءإلى

حاشهففي(.صليبهبنفسهيحملهو91:7:17،

وفي4(17:ا،3-32؟13:ا)24-12:23؟

.مجدهتظهريو(بحسصارنفاعههو)الذىموته

91:03(.12:32؟)يوالصليبعلىفتصرهو

بموتهيصوعلرسالةالحلاصئةالقيمةيوخاربط

مقابل32-صهم!(.:12؟-14)3:13الصليبعلى

وحيئ)انطلاقه(وقيامتهيسوعبموتربطهذا،

الأساسيئالموضوعفيهمارأىكما.وطبيعتهأصله

التلامبذ.إلىيوخههاالتيالعزيةلريمالة

تدوينقبلأولأ:.الحاش.لاهوت،2(

تقريزافقطليسمرضخبرإن-الأناجيل

أيفافهوالرئشتة.الحاشأحداثعنمقتضبأ

كماالأحداثوأهمئةمدلوليبين.خلاصتارلخ

هذهاعتادتمامسيحتة.كرازةأتدمفهمتها

=)السوتيريولوجثةالقيمةعلىئشذدأنالكرازة

ذللكمع)راجعيسرعلآلام(الخلاصلمحمل

4:12؟؟3:15اعفيالفكرةلهذهضشثاتاكبذا

الآلامهذهفيرأتبل53(.إشضوءعلى8:32

وهذهمنتمزا.يسوعمنهاخرجمحنةالحاش()=

!انواعثارحجرذاتهاحذفيكانتالمحنة

اليهدودنظروفيقدير(.سيحمحيءينتظرون

معيكنلماللهبأنالبرهانالحاضكان،اللامؤمنين

السؤالهذاعلىالمحيحتةالكرازةأجابت.يسوع

اللهآقامهوكيفيسوعاليهودعاملكيففبئنت

3:15،4:01؟2:24،32،)أعالقبرمن

منبهائهمماكليوععنودفعت5:03(،

313:غلرج،الاكبراليهودفي)الاعراضضعف

افيوبينا:22-25(.اكور21:23؟ونث

بريئاكانالذييسوعأنخاصبشكلالإنجييئ

53:4-9(بم94:3-4إشرخ4:27-03؟)أع

3:14،7:52،)ا!كبايىوالموتمالا3احنمل

شهادةبحسب،اللهوان.تائةبحقلة32-+(8:

والإيراداتي؟ا:ا10ابم22:6)مزاليهب

26؟3:13،أعفي21:23تثفيالضمسئة

أعفيواضحبثكلفيرد53إش35-4:27؟



437

)أعالمسيحمسيرةمشفاحذدقد8:32-صم(،

:8بم25-28ا،4:ا2؟17-ا3:ا:03-16،

جهلعلىواحدةمزةاعشذد13:92(.35؟

خطيثتهملمجفبلمولكئه3:17-18(،)أعاليهود

وأبرزت.52(5-03:71،:5؟11،27-01ت)4

أحداثتفاصيلعابرلكلالأولىالكرازة

والمؤلمةالبئ!زلةالوجهةعلىثذدتوما،الحاش

3:18-2-25؟اة22،ا:18-ابطا)ر!

12:2(.5:7-8؟عب22،

خبرلبعينهاالميزاتنجد.الأناجيلفيثانئا:.

الإزائتونيتحذثلا.الأناجيلفيكماالحاش

حفقهالذيالخلاصيئاللهمخططعنصريحبشكل

هذاعناصرعندهمنجدولكثنايوع.حاض

مسبفايعرفكانيسوعأنيتيزنفهمالتقليد.

31-21،27-14،8:18)!رينتظرهالذيالمصير

تألموآنه4(،:18يو؟22:15لو55؟:41!وز

8،31:مر،27:91،24)متوبازبريءكإنسان

هذهان!زعوا(3191:170؟:14يو؟1442

الزمانسشوىعلىالتارتحثةحدودهامنالأحداث

52-26:)متالكودنئعدهاعلىفدئوا،والمكان

وز،21:+)متاللامحدود:!هم(15مر53؟

حاشفيأنيعرفونهم16إ.3:يووز،26:93

:3(16)متوابليساللهبينحرل!كانتالرلث

ماككوأن03(،:41يو52،،331،:22لو؟وز

الأنبياءإنباءاتخلالمنالقديممنذأعلن

كز؟53:12إش96،87؟22؟)مزوصورهم

ت)(الآلام)-الحاشساعةفيتثمقد13(

14:18،2،24،27-امر26:15؟27:9-.ا؟

يو22:*،لو34؟94،15:23-24،92،

فقطيوعيموتلا،إذن31-*(.91:28،

منفهيهوماخصومهعنفبسببضحثةمثل

ثئم.اللهومثثةالخلاصيئاللهمخططتئمففيه.فظاظة

الرلت،جاةمنالأخيرةالأشهرمدلولكتاللهإن

وممخذاالموتمنقائفامسيخاالمصلوبمنفيجعل

22-:17،وز16:21تفيالآلامإنباءات)رخ

31-32،:13يو؟وز-02:1791وز؟23

صورحا

فينايحزكأنالحاشخبريتوخىلا5(.17:ا،

والإجابةإقناعهميحاولمابقدرالقزاءوببنيالعاطفة

ئخصأنغير.الخصوماعتراضاتعلىمسبفا

)مربهنقتديكمثالالبدءمنذيظهرأالمتأيسوع

تطرحولا7:95-.6(.أع23:26،لو،1:38،

القيمةمسألةصريحبشكلالحاشأخبار

نجدولكثنا.يسوعلمرتالشاملةالسونيريولوخة

ضمنيئبشكلبعد:فيماسيأتيجرابعناصرفيها

الذيالألمعنتعبيرانجدحبثوز؟45ا.مرفي

زو14:24مرفيواضحوبشكل.الآبيرضي

فيأيضاونجد.53:12أشضوءعلىنقرأهالذي

:الكبرىاليوحناوئةالمواضيع:الرابمالإنجيلخبر

يقذمالذييسوع.العالمونحقص،العالمنوريسوع

:91(.17)يوأخضائهعننفسه

إرشادتةاهتماماتجاءت:الحاشتاريجة34(

الحاشخبرتدوينعلىفاثرت،وعقائدثةودفاعثة

تعليمبل"!حافيا"تقرلزافقطهوليسالذي

الأخبارعلىتثسذدالكرازئةالوجهةوهذه.خلاص!

قسمهفي)أعالمسبحتةالفقاهةإنثتم.المختلفة

المدلولعنتمبزلمرؤ(،الرسائلالئاني،

تعابيرفيوموتهيسوعلحاشالسوتيىلولوجي

الحاشعنالقانولنالخبرهذانهانتة.عقاندثة

تعبيرإئه.معينكاتبعملفقطليس،والآلام

الوقتفييكفلالواقعهذا.الأولىالكنيسةإيمان

الخبرهذاإلبهيعودالذيالقديمللتقليدأمانةعينه

بإيجازالخرجاء.البدايةمنذالعامالرأكهماواجهالذي

يسوعمنجعلفماتفسير،كلمنواحتفظ

الأخبارعنابتعد.الخاصةالعقائدئةاهتماماتهمؤؤل

نادزإ.إلآيوعتكلمفما،المنحولة

ومحدد.محصورمكان:حاصور

الشرتيئال!فحعلىتقعقديمةكنعانئةمدينة(1،

سهلحتىسلطانهاامتذ.الأعلىالجليللجبال

القرنمنذالمصرتةالنصوصتذكرهايرزعيل.

الحمارنة.تلرسائلتذكرهاكحاعثرالخامس

أحدباصم4:217،تض11:ا،يثىلنااحتفظ

)لىالإسرائيليالاحتلالبعد.يابينملوكها:



حافر

نقاليمدنبينحاصورغذت:91(،12؟ا.:11

عدوحقنكماسليمانحقنها:36(.91)يش

الاستراتيجيئصقعهاببب15(:9)املوجازر

احتليهوذا،عنإسائيلائفصالبعد.الأردنعلى

هذهضئتثئم92(.:15امل)حاصورالأرامئون

فلاصرتغلثأيامفيالأشورتةالمملكةإلىالمدينة

أامكالمكاب!ينأبامعلى.2(.:15مل)2الثالث

لحربمسرخاحاصو:سهلكانت11:67(،

ثداحتلأووتاصتلهيالوم.يوناتانفيهاانتمر

فاكنشفتالحفرثاتأئا.الحولةبحيرةغردنجوئي

محيما0018-.016الئاتيالوديطالبرونزفي

الوسيطالبرونزوفي(.الرعاة)الملوكللهكوس

أئاموفي.قديمةقلعة)0021-.018(الأؤل

عدبدة.اصطبلاثسيمان

تضرف،طبرثةبحيرةشماليتقعالتيالمدينةهذه

منتصعدالتيوالطرلق،الحولةبحرةواديعلى

وأ"يعقوبنجات)جحرعبردمشقإلىطرلةبحيرة

،قادشعبر،والعاصيالأعلىالأردننهروادينحو

:92(.15مل)2عئون،معكةبيتآبل،دان

اللعناتنصوصفيالأولىللمزةحاصورتذكر

نصرصفي91(.القرنفير،وذ)حالمصزية

نشاركوهي.دولةأومملكةهي18()القرنماري

والحجارةوالفضةوالذهبالقصدبرتجارةفي

علىونجدهاالاممادثة(.فيأحاصوراالكريمة

الأولوليش)1468(الثالثنحوتمسلوائح

)0145-الثانيأمينوفيسعهدفي)3013(.

حاصورموفدفرعونبلاطاستقبل1425(،

العمارنةتلمنرسائلأرجوارتبالتالحورقي.

)227-لفرعونأمانتهالملكيعلنحيثبحاصور،

حاصورملك!لأنفيحتبئصورملكأقا228(.

)رسالةأمملكتهاحتلالأجلمنبعابيرويرتبط

فيمدينةهيالتيعشتروتملكوكت148(.

ملكإلىانتقلتمدنثلاثخسرإئهليقولباشان

ضابطسأل،13القرنفي.364!)ريمالةحاصور

حاصورفييجريالذيالأردنن!عنكاتاملكيئ

447(.نشو،الأولأنستاصي)بردئة

438

نجدها:23(.15)يشيههوذاقبيلةفيمدينة2(،

برنيع.تادشغردماشمالم!القديراتواديفي

صدنمنأخرىمدينة.الحديثةحاصور،3(

فيمعينتلضرقيئجنولمماالخضيرةتكونقد.يهوذا

الميت.البحرباتجاهطوافيمنطقة

بعدالبنيامينيونفيهاأقاممدينة:له!.11نح4(،

السبي.منالعودة

حافر

طالبتالحافردين.جذ.منشىنلمن،1(

26:32-لس،)عدالميراثمنبحضةحفبدانه

)يثىافرايمجبلفيلهنفأعطيا(،27:ا-ا

3-6(.ة17

مقاطعةفي،شارونسهلفيكنعانيةمدينة2(،

فدأ(.ه:4امل؟:1217أل!الالئةسليحان

الثار.نلتكون

:36(.91أخ)اداودمعالمحارلينأحد3("

ونعرةاشحورابنبهوذا.قبيلةمنرجل4(،

4:ه-6(.أخ)ا

خثي.رجحاطي

فيحاتلمنالى(5016-1664)ابراهبمحاقلاقي

سنة.15ابنوهورومةإلىذهب.لبنانجبل

نصوصإعدادفيالرزيسركيسالمطرانشارك

شارككماالعرلق".باللسانالمقذسة"الكتب

سفرترجمالاريستة.البرليغلوتةفيالصهيوفب

فيالنظرأعادكما.راعوتوسفرالثالثالمكابئين

إلىوترجمتهاوال!ريانتةالعربئةالنصوص

اللاتبنئة.

يعيشكلحالاقجبل.الأملس،المحلوق:حالاق

احتلهاالتيللأرضالجنولتةالحدودسعبرجبل

حلتىجبلاليومهو:7(-17،12ت11)يثىيشوع

سبع.بئرجنوتيالواقع

حالص

23:26(.صم)2داودأبطالأحد1(4

2:93(.أخ)ابهوذانسلمنرجل2(،

عرباته،:تكونقدنفتهالمط.قبيلةفيمدينةحالف

:لها(.91)يشتابورضمالي
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2(.ة17يض26،03:)عدجلعادأبناءئانيحالق

ئستعتلي(312:ا)تكمكاناسمهوجلعاد

شخص.كاسم

.614:زك(.ملح:العبربة)فيحالمأوحالداك!:

ححليهردقي.ا.آفيالمذكورحالدايهوالواخفي

والفضةالذهبمنعطاياأورئ!ليمإلىبابلمنمعه

14(.6:)زك

5:32،6:15؟)تكالبيبلتةالسلسلةفيهوحمام

البيبلثةالجغرافياوفي،نوحابن:5(اأحا7:13؟

شعوبئستىبهالذيالاسم:6-.2(01)تك

4:هـ4(.أخ)اوكنعانالعرفيوالجنوبأفردقيا

اسممصر601:22،و501:2327،مزيعطي

كنعانلعنةنفهملا،02-927:تلثخبرفي.حام

هذهولكن.كشعانفيإصرإئيلبنيإقامةبعدإلأ

.حامإلىووخهتنوحفمفيوضعتاللحنة

عد؟46:12)تكيهوذانسلمن.فارصابنحامول

5(.:2أخا؟26:21

تحتن.يهوه:حانان

بنيمن8:23(.أ!)ابنيامينمنرجلا("

أورشليم.فيعيةورئيس،شاشاق

44(.8:38؟أخ)اشاولنلمنرجل2(،

الستة.آصيلأبناءأحد.نجيامينومن

11:43(.أخ)اداودمعالمقاتلينأحد34(

فيغرفةلهكاننبيئ".الله"رجليجدلياابن4(4

4(.35:)إرالركابتينمعإرمياجاءإليه.الهبكل

2:46؟)عزالسبيمنرجعتعائلةرئيس5(،

التييم.من7؟94(.نح

.ا:11(.8:7،أنحعزراأيامفيلاوفي64(

علىووفعالجهورئة.نلاوتهابعدالشرلعةيثرح

1(.:01)نحالشريعةبمارسبأنالتزام

نحمياأيامفيالعشورعلىالموكلينأحد،7(

يعاوكانمتيا.بنزكورابنهو:13(.13)ن!

الأمناء.من

)نحنحمازمنفيالعهدوئعارئيان،8-9(

الثرلعة.علىبالمحافظةوالتزما27(.22،:01

02.:4أخا،يهوذافيشيمونأباءأحد،خانبن

تتل.الأؤلمورسيليصهركان.حثيملكحاشي!

العرشواعتلى،بابلمنعودنهبعدعفه""ابن

القتلبحوادثمليئاكانعهدهولكن.مكانه

والدساثس.

.الحنون:حانون

أورشليمأسوارفيالواديبا!رئمرجلا("

زانوح.سكانبمساعدة3:13()نح

أورشجأسوارمنقسئارثم.صالافابن2(،

03(.3:)نح

.حنون*رخ3(4

صوعنمع034:إشيذكرهامصرئةمدينةحانيس

المدينةتكونقد.دعنيت(:المصزيةوفي،تانيس)أو

ممرفيعاصمةكانتالتينسوحننالمصزية

التاربخبدايةمنذعرفت.أحناس:اليومهي.العليا

وكان91-.2.السلالةعاممةفكانت،المصرفي

أنقيحانيسأمير)945-924(الأولشيث!انق

في22.الملالةويؤش!الفراعنةعرضعلىيجلس

ملأحاناي!فيملك)747-716(بخنعيأيام

اجتياحهخلالبانيبهالوأشور.بفتاوبستيهوليبي

والأهمئة.حانيسملكلهخضع668،سنةلمصر

الذيووضعها،الحقبةهذهفيلحاي!النسبئة

أرسلتلماذايف!ثران،الاستقلالبضبهيتمئع

كماوحاي!)صوعن(تانيسإلىوفذايهوذا*

.034:إشيقول

محئةءرج)الى(،حث

نشوف.وزوجةحورئةإلاهةحباة

ثلاثةخلالكهنةوعظبمصورفيقاضبى*خمار

ضذيوسيفوسرج.513/512سنةحوالى،أشهر

.:157اأبيون

حبياربئ:جايا

رئيسإريازمنفيكانالذييا!بناجدحبصبيا

3(.35:)إرالريكابئينعثيمة

موقعيبينالفراتلنهراليمنىالضفةعلىنقعجوبة

الثمال.فيعارودةوجبلالجنوبفيقنباص

سكنتةومنطقةالكبرةحبويةهومرتفغاتلأتشمل

الجنويتةالكبيرةحبودةهيالتلمنالجوبإلى
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،035-التاريخفجرعصرمنمديخة)أطلال

!كنئةبقاياكشفتفقدالشمالفيأئا..!م!(.

العصرأيالثافيالألفمنالأولالضفإلىتعود

الفدبم.البابلي

قرلةلبلدةالحديثالاسمالعهد.مرضع:حبرون

23:2،35:27؟تكفيالمذكورةأربع

؟221:11؟54:02؟،:1513،:1413يثى

117.01:أخ2ا:.ا؟قض

تنعمومهثةقديمةمدينةحبرونكانت،1(

عدناإذاجهوذا.لجبلالجنولثةالمنطقةفيباستقلال

صوعنقبلأشحستأنهانعرف13:22،عدإلى

أقامل!صائيلتينالسابقالزمنفي.سنواتبسبع

2؟11:ايش13:!ه!؟)عدالحناقيىنفيها

يسئيا:.ا(.قضي؟1515:13-14:6؟

13؟92عد94:32؟23:2،25:01-02؟ئك

يشويذكر.حثئينللاصرائيلثينالسابقينالسكان

حبرونكانت)الأموري(.هوهامالملك01:3

قضي؟!أ:13يش13:22،)عدللكالبئين

ومقبرة)ممرا(مشهورمعبدفيهاوكان01(،:01

يشينسبالآباء.أسماءبهماارتبط)مكفيلة(

فقديهوذا.إلىالكالبثينمستوطنة:54027؟:15

مننكؤنتوئديهوذا،لقبيلةنقطةأهمكانت

داوذلدبهاوجدمحلفة(النف)مننفةعناعر

وأعلن31(03!ا!م)صاولمنهربحينملجأ

في5:ا-ه(.2:ا-4،علكا)2!منفسهفيها

منيعملذهبالذيوهو،ودفنأنجيرقتلحبرون

3:27-32(.صم)2يهوذاإلىإيبرائيلضتمأجل

12(.4صم)2إيثبوشتقاتلشنقحبرونوفي

ضعفت،أورشليمإلىعاصمتهداودنقلوحين

نفسهوأعلنأبشالومإليهاذهبولكن.حبرون

انثقاقبعد15:7-9(.صم21ملكافبها

11:ه-أخ21المدينةرحبعامحضن،المملكة

يدفيحبرونسقطتأورشيمدماربعد22(.

وجوديذكر11:25نج!ولكنالأدومتين.

بعدأربم()قرلةحبرونييهوذاويينمتوطين

!نتحبرونأننعرت6:65امكفي.المنفى
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المكايى.ليهوذاوقئاخضعت.أدوميةمنجزةا

الخليل:الحاليالاسمفيابراهبمبذكراحئفظ

:8؟41إشرج.القرآنفيابراهيم)اسمالرحمان

أورشليممنالجنوبإلىكلم*تبعد2:23(.يم

تفةفي؟القديمةحبرونتقعأين.سبعبئرطريقعلى

الأرسينديرهو)والاسمالخليلكرتيالرميده

فينجد.الخليلأرض!علىأواربم(.بقرلةويذكرنا

كانهناكالموجودوالجامع.الآباءقبرالخليلمدينة

قدبممبنىعلىالصليبئينزمنفيمبنئةبازيليكا

هبرودس.زمنبىيعود

فبيلةمن.وشامعوراتموتفوحقورحوالد2(4

.-43(2:42أخا)يهرذا

؟391:عد؟6:18)خرلاويحفيد3(،

الحبرونتينوجذ(23:12،91؟6،3:18أخأ

:9(.15أخا26:58؟3:27؟)عد

2:42(.أخ)اكابنسلمنرجل4(،"

الوجوهأرضأوايتيولبا:اليونانتةفي)ا!(،حبشة

والجزاءالحالئةللنولةالفديمالايمالمحروتة.

واديعلىتشتملكانت.السودانمنالشمافي

امتذتالرومالب،العهدفيأصوان.حتىالنبل

يسضونالمصرتونكان.الجنوبإلىاكثرحدودها

)قربحلفاواديإلىالواصلالشمالمنالقسم

المملكةبعد.كوشيأتيثتمؤووطالثافي(الشلال

احتفتهامصر.مععلاقاتالحبئ!ةأقامت،القديمة

الضعيفة.اللالالثخسرتهاولكن،12السلالة

بإمرةسشقفةالجشةكانت،الحدبثةالمملكةأيامفي

صارتشيشاقمع،.نوبة"أميريستىح!م

)751-فيانخياما.القديمةاتقاليدملجأالحشحة

جاءولكنواحتثها.مصرعلىبحملةفقام716(

في)هرقة(.خلفائهمنمصروأخذواالأشوزدون

الحبثةفيمرويمملكةوجدتالرومال!العهد

كندكة.لفتحململكاتهاوكانت

أخنو!كتابرجار(أخنوخ)كتابحبثي،

الحبثي.

حبشئة.ترجمة!رجال(أالترجمة،حئئة

المقدسوالكتابا!()الكنيسة،حئية
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القرنفيتأشستالحبشئةالبهيسةأنالئقليديخبر

اثناصيوسأرسلهالذيفروم!سيوسيدعلىالرابم

إلىتنتسبالكنيسةهذهأنغيرالاسكندرافي.

امنلأتمنى.القدبسوالىبرنلماوسالرسول

ارنباطتحزكزالصمابيبئةتذكراتمنكفها

فعرفتالحماميين،بأجدادهاالمسيحيةالجماعة

العهدروىالذيكندأكةمملكةضابطفينفمها

وفي8:27(،)أعفيلبسيدعلىعمادهالجديد

إلىفدارتها.ا:ا-13ملأروىالتيسبأملكة

نغاست)كبرا"الملوك"محدهيالتي،سليمانالملك

منيليكوفيالنجايثي(،لفظةتذكر.نجا!ستأو

وجدب!ليمانسبأملكةزواجابنهوالذي

قبيلةمنالمنتصرالاسدداهيلاسيلاسيه،النجاعي

وهكذا.7491محنةعرشهعنخلعالذييهوذا"

وداود.موسىنملمنأنهمالجشةملوكاعتبر

فيالقديمةالعاصمة،اكسرممعابدأحدأنكما

وتوخيالعهدبتابوتفاثقةبفايةيحمظالبلاد،

أورشليممنهذاكلفنيليكحملوقد،الوصايا

الهيكل.احيرقحينخفيئوبئسكل

شأنهالجعزي(،،الغعزي)أو:الحبئيالادبأما

والنكالوعظعلىفيشذد،القبطيالأدبضأن

والايراداتبالتذكراتمليءفهو،القديسينوحياة

نجتهيالتيالحبشبةوالليتورجياالبيبلئة.

إليهاحملهعاأيضأتتركلمالقبطثة،الليثورجيا

الذيالاصلاحخلالأغتنتكما،السريانيالعالم

عشرالسادسالقرنحتىعشرالرابمالقرنمنتثم

وأخذت،المقدسبالكتابتطغمتأصليةبعناصر

الليتورجياهذهإن.الهوديالعالممنوجهات

الكتابئةالقراءاتكبيزااستعمالأتشعملالحبشة

فيتجريالتيالاحتفالاتفيكماالقداسفي

أشها،التيالحبشئةالرهايةوالحياة.المناسبات

ورفافه)اريجاوي(اريغاوياثاالتقليد،يقولكما

الاسكيملبحواالذينالشعة()القدبسونالثمانية

الجحاعثةالرهبانئةالحياةمؤش!باخوميوسيدمن

تسفصهالذيبالطاجتحتفظالحياةهذهمصر،في

والتوبةالصوممنقاسنظامفمع.القديممنذ

ا!ذسةالكنبتحتكايدوي،والعملوالصلاة

أطاحتالتيالثورةوقبل.مرموقةمكانة

خبرةالحبخ!ئةالك!سةاستلهمتبالنجاشي،

مستوىعلىتجديذافبدأتمصر.فيإلاقباط

فأرسلت،الاديرةفيوالبيبلتةاللاهوتئةالدراسات

مصردطالدينيالتعليممر)كزإلىالشتانمنعدذا

.واسطنبولواليونان

منعدذاأننرىالومثة،الجاةإلىعدناواذا

لمجد،الحبشةفيالمسيحيونيراعيهاالتيالعادات

شراخفيسئماولا،المقدسالكتابفيجذورها

بأنالقولإلىالدارسينبعضدعمماوهذا.موسى

ولكننامسيحثة.ثميهودئةصارتالحبشةكنيسة

وأنسئمالا،القولهذامننثحققأننستطيعلا

بثرلعةعميفاتأثزاأيضأهيناثرثمصركنيسة

أمر،منيكنمهما،ولكنوممار!اتها.موسى

الكفاية،فيهبمابعدتدرسلماليالعاداثفهذه

بعضلىاليكحمقئا.بيبليامناخاتثمزبتقد

كانما)علىالمعمودبةقبلالختانممارسة:الامثلة

بوكيرتقدمة(،الكنيسةبدايةفيالمتهزدونيطلب

اكلرفض"،الكون"سدإلىالأرضغلالكل

غيرهياليأودمهابسللمالتيالحيواناتلحم

معالزواجطقوسالحريعة،بحصبطاهرة

يوحنا3:92:يو)رجالعرشى""أصدتاءمرممص

قاناعرسوتذكرات،الرسصديقهوالمعمدان

يئزؤ!أنالأخواجب2:ا-12(،يو،الجليل

يأ،سلفهاالمرأةترؤج.اليلقة)ئريعةاخيهأرملة

نسلألاخيهالأخيؤثنوهكذازوجها،شقيق

الكهنةرقصات-6(،ه25:تثرج.اسمهيذكر

كراثابهالمجتفلالتيالخاصةالاعياد،الليتورجئة

نرح،آدم،مثلالفديمالعهدمنلاشخاص

جمراقاالسبتتكرلم،سليمانداود،،ابراهيم

خاصا.

للاسفارالقانونتةاللائحةأننلاحظالنهايةوفي

،السادسالقرنبدايةفيثئتتالذيالمقدصة،

صعوداخنوخ.كتاب:تتضمنمافيتتض!ن

إشعما.
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رنيسإرميازمنفيكانالذممطيازنياجد:جما

3(.35:)إرالزكابيينعثيمة

عث!ر،الاثنيالأنبياءمننبيئالحبقة.:حبقوق

زارالذيجهوذانبيئغيروهو.حبقوقسفرصاحب

نص14:لمه!-93،)داالأسودجبفيدانيال

حتلناإذا.حبقوقحياةتفاصيلنجهل.يوناني

يوياقيمأيابمفيعائسألهنعرفوصلواتهأقواله

اللهإلىتشفعوقدورائئا،نبئاكان)906-495(.

الله.أمامجماعتهباسمتكمكماجماعتهأجلمن

والحكمئة.والليتورجئةالنبؤيةبالتقاليدعارفاكان

)قمران(.حبقوقنفير*رج)ب!ثر(تفسير،حبقوق

)سفر(حبقوقا

المفمون.:أؤلأ.

فييسيطرالذيالظلممنمزتينالبيئاشكى)أ(

مرتيناللهفأجابه12-17(.،:2-4)1البلاد

الذيالعمللهوبين2:ا-ه(.ا،)1:ه-ا

ضد"وبلات"خمسةالثانيبالجوابويرنبط)ب(

علىكفهاشةمؤ)2:6-.2(،الكافرالظالم

الأخير.الويلعداما،الحقعلالنعذي

ظهوزينثدنشيد!بئكلرؤية)أونشيد)ج(

هذاعنوان3(.)فالكافريحاربالذيالرد!

.حبقوقالنبيئصلاةبعد(:فيما)ؤضحالنث!يد

انبوء!وحدة:ثانئا.

.:2-17أفياتدادهاتجد2-4:افيالمرثاةإن

تسلسل(الانتقام)قضيب-11:هايقطعوهكذا

)أوكتيمفجعلالنصصخحمنهاكالأفكار.

عنوهناك)1:6(.الكلدمانثينمحكالمكدوئببن(

وجعلهاأ+3:17-91،ا:2-4+12-13جمع

سياسثةقؤةعلىينطقلافرديتوثلمزمور

2-1فأناليوميعتبرونالشزاحولكن.خارجئة

مزمورآنهيخبدو3فأثا.شكاصلةوحدةيث!كلان

كلمة)العنوان:الليتورجئةالصلاةفياسئعمل

فيدخلثئم.(9،13آ3،فيبالمزاميرالخاضة،سلاه

زلدتوأخيرا.العامطابعهبمببحبقوقسفر

آ17-91.علبه

جقوقدؤنمنى:ثالثا.

همالظالمواذا.الكلدانئينعنالسفربتحذث

الملكأوالمصرقيالفرعوننخوأوالأشورتون

كمتبيكونوهكذا.أنفسهمالكلدانثونأويولاقيم

علالمكدونثينيحعلونالذينأما006.سنةحوالمط

وأالفرسأيامفيالكتابتأليففيجعلونالكلدانتين

المكدوئين.

حبقوقتعيم:رابغا.

يهذدولابنئهلاهو.الخلاصحبقوقيعلن

بحد.الخارجمنآتفالخطراليهودفي.الثعب

ظكحين:قاصيةلمحنةالشبخضعيوشيا،موت

نشكىلهذا.اللهبتحزكلمهجماتهيتاجالعذو

يزاللاإته:ببرةوذكرهمزتينالرلثفأجابه.النبيئ

والعنفالكبرداءعلىالمؤشسةفالقؤة.مؤمنيهيحي

الأخيرةالكلمةهذه4(.:11،2:)1أمامهتثبتلا

)2:6-02(،الظالمعلىالودليعلنالبيئجعلت

الفكرةأقا3(.)فاللهتدخلعظيمةبثقةوبنتظر

البار"أماةالآيةفيعنهافيعبزنبوءتهفيالأساسثة

هذهوعلى4(،:)2بأمانتهيحياالباراييحبالافبإمانه

في،الإيصانعنالقيئتعليصهبولسأشس،الآية

.خاصبشكلرومةإلىالرسالة

حديثةاكنشافات:خامئ!ا.

فيأخرىعبرئةلفائفمعحبقوقلفيفةؤجدت

هذا.الميتالبحرغرتيشمالمنفسجةعينمغارة

07وسنة.م.ق2القرنبينماإلىيعودالنص

يمخدرمزفيشرحمعأ-2فيتضقنب.م.

هونلاحظهماالعهد.جماعةورئيسالبرمعلم

الماعورقي.والنم!نالميتالبحرنصتوافق

فقط.الكتابةطرلقةفيهيوالفروقات

منعودتهعنداستطاعما.كهنوتثةعائلةرئي!حبئا

منفخلعالكهنوقن.أصلهيؤكدأنالمبي

7:63(.نح6؟ا2:)عزالكهنوت

4:13(.أخ)اقنازابن،عتئلابنخات

عرةالئامنةالسلالةفيمصرملكةحتشب!وت

تحوتمسابنها-401514830(:الحديثة)المملكة

ولما،الثانيتحوتمصىابنهامنتزؤجتالأؤل.
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الذيالثاكتحوتصىأخيهاابنتزؤجت،مات

ئئمزوجهاعلىكوصئةأؤلأحكمتملكا.أعلن

كانت.الفرعونسلطاتكلعلىحصلت

دبرفيضهيرامحبذاونجتةسلامممياسةسياستها

الثالثتحوتمصىلاحقموتها،بحد.البحري

فيه.وجدبناءكلمنوأزاله،اسمها

أورمياخيهابنأبعد.موانالشقيقالئاكخسش!

سنة.خمسينابنوهوالحثيئالعرضواعتلىثرب

الثاني،رعمشسمعمعاهدةعقد9125،يصنة

امرأةمنرعمسبسبزواجالمعاهدةوتوطدت

بنيحدودتشكل48:ا.47:15؟حزخلون

الضمالإلىحيتله:اليوم.الشصالإلىائمالثةاسرائيل

إلىكلم4تبعد.لبنانفيطرابلسمنالثرقيئ

فتفصل،الوتاروس*الكبير،النهرمنالجنوب

أمورو.أرضعنكنعانأرض

أشسحهاالح!بة.للمملكةالقدبمةالعاصحةحنولسما

سنةدترت)0165-0162(.الأولحتوسيلي

اكتثفت.الحثتةالمملكةسقوطيوم)تقريئا(0012

يدعلىالوسطىتركيافيبوغازكوىفيخرائبها

.مخازن،قصور،معابد،أسوار:6091سنةونكلر

الذيالملكيالأرشيفثالمخازنأحدفيوجد

الحثثين.تاربخعلىالازوععلىساعدفا

ضهايةلب.الحثيةكومارفيالحكمتولىالأولحتوسيلي

اصطدمحتوسا.العاصمةصارت،حكمه

الامورئةممخادبمملكةاصطدمماأولحتوييلي

توشعوهكذاحب.عاصمخهاكانتالتي

الحثبون.

كانت.الحثتونقهرهمالأناضولمنشعوبحثئي

حطي.،رج.الأولىالحثثةلغتهم

حئبون

الخثن،عنمرازايتكلمالقديمالعهدإنأولأ:.

العثرلنالقرنبدايةفيكتهشفناهالذيالئبهذا

الألفخلالالأوسطالشرقمعرفةعلىفساعدنا

وجودلاحظنا،17القرنبدايةنذ.م.قالثاني

سورية.شماليوفيالصغرىآييةفيالحثةالمباني

حثئون

كتئفحينولدتالحثئةالأركيولوجياولكن

نصوضا)سوريا(حماةمنطقةفيالعلماء

علىجرابلستلإن:المكانوعرفوا،هيروكليفئة

تعرفهاالتيكركميشهوالأعلىالفراتمجرى

حاطو.عاصمةتسفيهاوالتيالآشررئةالنصوص

كلما05بعد)علىبوغازكويفيالحفزياتوبل!أت

آئارالعلماءفوجد6091صنة(أنقرةمنالشرقإلى

عاصمتهم.كانتبرغازكويأنوعرفوا،الحثتين

لضثنوهوالحثئة،الدولةأرثيفثوممتشف

الأكادئةقبعضهادونمسمارينص00002

سنةالحثئةاللغةقرئت.الحثئةفيالآخروالبعض

أوروتة.هندولغةأنهاالحلماءفاكتثحف،6591

حوالي)نتشار.حقبتيالحثتةالمملكةعرفت:ثانيا.

الحثتونيذكر.0143012-.ثئم-.0091165

23:325:9-02؟)تكالبنتاتوكسفيمرارا،

حزربئ94:92-32؟بم3427:46،ة26؟ي

الأولى.الحقبةإلمطيرجعهذاكك4(.-16:3

91السلالةملوكلكلكان،الثانيةالحقبةوخلال

الأولسيهتيوبالأخمنالحثئبنمععلاقةمصرفي

بعدالثانيرعمسيسأجبرفقد.الثافيورعمسيس

يتحاورأن،الحاصيعلىقادشفيالغامضانتصاره

الثالث،حتوسيليالحثيئالملكمعالمساواةقدمعلى

الذيالأبدفي""العهدأسلاممعاهدةبعقدوأن

منالحثئونامتذوالحثئة(.المصزيةاللغتينفيحفظ

اخهارتمملكنهمولكن.ايجهبحرحتىقادش

ضغطهوذلكفيوالسبب0012سنةحوالي

حينثذ.الفلحجونينتميإليهمالذينالبحرشعوب

تنطمواحيثكركيشإلىالحثثينعاصمةانتقلت

.عديدةأجيالطمذةثانوئادوزاولعبوادويلات

17ت1أخ7:62؟مل2؟أ:11املفيفالحوص

السورئونالحثثونكان.الدوبلاتهذهإلىتئيم

كثابةساعدتوقدهيروغليفحةكتابةيستعملون

رموزحكعلىوالفينيقتةبالحثتةالمكتويةكاراتيبه

الكتابة.هذه

الخئةالنصوصفينقرأ.الديانة.ثالثا:

وأ!هاالإلهثةالأصماءمنكبيراعددأالهيروكليفتة
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فالإله(.حفيت،)ثوبحورفيأصلإلىيعود

كانواالعبد.أوالخادمهووالأتانالستد،هر

الحيوانمن،والشرابالطحاممنذبائحيقذمون

العبادتةالنصوصبعضبقيتوتدوالبثر.

دوزاوالعرافةالسحزلعبالدينثة.والأناشيد

الحثتة.الديانةفيكبيرا

الحثتةالدولةأرشيفيتضئن.الحضارةرابغا:.

طبحتوقد.القانونئةالغصرصمنكبيراعدذا

والعبادئةالتاريجةالنصوصمنمقتطفات

شرفيلوليوما،8،حتوسيلي"رج.والميتولوجثة

6لالي.مو*،مورسبلى"

الأنتروبولوجيامعطياتمنمعطيةالحبئ)ال(،حبئ

مستوىعلىقوتةديئةخبرةيشكلوهو.الدينئة

القديمةمصركانت.الجماعةمستوىوعلىالفرد

آلامعوضعبون!رشى،إلىموتاهاتقود

.أبيدوس،أصرارتتميمإلىأوأوزبرس!

لعبادةالمكزيصة،القدبماليونانفيالكبرىوالمعابد

نلكأو،المقذصة(الجزيرةديلوس،)دلفويأبولون

ق.م.،5القرننهايةفيلاصكليبيوسالمكرسة

وكانتالشفاء.طلبأجلمنتجقعمركزكانت

وأشكيمفي،ايرائيلديانةجنرورفيالحبئمواضع

شبلوه،أو(قديمانكنعالئان)معبدانحبرون

سيحتفهاالتيالعهد(تابوت*كان)حيث

الفلسطثون.

منذيبدأ.النقديسمنإجماليفعلهوالحبئ

معئنةأوقاتفيويتئم.مقذسمكاننحوالانطلاق

أعيادثلائةاصرائيلبنيحياةفيكانت.السنةمن

علىالحجينركزأنباننظارالمبد،إلىفيهايحخون

الحصادعيد،والفطيرالفصحعيد:أورثليممدينة

فيالحبئيتئم.المظالأوالقطافعيد،الأسابيعأو

منوالممارصاتالطقوسوتاتي.مقذسموضع

إلىوحدهالإنسانيذهبقد.وذبائحتطوافات

إلىبالنبةالأمركانكماالعائلةتذ!أو،الحج

عملهوالأساسفيالحبئولكن.صموئيلوالدي

معالمقذسالمكانإلىبوصلطرلقفينسيرجماعة

كانتهذا،أجلمن.المسيرةهذهترافقطقوس

.(-012134)الحخاخمزاميرأوالمراقيمزامير

24:15-16؟12:14-15؟تكرجحجاب

اليهودئةالمرأةأنعلىتدكالضوصهذه26:7.

العهدونصوصوجهها.علىحجائاتضعثكنلم

وجههاعلىالمرأةحجابعننتحذثالتيالقديم

:36:7؟،4:1لى،بابلعذراء،47:2)إش

24:65تكفبكمائفهمأنيجب(،العروس

شاهدتحين"برقثا"حجابارفقة)وضعت

الخطرلةفيحجاتاتضعأنالمرأةعلىزوجها(:

تضعالزانيةإنخطأبعضهموقالزوجها.وأمام

تامارإن91(.،3814؟)تك"البرخ"الحجاب

فيبهوذا.حمتهاأماموجههاتخفيأنفقطأرادت

)في"!ل"رعيدذقدالنسالئةالملاب!لائحة

نجهلزلناماولكننا.الحجابعلى(رعيلالعربئة

فعادة21.،13:18حزفيالنبتاتحجابطبيعة

فيذلك.بعديدوماعلىولدتالحجابلبص

الاوهكذاالمسبحئة.قيؤلدتالفديمالضرق

نأكيذايبدولاولكن.بالإسلامخاصةتكون

فيالحجابتلبسأنالمرأةمنطلببولس

المرأةعلامهالثعريكونأن)بلالجماعةاجتماعات

وأيصفيناللواتيالنساءعنيتحذثهو(.الفاضلة

ومستتخا،لاهوتتةمسثباتمجدأنمحاولأ،يتنئأن

-11:4كور)االلهكنائسفيتقليدأمامهناأننا

.)16

المعنىيكونفما.للحجابالحريخةالمعنىهوهذا

كان34:92-35،خرحسبالاستعارفي؟

وصمالعبرئة)في!برقغا"حجائايضعموسى

باصمهتكمأوالذرأىيكونأنبعدوجههعلى!(

بهاء"كان:العادتةحيانهإلىعانذاايرائيلبنيإلى

كما،رأصهعلىموسىقرنا)أقاعظيضا"وجههأديم

معنىإنللنصن(.خافىففهم،اللوحاتبعضفي

استعملهبولسولكن.بواضحليسالنصهذا

علىلبدككاليما(اليونانثةفي،3:7-18كور)2

سمؤعلى،مرسىخدمةعلىالرصلكرازةسمؤ

اليهودثةالقراءةعلىالقديمللعهدالمصيحئةالقراءة

له.
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الهيكل.ستار*رجافيكلحجاب

لائحتينالفديمالعهدفينجدكردمةحجارة

-ا.93:-2817،02،)خرالكريمةبالحجارة

الكهنة.عظيمصدرثةتزثنحجزاعشراثنا12(:

،برمانةزمردأصفر،ياقوت،أحمرعقيق:هي

زعفراني،ياقوت،أبيضعقيق4أزرقباقوت

يمانيعقيقزبرجد،تجمشتأحمر،ياقوت

حجارةبتسعةلاثحة28:13حزوأعطى.ويشب

ياتوتأحمرةعقيقصور:ملكلباسترضع

اللأزورد،،بشب.جزع،زبرجد،ماسأصفر،

اليونانئةإلىالأسماءهذهواتقلت.والزمردالعصفر

ؤرإلىنصلأنقبلالسبعبئةالترجمةعبر

يوصيفوسفلافيوسوأعطانا21:18.2-ا

عظيمصدرئةعلىتوضعالحجارةمنلائحتين

واذا5:234(.الحرب3:168؟)عادياتالكهنة

"السامور"ا:17إرفينجد،اللوائحهذهتركا

ك"نجد،5412:إشوفيالعبرئة(فيريم)س

اقد.نب"اوأحمر؟(لون.)الياقوتد"كد

هذها((.جرمان"حجارةالنارحجر)أيح"

في212:.ا-ارؤفيذكرتالكريمةالحجارة

علامةهيالحمماونة.أورشليمأسوارأساسات

أورشليمينتظرالذيالمجبدالتحؤلعنساطعة

حجر.،ر!.الجديدة

خلالأوالحبئخلالولدالذيأوالحا!:حجاي

زكرلامععملعئر.الائنيالأنبياءأحدالعيد.

هيكلبناءعلىبابلمنالعائدينالمنفتينفشخع

بهيرتبط6:14(.5:ا؟)عزالجدبدأورشليم

باسمه.المصفىالسفر

)سفر(حجاى

خطبخمحىمنحجيتألف.المضمونأولأ:.

لحكمالثانيةالحمنةإلىتعودوهي،بدفةموزخة

الأولىالخطبةتعود..مق052سنةأي،دارلوس

السادسالشهرمنالأزلاليومإلى1()9:ا-ا

الهيكلأنإلىيهوذافيالمحيطرةالمزريةالحالةفتشب

الكهنة،رئيس،يشوعوتحزضبعد،ئبنلم

فيالعمليعاوداأنالملكيئ،الحاكموزربابا!،

+أ)1:هالثانيةالخطبة)1:12-14(0الهيكل

آخر(مكانفيوؤضتسقطت2:15-91.

،السادسالشهرمنوالعشرينالرابماليومإلىتعود

الحطبةوتعود،الهيكللئناةالإلهئةبالبركةتيدوهي

الحادياليومإلىب،2:ا-9()1:15الثالئة

الهيكلمجدأنوتعلن،السابمالشهرمنوالعشرين

الحالهسننبذل.الأؤلالهبكلعدسمفوقالثافي

وتعود.الهيكلإلىالثعوبكنوزفتتوتجهالسياسثة

الراجاليومإلى.ا-14(2:حج)الرابعةالخطبة

التيالنجاسةوتعالج،التاسعالشهرمنوالعشرلن

الخامسةالخطبةوقبلت.والذبائحا!يكلتهذد

زرباقيفعئنت،عينهاليومفي)2:02-23(

الله.كمختار

نشاطعنتقرلزاحجببدو.الكنابأصل:ثابخا.

نجدلاالنببئ.يددؤنتهكنائالا،حجايالنبيئ

دكرتدقيقا.تأرئخاخطبةكلأزحتعنوائا.

؟ؤنالكتابإنثثم.خطبةكلبعدالحاصلةالتيجة

فالذي!النبيئ".حجايوشمى،الغائبصيغةفي

الدعابةكتبماإلىيشدأنأراد،الكتابإلينانقل

منكتابهمادةأخذ.الهيكلبناءأجلمنالشفهتة

زكريااستقىالخبرهذاومن.الهيكلبناءخبر

كماالكاتبأقوالنملكلاشكولانحن.وعزرا

إلينا.انقلفكرهأنمتأكدونولكننابها،تلفظ

نأحجايكلامتوخى.الكئابلاهوت:ثافما.

الزمنمعنىفيعطيهالثعب،فيالتقوىيوقظ

إلىفراجعبالجماعةمجلالذيالشقاءأئاالحاضر.

قربفيعلنالأمملمحزكأماالمعبد.تجاهالإهال

سوفهذااللهعملوشائج.اللهتدخلحصول

غردبغنى9(.:)2السلامعطتة:قريئابهايحئ!ون

داوديم!يح9(.)2:7،الحاضرالفقرمحلقي

02-23(.)2:زربابلالآنيمثله

.ليتوس:اليونانئةلط.نبا:العبرثةفيإال(،حجر

فيهاقةمكانةتحتكالتيبالحجارةغنئةفلسطين

اليومتة.الحياة

الديوئ.المجالفي:أولأ..الحقيقيالمعنى(1،

لهذا25(،،3:91مل)2الأرضئفسدالحجارة
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5:2(.إإشالحجارةمنالحقلجمنفىأنيجب

عبور:الحجارةبتجثعماتتزتبطتذكراتوهناك

والاتفاقالعهد،2(ا2-30،:4)يشالأردن

18:17(.صم)2المدفن31:45-46(0)تك

بلتقط،الخلافيدبحين.الحقلحدود

)خرالخصمنفرببهاالتيالحجارةالمتقاتلان

ئرمى5:ه(.)مرنفوسنانفربأو21:18(

الحيوانعلىكما6(،:16صم)2البثرعلىالحجارة

الرجم.*عقودةيعرفوكفنا22؟.2(.)دي

02:16(أقضبالمقلاعالحجارةيرمونوالمقاتلون

وئستعمل.(6:15مكا)تطورأاكثرآلاتبانتظار

:47(.5امك)المدينةأبوابلمويةالحجارة

)خرمقعدهي:كثيرةالحجمارةاستعمالات

خيطفيتستعمل16:11(.)أمووزن17:12(

البحرفييغرقغرضلجعل4:01(،)زكالباء

حجرهناكا(..92:)صيلبخأأو:63(،اه)إر

)تكالئرنفلقبهالذيوذاك،:3(01مك)2الار

وأا(.2-:92

رحىبشكلينحتونهكانوا.27:016)متالقبر

21:صهم!)مثالمعصرةأجلمنأو24:6(،)تث

الصخرفيالمحفورالقبرأجلمنأووز(،

27:"6(.)ت

منوقبرهيسوعمذودكانالتقليدحب

مزتينالحجارةذكرت،يسوعتجاربفيالحجر.

بناء.ماذةالحجارةوكانت4:2-7(.)مت

استعملت7:9()أملوتنحتتمطعكانت

وأ3(،ا5:)املالأساساتفيالكبيرةالحجارة

افتخرمتيئا.البناءيكونلكيالزواية،كحجر

هيكلهم،بنيجمهاالتيالجميلةبالحجارةالهود

:13؟12مل7:9،2-12)املعليهاوسهروا

.تزولسوفالحجارةأصلبحثىولكن:22.16

7:ا؟)اصمحجارةتئةسو!المدينةمنيبقىلا

صم)2واحدحجريبقىلاوقد1:6(.مي

)مرأورشليمهيكلوضعكانذاك17:13(.

علىيحفرونكانوا،المزاتبعضفيوز(.2إ13

التمائم.،،الأختام،،النصب"الحجر

دينئةأغراضهناكالدينيئ.المجالفيثايخآ:.

24:12(.)خرالوصابالوحاالحجر:منضنعت

يش4:25؟)خرالختانفيئشعملالذيالسكبن

لأنتابلأيعتبرالحجريكنلمصؤان(.،رج،52:

ماءيضمونكانوابحيث،الطقسئةالنجاسةينقل

طنعتوقد2:6(.)يوحجرمنجرارفيالتطهير

هذا،02:25)خرمنحونةغيرحجارةمنالمذابح

فيوشاول3-18،32:ااملفيإيلياصنعهما

تدكحجرلفظةإن(.الإزميل!14:+.اصصم

:27(.2إر،13:01)حكالصنمعلىمزةمناممثر

!ص،بص)ميرفعالذيالحجرأيضاونذكر

28:18؟)تكتذكارأوعبادفيكغرضنصب(

)فيالمذبحهوبكونأو،مذبحمعنذرأو14(35:

يكونوقد27:2(.تث24:14خرالآباء؟زمن

،الأخيرةالحالةهذهفي.الذكرالإلهإلىرمزاالحجر

وئئبهةعادةلأنها،قاشاتحرلماالمرفوعةالحجارةتحزم

منأخذت23:14(؟"ا:17مل22:2؟16إتث

هذهبسبب:3(.12تث24؟23:أخرالكنعالتين

لموانالحجارةسائراسئبعدت،المرفوعةالحجارة

:22(.16ت!34:13؟)خرعينهالطابملهايكن

تل،شكيمجازر،فيالمرفوعةالحجارةعرنت

قيميكالهيكلوفيمحدو،،شسسعين،النصبه

.ضانبيت

والمتانة.الجهودرمز:أولأ05المجازيالمعنى2(،

ننعمأننسنطيعلاماإلا،ميتهوماإلىالحجر!مز

بين17:92(.)أعوالحجراللهبيننعارضبه:

)أوالب!ربين4(،:3:891؟الووالحجرالإنسان

والحجرالخبزبين3:3(.كور)2والحجر(اللحم

.،البيتوأهلللبنينالخبز7:9(4:30؟)مت

تشخصالخارجفيوالذينللكلابوالحجر

بالجورلتنذدفنصرخ11ت2حبفيالحجارة

تتهمهي.الضيقحامليحمثببهالذيوالفف

يسوعبهراممنالناستمنعايياليهودثةالسلطات

نأنريدالحجارةأنالنمنيعنيوتد،91:04الو

نأيستطيعاللهإن،وز39:تتال(.يسوعتكزم

يجعلأي،لابراهيمأولاذاالحجارةهذهمنيخرج
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الذيا-2ة51أشإلىتلميحفيتلد،الحجمارة

)إشعينهالنمنفهذا.بصخرةابراهيميقابل

بطرسستىحينيسوعألهمقد51:ا-2(

كنيستهيبنيعليهالذيالصخرالحجر،"كافا"،

بول!اعتبرعينهالخطوفي16:18(.أمت

أأفالكنيسةهوبناءفيحجارةالمسيحئين

"حجارةفيسضيهمبطرسأئابنا،(.*2:"2،

روحئةحياةنال2:ه()ابطروحيئ4بنافيحئة"

المسيح.هوالذيالحيئالحجرمن

البذخرمزهوالكر3الحجر-الغنىرمز؟لاشا.

الذهبتعدادفيتظهرالغنىوذروة.والغنى

:12-418؟:17)رؤواللاكئالكبيرةوالحجارة

العتيدةأورشليمفأسوار2(.ا-ا21:ا16،

رج21:18-91،)رؤالكريمةبالحجارةستبنى

والحجارة(.13:16طو،-54:1112إش

4:3()روالنقيئاللهبهاءتعكسالشفافةالكرلمة

11(.21:)رؤالمقذسةمدينتهوبهاء

علىالججراستعارةطبهقت.المسيحومزثالئا:.

الحجرهو.الهيكلحجرهو:أشكالثلاثةفيالمسيح

الحثة.المياهمنهتجريالذيالحجرهو.يسحقالذي

الجدبدالعهدتحذثحين.ا!كلحجرالمسيح)أ(

رأس:عبارتيناستعمل،الهيكلحجرعن

ابط؟وز01ة12مر،غونياسأكافاليالزاوية

حجر!(.نف.روش22،:118مزق:7؟2

غوناويوسة)اكروالغلقحجرورثماالزاوية

.نب!ت28:16إش2:6؟بط021؟2:أف

كمالهأوالبناءأساسيعنيفهذا!(.نف

نفسهيسوعرأىلقدالعقد(.ينهيالغلفة)حجر

البثررذله118:22:مزيمصيرهإعلان

)مرالغلقكحجراللهفرفعه،منهنفعلاكحجر

نأبسوع(عودة)فياللهوسيبينوز(.12:01

جماعةومؤمسىالرلثعلىيدهمرفعواالبشر

هذافيالأولىالمحيحثةتوشعتوقد.الخلامى

موتعلىالحجررذلاا:4أعطثق.الموضوع

لا،الفيامةالحجروضعفيرأىولكثه،يسوع

برهانا118مزصار،الطرلقةبهذه.يسوععودة

202:أفوقابلت.وقيامتهيسوعموتعلى

أساسهبهيكلوالوثنئيناليهودمنالمؤئفةالجماعة

هذا.المسيحأساسهوحجروالأنبياءةالرسل

)21(.صتواصلنمؤفيهوالهيكل

توشعينالصورةعرفت،!رإلىبالنسة!إذن

العائد،والمح!يحالعتيدالهيكلمحكحك:اثين

حاضرهوالذيالممخدوالمسيحالحالميئالهيكل

-2:4،6بطا)الأساسأيضاهوفالمسيح.الآن

هذايعود3:13(.تم90111،1:+؟رو

السبعبنثة(فيأكما28:16إشإلىالموض!وع

أردنافإذا.الجديدالهيكلأسسيهوهيضعحيث

ترجمةفي:47زكنورد،التأوبلهذانسندأن

زربابل؟أمامالعظيمالجبلائهاأنت)ماحرفية

له(.نعمة،نعصة.الهتافاتوسطالحجريخرج

يخرج.القديمالهيكلركامتقةهوالعظيمالجبل

شر،نب)1"الرئي!يئ"الحجرزربابل)يرفع(

بالتكملة،برتبطكمابالبدايةيرنبطالذي!(

الظقة.حجرأوالأساسحجريكونالذي

الأولالحجريوضعحينالفرحهتافويهتفون

أوالغلقةحجريوضعياعةلاا(،-اا.3:)عز

حجريكونانالصعبومن.الواجهةحجر

3:9:هوذازكنمنونقرأمحدذا.حجزاالغلقة

الحجرهذاعلى.بث!وعأمامجعتهالذيالحجر

نقمثه.أنقشوهاءنذا.وجوهأوأعينسبعالفريد

قدالذيالهيكلحجرأمامأتاالثزاحبعضظن

الهيكلأو،الأساسحجرأر،الغلقةحجريكرن

هوالذيالكردمالحجرآخرونفيهورأى.نفحط

رأىالمدؤنأنالاكيدمن.زربابلأوبشوع

هذهلفتت.السابقةوالرؤيةالقولهذابينعلاقة

فكربحيث،يئوععمامةإلىالانتباهالرؤية

الكهنة.عظيمبتاح،القولفرأحين،الكانب

النقش()نقثى"وحتف.حتف"مفعبارة

معرضفي28،1121:خرفيأيضاتظهر

الكهنةءرئيسعنالحدبث

زو02:18لوربط.عثرةحجرالمسغ)ب(

خ!ديذا(مرفوعمرذول)حجر118:22مزبإيراد



النصرةحجر

2:31-داخطفيالحجر،موضوعفييتوضع

وفي.ويهلكيقطبهيصطدمالذي45:

هو)الذيالحجريسحقالأخيرةالدينونة

حجر9عنعينهالشيءونقول.أعداءهالميح(

لوق2:8؟ابط9:32-صهم!؟)رو،العثرة

ي8:14.إشفيبمابرقيالذي2:34(

الحجركانإنيقزرالذيهوالإيمالق،الحالتين

ل!نسانخلاصعتةسيكون(المسيحهو)الذي

.هلاكعفةأم

،4:ا.اكورفي.الحثةالمبا،منهتجريحجر)ج(

هيالماء،!بهريشهاالتيحوربصخرة

بوفيبسوعوصرخة.الأزلمنالمسيحعنصورة

منقريبةهيالمظاك(عيدإطار)في7:*-38

أمواجهتسفيالذيالمقذسفالص!خر.النصنهذا

هو8::14؟ا:13زك،1،12ت47)حزالعالم

بسوعهوالهيهل(،علبهبرنفعالذيالصخر

الحياةماءمن(المؤمنين)-العطاشيسقيالذي

.11-أ4:01رج7:38-93؟)يو

عازر.ابنءرجالنمرةحجو

فيصلفحادماتصلفحاد.باثإحدىاسمحجلة

الخمسبناتهفطالبت،وارثلهيكنولمالبرثة

ا،27:ا-ا)عدعليهوحصلنبالميراثموسى

17:3(.يضا؟36:ا

15(.:26عد؟46:16)تكجادأبناءثافيحجي

.(615:أ!)امراريفرعمنلاويحجتا

داودامرأة.العيديوم،الحجيومفيالمرلردة:حبيت

؟4ة3صم)2حبرونفيداودتزؤجها.أدونياوأم

3:2(.أخاابم23:اا:ه-11؟امل

الحج.أعيادفيالأولالبومفيتقذمذبيحةحجيجة

يتالف.المشناةفيموعدنظامفيعرالثانيالمقال

السؤالينرئبصيئبشكلتعالجفصولثلائةمن

أورشليمإلىيذ!أنجمهودقيكلواجب:التاليين

البومفي،طوعثةذببحةوتقديمالحجأعيادئلاثةفي

مععلاقةفيوالجاسةالطهارةشراخ،ثئم.الأول

يحودهذاكل...المنزلئةوالأوافيوالذبائحالعثحور

وتوسفنا.التلمودانإليه

44!م

شرحأو:ر.سجمالعبرتة:في)الم(:صداد،

نإ.خلكاوس:اليونالثةفيعام(.بشكل)الصاخ

ومهثةنادرةصنعةكانالبرونزو،الحديد"ششل

)صغالاقتصادفيالمستوىعلى.القديماسائيلفي

الحرئيالمستوىعلىثئمأولأ،(المنزلةالأدوات

كان،اسرائيلشعببدايةفي(.السلاح)صنع

13:91-)اصمالصنعةهذهأسيادالفلسطثون

قا.م.795سنةوفيالبلاد.دخلواحين22(

امنالحدادينالبابلتونأخذ،الأولالجلاءوء

؟...أة24إر؟24:14،16مل)2أورشليم

92:.)2

توللالحذادينجذكان،البيبليالتقليدحسب

كانواالحذادينأنبعنيهذا22(.4:)تكقايين

بالمطرقةالقينثين.عئميرةمنخاصبشكل

يصؤرعمكماالحذادونيعملكانوالسندان

إفيعملواوقد38:28.صي؟54:16؟:4412إش

أجلمنولاسئقا24:2(أخ)2أورشليمهيكل

وكانوا7:13-اه(.)أملالبرونزتةالأواني

مهنتهممنالأنبياءسخرولهذا،تماثيلبصنعون

؟86:هو7؟:02،41-04:91)إشوشجبوها

3؟18:ا17:3؟قض27:15،نثرج13:2،

رؤيةا:02زكوأورد2(.4:.ا-ا!اإش

الأرضإلىليرمواجاؤواالذبنالأربحةالحذادبن

لماسرائيل.يهوذاشثنتالتيالقرون

اسكندر4:14تم2بذكرالجدبد،العهدقي

أساءالذي(النحاسأو،المعادن)يصثالحذاد

يأ،الثيطانإلىبولسفأسلمهبول!،إلىكثيرا

02(.ا:)اتمحرمه

!اعبادة،موتى،رجطقوسجداد،

:اليومهى:15.37يش.الجديدة،الحديثة:حداشة

.وعجلونصنانببنالواقعةجديدةخربة

25:115تكرجحدر.أوحدارأيضأونجدحدد

اسماعيل.أبناءثامن.3.:اأخا

حناريكا.:الاكادئةفي.كردح:العبرتةفيحدراك

أفي!تلواليوم.القديمةالأرائهفيحزركوهي

حلب،منالفرثيالجنوبإلىكلم45يبعدالذي
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دشق.إلىتقودالتيوالطريقمرديختلقرب

في.لوعاتأولوعاشأرضعاصمةحدراككانت

مناجزءالمدبنةكانت،..مقالأولالألفبداية

نهايةفيأصبحتولكتهاالنيوحثثة.حماةدولة

حيثولوعاشحماةمملكةعاصمة..مق9القرن

على،زكوراسمه(حافي)إنصانخه!"إيضاستولى

الثاكنيراريهددئصبفيزكورعرف.العرش

وفي،أنطاكيةمتحففيالمحفوظ)081-783(

تذكر.3091سنةأفيىتلفيؤجدتأرامثةمدؤنة

النجاةوتروي،للملكاللهاختيارالمدؤنةهذه

بعدأرامتاأميرا17حاصرهاالنيلحدراكالعجائبتة

هذهتذكرئثم697.سنةالأشورئونصاعدهاأن

ويكزمالمدينةليجضلزكوربهاقامأعمالأالمدؤنة

2*،السنواتفي(.والولرالسماء،)بعلالآلهة

التيالمدينةهذهالأشورئونحاصرة765755،

معاديةكبرىئورةفي9*-8*،سنةضاركت

هذاعزرباهوهرمن.عزرلاهويقودها،للأشورثين

لقب،أيالثالثفلاستغلثنصيعطيهلاالذي

يقودأنالمعقولمنليس؟أصلهعنيتحذثولا

فيمقاطعةا9منمؤئفاحلفاإسرائيلثنيصغيرملك

بعضهمظن.الفينبقيئالشاطئومدن،حماةمملكة

فيعزرباسفيالذيصهوذاملكعزلاهوعزرباهوأن

62أخ2فإن.12؟3أخا؟27ش41:12،15مل2

22إشوأقوال.الجيشتنظيمإعادةإليهبنسب

"فياليهوذاوفيالجيشبهائنيهزلمةإلم!تشبرالنبؤية

منعددأسرحيث()آ18"الأطرافواسعهأرض

كانالذيالتقثمشبناومات)آ3(المحاربين

الجث!هذاإلى.18(-أ)آهالملكتةالمركباتيقود

،حدراكأرضفيالرلت"كلمة:-2آا:9زكيئحير

وحماة...أدامعينللرلثلأن،راحتهدمقوفي

إلىكلم35يبعدالذيدامتلالأولىالمحطةالقرلبة".

تعودالأحداثهذهكانتإذا.حماةمنالشمال

عنهيبرهنلمما)وهذا9*-8عهلاسنةأحداثإلى

فيبهوذابجيضلحقتبهزيمةانتهتفقدبعد(،

اللبنانثة(.البقاعفيحزينتل)منطقةحزايونوادي

مقاطعةعاصمةحدراكصارتحال،أيفي

حرب

اللولة،أرضإلىسكاخمهابحفنوأجلي،أشورية

أشورية.!ئرقيئشمالي

حدراكرجحدرخ

بنعماساوأبو،افرايمتبيلةمنرجلحدلاى

28:12(.أخ)2حدلاي

أرضعلىامتذت.للفراتئينخضعتمملكةحدياب

يثرقيئأرببل،عاصمتهاوكانتالقديمةأشورية

04سنةاليهودتةإلىالمالكةالعبلةاهتدت.دجلة

الترجماتأولىمسألةطرحتالإطارهذافي..مق

.للتوراةالصريانثة

وبلدةال!ر،لتةفيفرزلورج.فرزل:العرئةفيعديد

أرضإن89:تثقال.زحلةقربلبنانفيالفرزل

شرقيئفيمناجمكانتحدبد.حجارنها،كنعان

يروتوقرب(الكورة،برمة)رج!،الأردن

املإلم!المضافالسبعينئةنص)قاللبانوفي

فيفينانوفيالحديد(،استخرجسليمانإن2:46

الإسرانبهلثونكانعديان.فيومديامةأدوم

من27:12حزبقولكماالحدبدبستوردون

رإيقولوكما91(27:حزرج)ويوزالترشيش

هماوثبرصالصغرىآعية:الشمالمن15:12

دبالحديدصناعةالعبرانئونتعلمبالحدبد.غنئتان

سيطرواالذين7(ة17)اصمالفلسطئينمنكنعان

مريتأ!ا2(.:91-ا13صم11صناعتهعلى

منفكانت4؟13قضفيالمذكورةالكنعانئين

ئقسم!ربغا.الحديداستعصالوانئشرالبرونز.

حقبتين.إلىالحديدعصر

009-0012:الأولالحدبد

9006-00:الئانيالحديد

وأسلحة،وزراعثةمنزلثةأدواتبالحدبدصنعوا

حذاد؟لارج5:4:)داتماثيلصنعواكما

44:12(.إش

قربالبرثةفيمحطةطهم!:34.عدالرعب:حرادة

سافير.جلشمافيالخراشةراس

اليونانية:في!.مخلم:العبربةفي)ال(حرب،

ببنلمجثأوعنفهايشتذعداوةبولاموس.

البببليافيالحربذكرتالبشرئة.المجموعات
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بدأت.قديعيئأبعاوارتبطت،ممارساتهاودكرت

)نكالبدولدىغزولكلالاصلفيالحرب

معمسقخااحتلالأصارتثم14:ا-16(.

)عدفيهاواقامةالمقذسةالأرضإلىدخول

7:2-ه،يثى31:ا-2،12-21،35:ا

6:لمه!-35()قضالقضاةأيامفي11:18(

دفاعتةحروئانجد:6-91(.01)أصموالملوك

عدامماهذاوالبابليينالاشوربينئمالأراميينضد

قام،فلسطبنالسلوفتوناحتكوحبن.المصريين

الاستقلااطأجلمنتحريرتةبحربالمكابيون

2:02(.مك)2والدبنيئالسباسيئ

هذايعتبركان،شعبأرضنشعبيجتاححين

11:ا-2،)اصمحرباعلانبمابةالاخاخ

ويصتعرضهمجندهالملكفيجع-2(.أ:02امل

الربغفصلفيعادةوينطلقا-27(.02:)أمل

الستراتبجثاتوتنؤعتا(.:ااصم)2(مطرالا

إلىينجز.بنتةالعدويؤخذ:العصورمزعلىالحربتة

مباشر.غيرهجوم.والذعرالخوف.قواعدهخارح

ومعاهدةباتفاقإما،السلامبإعادةالحربوتتهيئ

باسنعبادواما2(ةا-:1713حز؟6-9:15)ل!

+(.ة814،23:مل)2عليهالجزيةوفرضالمغلوب

المدنئدثر؟مدفرةالعسكرئةالحملاتكانت

امك02:.ا؟املة17:13صم9:452؟)قض

مل)2حجارتهاوتؤخذالحصونتدك5:35(،

وينهبالعدومخثميسلص14:13(،

92:91(.حز3:23،مل03:162؟)اصم

02:91-02(.)تثالزرععلىلمجافظولكن

أسرىيقتلونكانواما،والابسالالحرموخارخ

أما22(.6:مل312،:02املإالحر!

السكانيجلونفكانو!والبابليونالاشوربون

مل)2الحربوصئاعالوجهاءوبمبون

.3(270-:52إر،-24:4115؟6:،15:9217

القديمةفالثعوب.تدسيئطابمللحربوكان

الذبائح،،النبوءة:الالهمحوثيقةعلاقةفيتحارب

تحزمالتيالاسلابتقدمة،السحرأسالص،العرافة

اعرائيلشعبفيأيضأا!ربوارتدت.الجنودعلى

اللهب!تيوخدالذيالعهدإلىبالنظر،الطابمذات

حيثالمكابيينزمنجانئاوضعناواذا.وشعبه

هيفالحرب،دينهأجلمناسرائيلشعبيحارب

يث!كلهذاأنغير.اللهاجلمنلا،الحياةأجلمن

أجلمنبحياتهيضخيالمحاربلأن،إيمانفعك

شعبه.أمان

)خر"الرب"حروبهي،اسرائيلحروب

اللهئ!أل18:17(.اصمبما21:4عد(17:16،

رأسعلىيسيرالذي4(،14،37:23:2)اصم

علىيدكوما24(.5:صم2؟4:14)قضجيوشه

.ا:35-36(.)عدالعهدتابوتهوحضوره

قض6:2!)لىالنصريعطيالذيبالتهوالابمان

الخوفيغيبحينيظهر23:4(،اصم31:28،

شعبهعنيحاربفيهوه01:8(.8:ا،)بثى

قض24:7؟؟اا:01)يشالطبيعةتوىبواسطة

(أه-4:15،41قض)الأعداءويضرب،2(5:0

الافادةالمقانلعلىيحزمأي.دتهيكزسونالذين

يثى،-18ا.:02)تثلثهمحرقةفيصبحون،منهم

فهي،02تثفيالمقدصةأ"الحربتواعدأما7(.

ساعةدؤنتوقد،الحقيقةفيلهأساسلامثالمنتنظبر

لسلطةخاضعا،أرضهمنمحروماالشبكان

اجنبية.

المواجهةإلىترمزفالحربالانبياء،نظرفيأما

ط13:34)إشالمسيحانياشمنتعلنالتيالاخيرة

)حزالثزوتوىاللهفوىبينحربهي.3(.حز

ؤر6-8،ة24مت،اا:2يؤ38:38-93،

للسلامأبدقيملكلمجيءمقذمةوهي12:7(.

21:22(.رؤ2:2-4؟)إش

تعودوئيفة(4791)دنةقمرانفياكتث!فتوقد

الحربروحانتةفتكثف..مقالأولالقرنإلم!

الظلمة.أبناءضدالنورأبناءحرب:الثانيبخطها

يقودهاالتيالفروسالحربيصؤرالمقالهذا

معالحاسماللهانتصارحتىالعالمفيالشز!دالخير

رومةعلىالثائرونالغبوروناستلهموقد.الورأبناء

أورشليمدمارإلىثورتهمففادنهم،الكلامهذامثل

.م.ب07شة
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وهو14(.:16أي:3؟15)خرمحارثااللهبدا

يرلدفهو2(.:7:16؟9)يه"الحروب"محغأيضأ

فيويسوع.العالمفياالسلاليقيمالثزيدثرأن

يثير5-8(:13)مرالانسانابنعيءحولخطبنه

الحربفينموذجهاتجدالتيالبشريةالحروبإلى

عالمأجلمنالمخاضكألمفتبدو،أورشليمضذ

وحاملاللاعنفرسولالميحكانلقدجديد.

إلىيدعوناجاءفقدذلكومع:27(.14)يوالسلام

المسيحيئبهيقرمالذي34(:01)مرالروحيالجهاد

ضذا-17(.6:أف؟:1312رو5:8؟)انس

.(2:15كو8:+!)روالشزتوى

)غطوطاتالحربنظام5رجا!()نظامحرب،

قحران(.

اليهودثة.الئورات*رجاليهودئة(-)ال،حرب

أحثحولروشالملكخصيانأحدحربوظ:أوحربون

1(.؟:ا)أسإليهالمقزبينالسبعة

زوج،شلوموجذ،تقوةوالدحرحسأوحرحاس

22:14(.مل)2يوشياأيامفي،البئةخلدة

معالشيمنعادواالييممنعاثلةجدحرحور

7:53(نح،2:51)عززربابل

تمائم."ر!أحراز،حرز

)عزالسبيمنعادواالمتييممنعائلةرئيسحرشما

7:54(نح2:52،

المحرقة.61رجمحوقة،أحرقحرق،

)ال(،حرم

هوماعلىم"ر"حبدك.القديمالعهد1(،

لعنتدالثيء()أوالشخصلأنإما،محزم،(نموع

الذيالقدسيئالطاجبسببوامايدفر،أنفوجب

فيمنعالثيء(هذا)أوالشخصهذايفرز

اللفظةيترجصت.البومئةالحياةفيإاستعماله"

العبرتةاللفظةأنغبرإ.اللعنة)أياناتيحا:اليونانية

"المحزمات".منأنواعثلاثةتتضمن

شيئانكزسبهنذزام"ر"حشبر.النذر:أولأ.

خير،حيوان،)انساننذرعوضوعهومافكل.لته

الحالة،هذهفي.الطريقةبذهيكزستدممادي(

)استحادةالافتداءيستحيل،أخرىنذوروعكس

يص-

"مر"حلأن2-28(،27:االاالثيء...(

عد2؟ا27:الايخصنلكاهنهوجذا.مقذس

21(.:44حز؟18:14

الله،قبلمنتطتقكعقولةالحرم.العقوبة:ثانئا.

كما.الأوثانعبادةالأولىالدرجةفيتصيب

27:92(لا22:91")خرالأفرادأيضأتصيب

نجدهاالتيوالفكرة:13-91(.13)تثوالمدن

الذينوالأشياءالنا-!أنهو،الحرمهذاأصلفي

خطرةمادةمجملونالاوثان،بعبادةتنخحوا

وحين(.استعمالهميحزبم)أيم"ر"حتجعلهم

.الخطرةالقؤةلهذهحدايوضعفيهمالعقوبةتنقذ

الخطأتمنأخرىحالاتإلىأيضأيمتذوالحرم

غياب.ا:8(.)عزغرلباتن!ماءمعزواج

لا62-63(.2:أعزالكهنةإلىبالنسبةالأنساب

باصتجادتكتفيولكنها.الاعدامإلىالعقولةتصل

لأنهااستبعدت،موسىأخت،فمربم.الشخص

تعنيماهذاإ.15ة12)عدأخيهارسالةهاجمت

.البرصأصاجمها:العبارة

المعطياتإن.المقدسةالحربممارسةثالثا:.

هيالمقذسةالحربإطارفيالحرمحولالتاريخية

قض،6:17-18ل!ا-3؟21:)عدنادرة

)كلالاسلابيكزصون!(.:15اصم؟:117

لكيدته(المراتبعض!فيالمحنفةالأرضمعالسلب

بقتلالحرمهذاويقوم.المعركةفيعونهينالوا

الجنودأنيعنيهذا.الاسلابوتدميرالسكان

ليسوهذا،الأيديفارغيبيوتهمإلىيعودون

أما15(.اصمأ،7:يش)رجالسهلبالأمر

فهوالئوراةخارجمنالعادةلهذهالوجدالشاهد

يأ)=العدوحرماطلق:تقولالتيمشحمسثة

الانزوبومورئةالصورةهذه.الالهليشبعفنل(

(الدمويشرباللحميأكلهو.بالانسانالله)تشته

ئعلنالذيالحرمولكن.القديمالعهدمنغائبةهي

الأولالمعنىهذاالاصلفيحمل،للالهبهرافا

(.السبمنالاله)حضة

عنتتحذثالنصوصتعدأ:شاولحكمبعد

يطبنبحانجدحيث02:42،املفيإلآالحرم
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الدينيمعناهكلخسرفقد"حزم"فعلأما.تنفيذه

34:2-5؟)إشأهلكلأفنى،مرادفاليصبح

مل2وبعد51:3(.21-26؟:05إر،:4328

نأالبعضاعنقد،3214::02،23أخ2؟91:11

ولكن،المحرمعرفتأخرىوشعوئاالأشورين

المعنىفيم"رح9لفظةنفهمأنيجبأنهيبدو

لاالأشو!تةالنصوصوانصثمالا،المخفف

القاسي.الدينيبالمعنىالاخذعلىتساعدنا

،للحرمالدييالموضوعالتثنيةسفراستعاد

02:16-ا-5؟ة7)تثاتجاههحؤلولكنه

شعوبجميعإقاءالثريعةطلبتلقد18(.

أوثانعبادةمحاولةكلعلالطرلقلتقطعثكنعان

حينئذ.البعلبعبادةاللهعبادةتمزجتلفيقثةوديانة

.الايماننقاوةعلىللمحافظةوسيلةالحرمصار

لهذاأمينكمنقذبطلهالاشتراعييشكاتوقذم

-92:ة9؟-6:8226،)بئىالالهيئالأمر

"حزم"بش،فيكماتثففى11:.ا-.2(.

بدت،النهايةوفي.دينيسبأجلمنأفنىيعني

دييكموضوعجوهرفيبشكلالمقذصةالحرب

فيالدبانةنقاوةعلىالمحافظةأجلمنالحربفي

وهكذاالاشتراعئة.الكرازةإطارفياسائيل،

الاحنلال،لأحداثجديدةقراءةأمامنكون

منوقتفيبالفعلتضتمعاركحقيقةتتجاوز

.الأوقات

)9:7،الحربنظامفي.قمرانكابات،2(

15(:16؟ا:9؟15:)6دشقوثيقةوفي(ه:18

المفذسة.للحربالروحيئالموضوعاستعيد

تكتفيلاهنانجدهاالتيالحربوليتورجثة

علىيبقىفلاالاممجميعيفنىالذيالحرمتذكر

هيبل.للربالعابدونالمؤمنونإلاالحباةقيد

فيللحرمالملموسالتحقيقعنبوضوحتتحذث

المعركة.أرض

فيالحرمعنحالتيننعرفالجديد.العهد،3(

التيالمسيحئةالجماعةإطارفيالجديد.العهد

نصيحةنجد،الاخوئةوالمحئةالغفرانروحينعشها

كلرفضفإن.وبية""بيكخطأالذيالأخبلوم
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ولمحبتهاللهلعدالةلميثركمحروئا.ئعتبرنصبحة،

جهةمنيدعوناالزؤانومئل-17(.18:15)مث

يمتلكوحدهالذكطدتهالدينونةنتركأنأخرى

4(..38-،24-13:28)متالضرورفيالتمييز

إلىالخاطئدعوةهوالنظامهذامثلهدفإن

مولئا،يبقىفهوالاسنبعاد،طئقإنوحتى.التوبة

نحئروهكذاا(.2:6-اكور)2محدوذاويبقى

فمخة.للخاطئالمقبلوالمصير،الحالئةالحياةبين

الخلاصمنالانسانتحرمولاالجسدتصيبالحرم

1(.13:8-ااح!02؟ا:اتم؟5:ه)اكور

جذا.فاسيفالنظام،العليميئالمستوىعلىأما

خاطئاتعليضاتقذمكرازةكلعلىينطبقفالحرم

ؤرا؟ا7،يو8:2-9،اغل:23؟16)اكور

الانحرافاتضدوالصراع.-23(02،-2:4115

لتثبيتوالمحاولاتالكني!ة،فيؤلدتالتي

شيئاالجديدالعهدفيالحرممنجعلت،الايمان

حنانباحادثةإنوأخيرا،.الجحاعةحياةفيحاضزا

دورإلىانتباهناتلفتا(5:ا-ا)اعوسفيرة

الجماعة،عناشبعاذايعنيحرمفيالقدسالروح

معها.علاقةكلوقطع

مز.قديمةكنعالئةمدينة.الصخرئقبأوخرمةلحرمة

كنعانأرضإلىداخلونوهماسائيلبنوفيها

أعدوالكنعانئبنالعماليقثينيدعلىفانيزموا

يعطي4-46(.ا:ا)نثالأمولئييأو14:45(

الثعيئالاشتقاق:17-18اقضبم21:ا-3عد

اصمفي.صفاتتستىكانتالمدبنة.لاسم

صعهاأتامالتىالقينئينمدينةهيحرمة03:03،

بينحرمة15:03يثىيعذ.موذةعلاقاتداود

مدنبين403:أخا:4؟91ويشصهوذا،مدن

السبعتلأوالمشاضتل:اليومهي.شمعون

سبع(.بئرشرقيئ)شمالمن

معئكؤنشرقثةسلملة.المحزمالمكان:حرمون

عنسوربةيفصلالذيالجبلالشرتثةلبنانصلسلة

نقرأحيث:448تث؟39:تثإلىعدناإذا.لبنان

الفينيقئينأننرى(،حرمونهوالذىسيؤون

هذانيردسنبر.والأمورتون!يونسضوه
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مثلةيدلأنوهما،المسمارئةالنصوصفيالاسمان

5:23؟أخافي.الشرقتةلبنانسلسلةعلى،حرمون

.وحرمون(شنير:)أوسنير*نجد،4:8ل!

علىبدكحرمونأنالنصينهذينفييبدوولكن

يراهالذيالضيخجبلأوالثلججلعلى،القفة

42:7مزفيالجمعوصيغةبعيد.منفلمطينأهل

القحمإلىتلميحلاخطاطخطأهي98:13و

الشمالثةالحدوذحرمونعنالتوراةتجعل.الثلاث

اللغةفيحرمونأيضأوئشعملالمبعاد.لأرض

صورةهوحرمونندى:3(،صهما)مزالتصرلرتة

القديممنذحرمونسلسلةوكانت(.اللهبركةعن

(.حرمونبعل)يسمىحرمونالإلهعبادةموضع

بينمعاهدةنصهوالعبادةهذهيذكرنصوأقدم

0135سنةإلىيعودوهوعقلرو،والأمورفيالحثين

سفوحهعنديبنونكانوا..مق4القرنفي..مق

وكان.الخرائببعضمنهابقيتوقدالهياكل

قصراليوميسفىم()0028القضةعلىهيكل

عنتر.

سوهفي،حرمونندىفيتأئلالعبرفيالشعرإن

معوقابله:4.18)نشوحوشهفي؟13(،24)يي

ولكنه.(98:13مز)مقذسآخرجلهوو،بورتا

الحقباتفي42:17.)مزأورشليممعئقاقيلا

نأالمشتتينالبهودعلىوجبوساعة،المتأخرة

صارالوثنتة،الهجمةضذنفوسهمعنيدافعوا

اقمزدونالملائكةائصلحبثاللعنةجبلحرمون

6-ا6:أخن)االبشربئتيطغو)لكيبالأرض

فضروقد6:2(.تكتفصيرفي:184أخن662،

ارتبطبهالذيالرهيبالقسمإلىبالنظرالجبلاعم

ببعض.بعضهمالفاسدون(الملائكةأ-الساهرون

وجدانفيحاضرةالحكايةهذهكانتماوبقدر

قيصزلةفيبطرسإيمانفعلبتخذ،يسوعنلاميذ

المقاومةألونمنلوئا،حرمونسفحعند،فيلبس

بصبحالجبلهذاجوارفيالمسيحوتجلي.للوثنئة

أقوىهويسوع"اللعنة".بهاحئتلأرضتقديخما

أعادكما،الكونإلىالنظامأعادوقد،الملائكةمن

تدشته.حرمونإلى

أشيرقبيلةمنصوفاحأنجاءأحدحرنفرأوحرنالز

7:36(.أخ)ا

)مفاتلينالحروديوأليقاالحروديشمة!وطنحرود

حرود.عبننكونتد23:25.صم2داود(0مع

14-4:2،)قضالأممحرائة:هاجويمحروشة

.حاصورملكيابينجيثىقائدسيرامركز16(.

الجنوبإلىتقريئاكلما5ئبعد.الحارثئة:اليومهي

الكرملجبلسفحبينوتقعحيفا،منالحثرقئ

قيشون.ونهر

أسوارمنتحممارتم.يداياوالد.ا.3:نححروماف

ببتهإ.)قبالةأورشليم

دشق.ملكالئانيبنهددبطانةمن.رأىالله7ليلحز

سباستهكانت844.سنةحواليوخلفه،سثدهقتل

عرشاعتلاءهالتوراةتذكر.اسائيللبنيمعادية

:15-91مل)2لإسرائيلالمعاديةوسباستهأرام

كلب،)سراثيلمعحربهفي.(8:7-15مل2؟17

9:12بمي8:28مل)2جلعادرامرتييورام

نهوأخذى(،:0132مل)2ياهوغلبكصاي(،

فيوأخيرأ،الأردنشرقيئفيكانتالتيالأرض

.(ناأخذ،ه:22أخ2؟13:3،22مل2)يوآحاز

لمولكئه،أورشليموحاصر،جتعلىبحملةقام

باهظةجزيةتبضأنبعدإلآالحصارعنيتخل

التسقطمنإسرائيلينحزرأي(12:180مل)2

24!(.:13مل)2حزائيلموتبعدإلآاميالألى

ملكالثاكشلمنصرهجماتمزتينحزانيلقاوم

وهدد(مرات3حزائبلفيهئذكر)نصأشور

السثدأومارياسمفبهيقرأ)نصالثاكنيراي

لف"ماري،العلماءاعتبر.اسمهبذكرلاكلف

يفحعندقهرهشلمنصرأنيبدوالالث(.بنهدد

فقدالاشورية،الحولتاتوحسبسنير.جبل

)نث!وفرشا047،مركبة1121رجل،00016

عاصمته.فييختئأناشطاعولكنه028-282(.

بدشق،المحيطةالبساتينشلمنصراجتاححئذ

.بالحبوبالغنيئحورانسهلوسب

العهدفيالحزامعلىتدكعديدةألفاظهناكحزام

في)الإزاررا(وز"اأور"وج"حئسئى.القديم



ياحزا

إيشا:8؟مل)2منطقةيكونوقدالعربتة(.

هوذاكالخصر.علىتوضع-11(13:1إر5؟:11

منطقةإثه.المعمدانيوحناوضعهالذيالحزاممعنى

هامن.زوفياليونانئةتفي3:4.أمتجطدمن

وعرف(.الإنسانجصميلفثالذيالزونامرض

28:4!خرفيفطقةط"!ابنأيضأ

12:21،أيفيح،يزو"م22،2:اإش

الحزام:901910مز(الجبابرةخداميحك)حرفئا:

ئستعمل:8(12)اعينامحينالإنححانيتركهالذي

السفرخلال(المعطفالاوالقميصالمنطقةلحفظ

الحربوخلال(ا9:ة4:92مل2؟12:11)خر

صم)2كهدتةيقذموكان23:15إ.)حز

في.الحزامفيتوضعالمالصزةلأنأ(،18:ا

البغضأوبالفرح"احتزم"قال،الاستعاريالمحنى

،7611:،:12،6513ة03)مزالفضائلبسائرأو

شخصحزامحلومن14(.6:اأف!:ه11إش

والحزام:18(.12أي؟2:ه)املقؤتهمنهأخذ

رباطوهوأ(ا21:)اعالمستعادةالحزلةرمزهو

بشعبه.اللهيربطثمين

يهوذا.نسلعنكأجل.ه:11نح.رأىالربحزايا

فيالأولىالمغارةفيكماإشحسبحزايينأوحزايون

الجنوبإلىكلما1يبعدالذيحزينتلهي.قمران

،الصغيرةخزيمدينةموخهو.بعلبكمنالغرئي

إمارةعاصمة..مق-1514القرنفيكانتالني

شإفأشار،أهمتتهاخرتذلكبعدلممر.خاضحة

فوادي.الرؤيا()واديحزايونواديإلى22:1،5

شإحسب،حزلنتلقربينبعالذممطاليطانينر

وسحقهبهوذاجبشضياعموضعهو22:ه،

يثنوقد.الجبالإلىللهربالنداءكانلهذا.وفراره

تغلتيدعلىاليههوذاوثينهزيمةإكالنمنهذا

قادهالثورةحذآوضعالذى،الثالثفلاص

جبروأ،.م.ق8*سنة(اكلىحد"رج)هورياعز

جهوذاعداما،الجزيةدفععلىوفلس!طينسوريةممالك

هذهإلى22:18إشويشيربعيذا.بداالذي

الملكيئ،الببتقئمشنا،ماتحيث،الأحداث

يقودها.كانالتيالملكتةالمركباتودقرت
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عئميرةومنبنيامينقبيلةمنرجلقؤتي.حزقي:

17(.8:اخ)اأيالون

قؤني.الله:حزفيا

وابنأحازابن)716-687(جرذاملك1(،

18:ا-مل)2حفصيباهتزؤخزكريا.بنت

36-93؟إش92؟ا-32:33؟أح22؟02:ا

سياستهفيالأساسئةالمشكلة48:91-28(0صي

كإأمأشوللايةإلم!،سينضثمقؤةأئةإلى:هيالخارخه

منالأولىالعثرالسنواتفيجادثاظكممر؟

معادحلفإلىبعدفيصاانفئمولكئه،ملكه

خرجولكئه..(.مق71)2أشدودتتزغمهلأشوربة

صجونفكتابة.انماسبالوقتفيالحلفهذامن

)نشوحزقياتذكرلاأشدودعلىحملتهتوردالتي

مصرمعحزقياتحالف207شةفي286-287(.

الأشوركنالملكسنحاريبفجاء.أشوريةضذ

يهوذاأرضواجتاحالتقيهتربالمصرئ!فكسر

توففولكن.أورشليموحاصرعديدةمدناواحتك

)ثوبجزلةواكتفىحملتهصتفجأةسنحارلب

ذأالممكنمنقفحبى(.في"كعصفور287-ههـ2:

لشحارلبحمتينيدمج-9136،:1813مل2

فيها.انتصر107()سنةالأولى:أورشليمضذ

جيث!هفيالولاءدب968()سنةالثانية

،كرونولوجيا.ر!141(.2:،)هيرودوتس

مدينةفحضن،آتيةحربتةلأعمالحزقياواستعذ

المياهوأئن(،48:91سي،22:01إش)رجداود

ببركةجيحوننبعيربطنففافحفرتأورشليمإلى

دينئإصلاخالداخلتةسباشهعاىوسيطر.شيلوحا

يرسم923-اأخ2وان.السامرةسقوطأثرعلى

المثارفحزقياأزالالإصلا!.هذاعنلوحة

إكراثاالمشئدةوالمعابد(المرتفعاتعلى)المذابح

يحذئنا.النحاسحتةأيضأوأزال،عشتارللالاهة

فقدحزقيا.أيامفيالأدلقالنشاطعن25:اأم

شإلناويورد.العديدةالأمثالرجالجمع

،الكلاموبوجيز.حزقياأنث!دهنثميذا2.-أ؟ة38

)بعثةجيرانهاحترمهحازئا.ملكاحزتياكان

الحرببعدالسلاممنواس!تفادبلادان(.مروداك
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مملكته.لبالازدهارفأشاعالأفرائيمثة،الأرامتة

منثى.!ابنهالحكمفيخلفه

ئانيهو3:23(.أح)اداودنسلمنرجل2(4

بوياكين.الملكمنومتحذر،الئلاثةسفرياأبناء

ا:1(.)صفصفياالنبيئأجدادأحد34(

12(.:28أح)2افرايمقبيلةرؤساءأحد4(،

2:16،)عزالمنفىمنعادتعائلةرئيس5!،

21(.ة7نح

الولد.اللهيشذد:حزقيال

داودأيامفيكهنوتئةعائلةرئي!14(

24:16(.أخ)ا

اليهودأحدوهوصدقيوالد.8:هعز،2(

عزرا.معالسبيمنعادواالذين

كان)1:3(.بوزيالكاهنابنحزقيال،3(

هو)24:18(.ومتزؤخايبدوماعلىكاهئاة

النبوقي.ونشاطهاخنباراتهفيهدؤنكتابصاحب

الذينالمسبتينبينكانآنهحزتيالمننعرف

بابلونية.إلىيكنياالملكمعنبوخذنصرجلاهم

دعوتهتلفى،سنوات5البلادتلكفيأقامأنفبعد

الشقاءفيرفاتهإلىوأرسل،مهيبةرؤيةفيكنبيئ

فيلبثواالذينبإخوخهمستحكاللهدينونةبأنليبئهم

وسبيالمدينةتدميرعبرذاتهسيظهرفالته.أوهـشلبم

منعددخلالبمهضتهحزقيالفقامسكانها.

الرمزئةوالأعمالوالتهديداتوالتعليماتالخطب

نفسه:الموضوعإلىدوئاوعادا-24(.)ف

لالأنهامعاقهاعلىكبروالرلث،فاصدةأورضليم

ولأوريثليمكفهللعالمالنهايةجاءت.تتوبأنترلد

فساددرجةمهيبةرؤيةفيحزقيالورأىأيضأ.

أيضاهوأعلنقدإرمياكانا(.8-ا)فالمدينة

ولكته(؟أورشليمفي)ولكنعينهالنب!وفيالتعليم

ويرى.التوبةإلىالشعبيدعوبانهحزقيالعنتمتز

مفزلاأنفرأىحزيالأتا.الدينرنةإبعادإمكانئة

فيهاوئفذ:تبلمأورشليمول!ت.اللهدينونةمن

المدينةأمامثانيةمزةنبوخذنصرجاءحينالحكئم

المدينةفحاصر(سنواتبخمسحزقيالدعوة)بعد

بعضلإجلاءممتفىما)587-586(.وأخذها

حزقيال

ودئرهاالمدينةأحرقبل،والريفالمدينةمنالناس

لاالذيصدتياالملكأيامفيحدثماهذاكفها.

الأحداثمشرةأنوبما.اسمهحزقياليورد

)وكانالمنفئونفهتم،حزقيالكلماتصدقأثبتت

أفضل،بطريقة587-586(صنةزادقدعددهم

المختارالثعحتظلالذيشعبهعلىاللهمخططات

قالكمايتنفى،أنفحليهحصل.ماكلرغم

جديذاوروخاجديذاقلئاينالأنحزتيال،

مخططهتنفيذاللهيستطيعحينثذ)11:91(.

كماالمنفىآلاممنشعبهفيخفصالخلاصيئ

إلىلمودهمصر،عبودثةمنالماضيفيختصه

بناءهاشعيدوالتيعهدفيبهاوعدهالثيالبلاد

اضبوفياحزقيالنعليممنالانيالقسمهوهذا.الآن

فيالثبجماعةبناءإعلان25-38(:)ف

!را،مقادل.الخلاصنورإعلان،القديمةأرضه

25-32(.)فشعبهأعداءفيدينونتهالآناللهينفذ

نملكلا.سنة44مدةالتعليمهذاحزقيالوأعلن

طبعتالتيالتاليةالأحدثعنأخرىمعطات

إلىجاءتشخصثيةكلمةاللهم،حياتهبطابعها

2(.)92:17-االوقتذلكمنسنتينبعدالنبيئ

بابلفيماتحزقيالإنالمنحولابيفايخوسويقول

نإيقولمنوهناكمعه.المنفثينأحدقتلهوقد

أولأأورشليمفيالبوثةمهحتهمارسحزتيال

أورشلي!مفيجاهد!اته.بابليثثم)587-586(

بابلوفيإريا.لهاتعزضالتيالتجاوزاتضذ

تنظيمإعادةغططورصم،الآتيالخلاصأعلن

أيامفيتئاحزقيالإنآخرونوقال-البادةشحائر

ظثتالأقوالهذهولكننحميا،أيامفيأومنتى

موتولاسئماالخاصةحياتهتفاصيلإنثئم.واهية

منهااممئررمزئةأموزاتبقى(18:)24المفاجئامرأته

دؤنجهودقي(إمنحولأبوكريف)ابوكرلف!حزتاقيال

ماعلى،ضاع..مب05وسنة..مق05سنةبين

ابيفانيوسعندمهابراداتبقيتولكنيبدو.

وكلمنضوسالاسبهدرال!واكلمنضوس

الرومالمن.



حزقيال

.لحزقيارؤلا،رج(رؤلاأحزقيال

سفر()حزليال

كرازةتقريرحزيتضئن.المضمونأؤلأ:.

كمااللهأقوال:المتكلمصيغةفيالنبؤدةحزتجال

اللهورؤىسمعها،التي:3()1نفسههويسئ!يها

صيغةفيمدؤنتانآيتانوهناكا(.:)1رآهاالتي

إشعياعنحزفياليختلف24(.:3:24؟1)الغائب

شلثلانفصبهما.عنيتحذئانققمااللذبنوار!با

عنمفضلةأخبازإرمياإلىبالنسبةإليناوصلآنهفي

إلينافينقلحزقيالأما.سيرتهكاتببلسانحياته

نهايته،إلىالكتاببدايةومن،كبيرةوبدفة،بنفح!ه

إلىحزقياليشبهالقبيلهذامن.النبؤلةاختباراته

أ-8(.)زكزكريامنالأولالقسمبعيدحد

لهحصلعفاتليلأإلاحزقياليتكلملاهذامقابل

لناالمحطاةالتفاصيلوأهئم.النبؤلةاخنباراتهخارج

وعن.الغائبصيغةفيالمدؤنتينالآيئينفيهي

رجالنبوفيتعليمهأيحزقيالورؤىأقوالمضمون

.حزتيالء

بدابةحتىالشزاحكان.ال!بأصلثانئا:.

حسبحزكتبنفسهالنعيئأنيعتقدون02القرن

عملمنهيالموجودةالوحدةوأن،منطقيمخطط

تنقيحأعادالبيئإنبقولمنجاءولكنالنبيئ.

وهناك.عديدةأموزاكتبواتلاميذهأنأوكتابه

وأنالشعزدةالأقسامكتبالنبيئأنيعتبررأي

يقولمنأخيزاوجاء.النثزلةالمقاطعكتبواتلاميذه

قي.حزقيالموتبعدأيالمنفىبعددؤنحزإن

ونحتفظالافتراضاتعالفينبقىهذاكك

عؤنيه.إلىاللهوحيآنهعلىبالكتاب

تنظيميبدوالأولىللوهلة.ال!بوحدةثافا:.

النبيئرؤلة2:ا:ا-3:اجذا.بحيطاحز

بمأورشليمدينونة::2227-،32:؟ورسالته

خلاصده!-37:،الأممدينونة25-32:

الصراعاتآخر38-93:،بنائه!اعادةالشعب

عليهم،الخسعبينتمرصوفأقوياءأعداءضذ

الثبيتوزعحولهالذيالجديدالمعبد:04-48

أرضه.في
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الأمورأننرىالأمور،فينتمغنحينولكن

22-27؟3:هل:السؤالفنطرح.وتتعفدتث!غب

أجزاءهي21-22!ه!:-27؟24:15-8،!اة4

-32ا:18فيتكراروهناك؟مفككلخبرمبعثرة

12فمقاطعيربطالذيماثم2-22؟.اولمم

يرىكما،الكتاباتتنؤعتإسيف"؟لفظةسوى

حزقيالبد:كتبتالتياليدفتنؤعت،البعض

فحزقيال.النالئريد.تلاميذهيد.النصإلىعادت

حصولحتىالعقابعنواعطاكانالذينفسه

قذم.بالخلاصمنادئافجأةصار،الثانيالجلاء

السابفة.أقرالهقراءةأعادهوأوجدبدةخطبة

يدعلىصورسقوطإعلانتفسيرأعادمثلأ،

ا!نفهموهكذا)92:17-.2(.نصرنبوخذ

نلكمثلأ،:السابقةأقوالهفيالنظرأعادحزتيال

79!سنةأورشليمفيالباقينفناءتعلنالتي

يمتذهبالبقتةإنبعدفيهماسبقول:7-13(.)11

)6:8-البقتة،إلىالإشارةنفهمهكذا.المنفىإلى

..."ثك.22-23(:14؟12:16-94،8:؟01

)5:2-3(.إتليلةكمئةثثمثك...ثلث...

موادالنبيئفيهام!تعادتقليدفيحزإلىننظرلهذا

شميلةفيوجعلهاكهنوتئة،اشتراعئة،نبوئةسابقة

وجهةويعطونهاجديدمنتلاميذهسيقرأها

كهنولثة.

نإ.اقهثسامي)أ(حز.لاهوترابغا:.

الكهنولىالمشترعلاهوتنفسههوحزلاهوت

تساميعلىيشذدإثه.البنتاتوكسفيالحاضر

خاصةبصورةيرزهااليالإلهئةوالمفة.الله

الأخلاقئالمسترىعلىلا،اللهقداسةهي

والماورائيئ.الوجودفيالمستوىعلىبل،فحسب

الدليلهووالشبالفردتجاهاللهعملوتبربر

فالنظرةلهذا.الخطئةعقابأوالقداسةهذهعلى

واحد:خطفيتسيرحزقيالعنداللهطاسةإلى

يختفيالإنسانمعاللهعلاقاتفيالعاطفةفحنمر

صائرتطبعالنيالدينتةوالأفكارالشيء،بعض

أغنىبعطياللهإن.نادرةالتقوىبطاجالأنجياء

قبلفهو.العظيممحدهأجلمنالحلاصعطايا
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فيهوه.كذلكويبقىإصائبلإلهشيءكل

يقولكماأوالآخرالواحديخصواسائيل

إسائيل:إلههويهره:التوراةخطىعلىحزتيال

ماهذا)11:.2(.يهوهشعبهوواسرائيل

ستكونماوهذا،الماضيفيالأمررعليهكانت

الخلاصغططاللهتصؤرالمشقبل.فيعليه

هذاويقوم.التاربخعنهوسيكشف،لإسرائيل

عندالكلمةتوجدالادعوةعلىالمخطط

:8()16عهدوتطع)02:ه(واختيار(حزقيال

وحضور،خاصةوأرضالعهدخيراتتوزجأو

هذاكل.غنثةبركاتكينبوعشعبهوسطالرب

مصر.منالحروجبعدوحققهالأنبياءبهاللهوعد

السبي،وقتفيبخطيئتهخسرهالشعبولكن

اللهعادوما،أرضهتركأنإسرائيلعلىفوجب

شحبه.وسطيسكن

إلىإلآاللهممدرؤيةتعطلمغريبةأرضففي

أعطتالرؤيةوهذه.حزقيالهوممئزشخص

وسطالمحتزةإصانيلمكانةعلىدكالذيللنبيئ

إسرائيلمصيرأناليقبن5(،)5:الشعوبسائر

السابقوضعهإلىسيعودوألهسيتبذل

وسيجتمعالغربالنيرسيتحغ)16:هه(.

أرضه،إلىالئعبسيعود.المشتتوناليهود

لنسلامبعهدوينعم،بأمانهناكوبعيثى

31:31(.إر)رجألدئاعهذاحزتيالبسئيه

سيعطيهذا،السلامعهدعقدأجلمنولكن

جديذاوروخاجديذاقلئاإسرائيلجمهوه

ويطقره.شعبهسيقذس26(.ة36)11:91،

العهد:عنالناتجالثافيالخيريتحققحينئذ

25(.:)ل!الأبدإلىإسرائيلوسطجمهوهيسكن

يرىبحيثالأمرهذامنمتيفنحزقياللمان

04-)فيهرهفيهيقيمالذيالمكانالآنمنذ

ككيرضيبشكلالمكانهذايرثب48(.

النوتةالشرعةوبحسب.اللهقداسةمتطقبات

بطربقةخصبةيهوهأرضتكرن،المعروضة

واحذاشعئاإدرائيلويميش،03()36:مدهة

هووالراعيالأبد.إلىواحدراعمع22(إ)ثم

حزقيال

تذكرهالتيالنصوصلأن،مسيحيانئةصورة

المحميحانثةالانبياءعائرمواضيعتذكر

أمامنكونأنينكرمنهاك.والاسكاتولرجتة

فيإثيا)خصوصأالأنبياءبهأنبأالذيالمسيح

الخلاصيتثموالذي(الربوعبدعمانوئيلنبوءة

يحهلالكهنوقطفالمثشرع.وأمرهالرلثباسم

وهذاالأنبياء.هؤلاءبهانادىالتيئالمسيحانئة

فييفضرلاالجديدالعهدأنوهوالواقعمعيتفق

غالثاالمذكورةحزقيالنصوصمسيحانيمعنى

ولكني(.*:24؟ي24:34:23-22؟)17

الكهنولن.اللاهوتمثالعدتوففلاحزقال

،بالفولنقتنعولكي.سابقيهمنأبعديذهبإئه

يسوعأنونتذكر34:3،نستعيدأنيكفي

ا-16(ا:01)يوالصالحالراعينفسهيسقي

4(.:01)لنهنشخبصهواللهمحد.افهحضور)ب(

يمكنبل.وبالهيكلبأورشليمبعديرتبطلاوهو

المدبنةيئرك.-3(ا)حزنجةأرضفييظهرأن

)8-الأوثانلعبادةشارةماراأنبعدوالهيكل

أ(.-7ا:)43الهيكلدماربعدوبعود11(،

لاالإلهيئ،الحضوريبهذاارتبطتفالجاة

اليهاببدايةفيحزقيالرأىفإنالحجر.

النمنأنإلآ،بابلص!بئيو!فياللهحضور

اصائيلإقامةيكزسالذيالأخيرةالآيةإلىيؤول

يهوهالمديةاسميكون،اليومذلك"منذ.أرضهفي

:28(.درخ35؟:)48،هناكالربأي،شمه

يهتث!لإلهناشطحضورعلىتثذدالمواعيدكلإن

:طهد،)02بثمعبهومباشزاخاضااهتمائا

يخنمهوشعبهاللهبينالتقاربوهذاا(.ا34:

اثفاقإلىنصلفلا.3(.)34:25-سلادعهد

وافرةمياهتخرجفيهاعجيبةرؤيةإلىبل،جاث

)47:ا-والخصبالحياةلتمم!اللهيتمن

.الحياةنجدوحدهاللهففي12(.

إلمىالتعزفكانفإذا.الأوئانعبادةئذكرهنا

اسرائبلمنتجعلالتيالأساشةالمنطثبةهوالله

،الموتاختياريعنيفالثرك،بالحياةوعدث!عئا

.وحضورهاللهتساميرفضعلىيدكماوهو



حزقيال

تارمجة،ظروفسئبتهاعابرةأزتأمامهنالحشا

بل.أوئانئةشعوبوسطكنعانفيالإقامةمثل

تمردبل،الأولاليومنذبدأأساييئرفض

حزفيمفناحلفظةهي"نمزد"ولفظة)02:8(.

عارةحزقيالخلقوقد.اسرائيلموقفعلىئدك

الخضوعيعنىاللهورفضن)2:15.تمزد""بيت

""الرجاصاتهذهفعبداصائيلذهب.للأصنام

تثالوثنثة،الأممعلىتطثقكلمةة102:4

"الأوثانوهذه"السفالات"هذه12(،9،:18

بفضحالكتابمذوعلى)02:7-18."القذرة

أفيإلىفيدكةأشكالهككفياسائيللثركالنبيئ

-6،ا:814؟)6؟اللهشعباسرانبلبعدلمحذ

2(.0،أ18:5-6،-16:1543

اغترابمنوجههيالأوثانعبادةأنغير

الظمهوالثانيفالوجه.ذاتهوضياعاسائيل

81:17(.ينفصلانلافالوجهان:الاجتماعيئ

ولكننا8-7.القرنأنبياءخطفيهاحزكان

زاضة.لمطتخلالمناحتجاجهإلىنتعزف

الصقص!نوىعلى"استغك"كلمةاستعمل

باستلابيتعفقمافيولاصتقاالاجتماعئ،

وصفكما46؟18(.)45:8؟الفقراءأرض

،7:12،16،)18الضعفاءاستغلالعامبشكل

أورشليمقسمةهاوالعنففالجور.92(22،7:

يتكلمواذ:91(.8:1712؟71:23؟يومكل

صهم!:12--13،)18:ه"الصذيق،عنالنبيئ

فتتمالناسفرزطريقةأفا.الربإكيشير16(

بينأحكم"أنااجتماكة:معاييرمنانطلافا

يرعىالردث)34:02(0"والضعيفةالسمينة

)34:16(.الأغنياءيزلليحني،بالإنصاف

)رجالحاكمةالطبقةانتقادفيوبتوشعحزقيال

خطثوا:كفهم3:3-4(.!فا،3:اس

25-؟)22والأغنياءوالأنياءوالرؤساءالكهنة

اهتثواالذينالملوكفهمخطأالأكثرأفا92(.

أو:8-9()45وحدهم.الثبباستغلالفقط

السلطةإن.(1،01)34:الكبالمالملأكينرفقةفي

.الكبرىالمسؤولتةأعطواالذينأولئكأفسدت
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تفاصيلفيدخلحزقيالأنبما.الشرجمةلمحرر)ج(

شعر،واللاعدالةالظلمستوىعلىملموسة

منسلسلةتنميمإلىشيءكليعيدألهبعضهم

الاعرائيليالمعبأنبماوالقواعد.االأحكا

تدئروأورشليم18()تيموتفهر،لمجاوزها

أمامهنالسناانناغير.:7-16(22-8؟ه)5:

النيالسابقةالبوثةالخلقتةتعارضشربعانتة

الثراخاصائيلرأى.وروحتةديناميكثةكانت

17-لافيالقداسةلئرعةأوتثمثل،تتوئع

لهتتيحضراختسلماسرائيلأنحزذكر،إذن.26

تنظيممنبذفلااللا،أرادهنظامفييعيئ!أن

إلىبالنسبةوالقض!ة.أنانيةينبوعتصبحلئلأالحياة

مملوسشكلفيحياةأوموتقضثةاصائيل

بالإلهخاصحةعلاقةيعنياسرائيلكيانلأن،اجا

وفيهااللهديونةأعلنمنأولحزكان.القدوس

؟302:4،)7:سلوكهعنحائااسرائيليؤدثي

هماوحزيتهاسرائيلمسؤولثةلأن35-36(،ف

الله.لمتطفبةتحديدأمامنكونوهكذا.المحكعلى

شريعانثة،منهناكيكونأنيمكنلاولكن

إمكانئةولأن31(،:)18كائايعطىالغفرانلأن

يبذلالذياللهمنعطئةهياللهلوصاباالطاعة

-27(.36126:القلوب

أبذابستطيعلاآنهاسرائيليدكأنحزأرادواذ

ما)وهذامزةمناكثرعاد،"اسنحهـقاقاتهلمايبرزأن

،02:)16اسرائيلتارلخإلى(قبلهالأنياءبفعلهلم

منسبيئهوالتاربخهذا36:16-.2(.23؟

الأياممنبومفياسرانبليكىفلم.آخرهإلىأؤله

أممامالدحضورأظهرألهبمعنى،اللهشعب

اللهاختاره:)أياختيارهعئةكانوهذا،الأمم

منذأصنامعابدهواسراثيلحفصوره(.ليظهر

لبستوأورشليم.2(.أفممرفيالإقامة

16(.)قوثنيئأصلمنقربةبلةمحيدةعاصمة

ليسناوكلتاهما.السامرةمنأفضلفلي!ت

نجدأننستطيعلا23(.)فعدوممنأفضل

التيالأ!نامعبادةعنيكفرشيئاالتاريخهذافي

الشبفتاريخ.ولادتهمنذاصائبلرافقت
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فتجاه)02:23(.بالمنفىين!هيطويلضلال

ا،صم2و1،تض،يئ!ةأتثاشتراعيئتاربخ

علىليحافظالضوءبعضيلقيأنحاولمل(2و

يمغتائةقطيعةموقفحزائخذالم!تقبل،

نأ!بص:الماضيإلىالعودةتجربةمنالشب

حياةإلىبصلوالكيوالدمار،بالموتيقبلوا

الله.يعطبها

كانفإذا.الأمميدينوهو،شعبهاللهدان

خطيئةتكونفما،الحذهذاإلىأخطأقداسرائيل

فيهافماحئزاالأممدينونةاحتثتلذلك؟الأمم

لاحينندهثىولكثنا35(.25-32؟أفحز

معمنطقيئحزقيالأنبيد.بابلدبنونةنرى

عاىبابلانتصارعنبتحذثفهونف!ه:

فيلإسرائيلأملمنيعدلموهكذاأعدائها،

علىالأقوالحزيفهمولا.السياسثةالتحالفات

ازديادعلىكدلالةبل،ائيلل!كتعزيةالأمم

وبثكل،الأفقفيأملمنليس.خطورةالوضع

أربعةإثعيالهاكزسالتيمصرجهةمنخاص

علىالأقوالهذهأهمتةإن)92-32(.فصول

)منتوارلخفمتةالمحذدةتأريخهافيترزمصر

نجدهاالثزاح(بعضحب14أوتارثحا،ا2

منه.كفلةعلىيؤخذلمآنهاللهيظهروهكذا.هنا

الأمبميكلموهو،بالأحداثعارففهو

يعيشيوأنيثبتأنالعالمأرادفإذا.بسلطان

فكبرياء.تجاوزهايمكنلاحدودهناك،سلام

192:3،9،03:6،العالمتوازنتهذدالأمم

صورعلىوالأقوالا(.32:اا؟31:.ا-أ

والغنئالجمالالكبرياء:هذهينبوعتحذد

نحاطره.لهفالغنى28:1-4(.)4-27:3؟

ثبالفقراء،المزارعينمنضحعبدهثىلقد

مثلفيها،زراعةلاجزلرةرأىحين،اصرائيل

التجارةأنيعنيهذاا.جاغنئةتصبحصور،

اغتنىفمن16-18(.،)28:هإجرامهي

نبيئمنماجرئا.اقترف،الآخرينعملبفضل

الدولمن.المستوىعلىالسابقفيالأمرهذالاحظ

الله.هوالر!أنيعرفواأنأدضاصورأهلفعلى

حزقيال

اللهكانوان،الأممعلىالأقوالهدفهوذاك

المخاطبصغيةفيإليهايتوجهأنيشطيعلا

شعبه.معالأمرهوفيكما)كنتم(

وعذاوحدهاسرائيلشعمبينلا.الحلاص(

)92:13-16(أيضامصربل،بالخلاص

سنيالخلاصالكبر،البدهذاإلىوبالنسبة

يقفأنيحاوللابحيثالسيطرةصتيتخلىأن

إلىبالنسبةالخلاصيكونفماذا.الآخربنفودتى

الموتنبعد؟الشعربوسائراسرائيلشعب

.نامتجذدسوىالخلاصبكونلنوالدمار،

لهوئعاد)36:26(،اسائيلشبينطفر

الذيوالروح)36:26(.القرارأخذإمكانثة

ويعفمهماصرائيلبنيفييقيم،للنبيالقؤةأعطى

اليابسةالعظامورؤية)36:27(.الطاعة

الذيالتبذلهذاتريناأنتوخت-14(ا371:

ولكن.الحياةإلىالموتمنعبور،الحقيقةفيهو

مستوىعلىيبفىلاحزأنهوالنظر،يلفتما

يبقىلاشيء،فيالانسانيلزملاالذيالسخاء

"العاطفة".مشوىعلى

رغمهي،هيتبقىواحدكلفسمؤولثة

علىحزثذدلهذا.للشعبأعطيالذيالوعد

إلىنظرتهفيحتى،اي(33؟بماي:)18الفردثة

وينالالتوية،إلىيدعىانسانفكل.التاريخ

.كل02(،4:)18خاضانوخفاإليهبتوخهننبيفا

)02:+-38،ذاتهفيقيمتهيحملانسان

أعماله.عنمؤولأويكون34:17-22(،

يقذمهالذيالخلاصئعاضنيخهالذيوالإطار

مشعاذةأرضمعشعبخلاصهو،الله

وسيطروالجوعالخوفنهازال92-+()36:

القديمةالنظموعادت3(.)34:25-االأمان

إلىالموعد(أرض،داودملكئة،الهبكل،)العهد

عندمنمجانثةبنعمةولكن،السابقفيكانتما

تقاومأنتفدرلمأيضافهي24-28(.)ك!:الله

السبي.إلىوالذهابالمنفىتيعالذيالانهيار

شعبهفيمستعادةبوحدةيهتثمحزوظل

بعد،الوحدةهذهعلىأنكير-23(.15)كم!:



التراجيديحزقيال

نألاتبيلة،كلحقوقتحفظأن،الآن

الجديدةاسرانيلأرضنبنلعها.وخارطة

47:13-46:16-18؟)45:ا-8؟

تفاعشرثلائةالأرضق!مت48:92(

لأورضلييمونح!م،قبيلةلكلفسم:متساوية

تحديداصلاحتاتهخذدتالذيوالأمبر،والكهنة

داودمراتبعضيحممىالذىالأميرهذا.دقيفا

عزدالواقعفييكون،24(ت37؟)34:23الجديد

وحدة:المستعادةالشعبوحدةعنرمز

37(.)فسياسئةووحدة34(،)فاجتحاعثة

هوالذي+(ة02)الردتفهو،الحقيقيالملكأما

.حياةكلبنبوع

دؤن(.؟)السامرةمنكانجا:اراجيدكيهاحز!ال

."كسوغوغي"اسمهادراما..مق002سنةحواك

بقيادةمعرمنايرائيلبنيخروجموضوعها

أجزاءسوىالدراماهذهمنلنايبقلم.موسى

الإنجيلثةالتهيثةفيالقيصريأوسايوسبهااحتفظ

بيث67منيتكؤنالأولالجزء(.التاسع)الكتاب

ضيقيرويوهوموسىيرلنا)9/28:2-4(شعر

،فرعونابنةنبئتهمنذوحياته،ميمفييعقوبنسل

منيتكؤنالئافيالجزء.صفورةمنزواجهحتى

بينهوحوازاموسىحلمفيهنجدشعر.بيت175

شعر،بيت)22الحلمهذايف!رالذيحمئهوبين

حولوموسىاللهبينحوازائتم9:92:4-6(.

ثئما(.9/92:7-اشعر،بيت)42مهفنه

الفصحمصر،ضرباتيخمنمافياللهتعليمات

9/92:12-13(.شعر،بيت)61والخروج

مصرفيفمفيالأحمرالبحرعبورروايةوأخيرا،

.(9/9214:،شعربيت05)والموتالغرقمننجا

.(16:)9/92شعربيص27منيتكؤنالثالثالجزء

واحةحولعبريجاصوسلموسىيقذمهتقرلرهو

النصوينتهي.جمالهاينشدالتي27(:15)خرإيليم

فينكس.يكونقداسطوكفيحيوانبوصف

ناحورمنمتحذرةأرامثةعئيمة.يرئاللهحزو:

فيالموجودةحزوقبيلةتكونقد22:22(.)تك

الأشورئة.النصوصنذكرهاوالتيالجزدرةشمالي
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الثمانبة.(ابراهيم)شقيقناحررأبناءأحدهوحزو

الذيننحيا(زمنأفيالشعبرؤعاءأحدحزلر

21(.:ا.)نحالعهدعلىوقعوا

)املدمئسقملكالأولبنهددجدحزلون

مؤشسرزوننفسههويكونقد15:18(.

دمشق.مملكة

شمعيعشيرةمنكانداود.زمنفيلاويحزيئل

.جرشونبنيومن23:9(أح)ا

2(.0ت3أخ)ازربابل4أبناأحدح!ديا

22(.34:أخ)2خلدةالبئةأجدادأحدحرة

هو.325:لونسبسلملةفييسوعأجدادمنحسلي

القديم.العهديذكرهلا.ناحواووالدنجاقيابن

معالشيعنعادواالذينالنتينيممنعاثلةحسولا

41(.ت7نح،:243)عززربابل

الجخمرنيون.رجاو،حسمونيون

زمنفيدينيئحزبأعضاءالأتقياء.حسيايم:

؟7:13؟2:24امكإأبيفانيوسالراجأنطيوخس

حرتةأجلمنالمكابتينمعحاربواا:6(.!امك2

عن،محضدينيئكحزب،تمتزواولكثهم،العبادة

كانالياسثة.السلطةطلبواالذينالمكابئين

وهمللثرلعة،دقيقةبممارسةمهتت!تالحسيديم

الفزسمتين.أسلافيعتبرون

)ديضونيم(،القدماءالحسيدبمالتلمودذكر

عشربالثافيالقرنفيأولىبنهضةسيقومونالذين

لفظمعبالتقليدالمرتبطةالقبالئة*الحركةمعم

تجديدعينهالخطفيكانثمالمانيا.في"قبل"(

حولعشرالثامنالقرنفيبولونيا،فيروحيئ،

الطئب(.الاسمأو،بط.مأش!الالهي"الاسم

4(.8:)نحعزراماعديأحدحشبذانة

نحصيامعوقعواالذينالرؤساءأحدحثبة

بالعهد.الالتزامأجلمن25(:01)نح

حشنيا

أسواربناءفيعملالذيحالرشوالد14(

.(301:)نحأورشلبم

وليتورجتةالأسوارتدشينفيشاركلاوي2(4

5(.9:)نحالتردة
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عد4؟:1تثإلىعدناإذا.الموآبئينعاصمةحئ!بون

إقامةمركزكانتحمئبرنأننرى31:25-03،

يش7؟32:3،عدأثاالأمورئ!.ملكسيحون

6:66أحا21:دس،ويشجاد.إلىفينسبها:136

:4؟15إشنظرفيولكثها.كهنوتئةمدينةيجعلها

عاصمة24،45194:3-:48إر:8؟16

ويثئهحشبونبركتي7:هنشيذكرالموآبتين.

كم26تبعد،حشبان:اليومهي.الحيبةعينيبهما

منالمثمالإلىكلم9و.الأردنخهرمنالث!رفإلى

يكنلمأنهعلىفدئت،التنقيباتفيهاجرتميدبا.

بسببالآثارغيابونفهم.0012سنةقبلشيء

القاسبة.الطبيعة،وبسبببدويالنصفالسكن

حسب.يهوهحشبيا:

ومن.3(.6:أخ)1المغتيايتانأجدادأحدا!،

مرارفي.نسل

داودزمنفيالمغنييدونونأبناءرابم،2(

25:3(.أخ)اعشرةالثانيةالفرقةورئيس

كلف.قهاتبنيومنحبرونمنلاوي"3(

03(.26:أخ)االأردنغرلقفياسائيلبمراقبة

داودةأيامفيلاويقبيلةرئيسقموئيلابن4(،

27:17(.أ!)االلاوتينعنالمسؤولبل

زمنفيالسئةاللاويينرؤساءوأحدلاوي5!،

35:9(.أخ)2يوشيا

يثربيا،دوئايرافقثمراريبنيمنلاوي6("

الهيكلآنيةالمنفىمنحملواالذينالمسؤولينوسط

الئريعةيحفظبأنالعهدعلىوئع24(.،891:)عز

زمنفياللاويينرؤساءأحدوهو12(.ة01أنح

قد.7()رقمشمعياجذهو24(.:12أنحيوياقيم

.أشخاصعذةأوواحدشخصأمامهنانكون

15(.ة11)نحبنيابن.لاوي7("

آصافبنيمنبانيووالدمتنياابن.لاوي8!،

ا:22(.ا)نح

فيعملقعيلة.محقةنصفرئيس،لاوي،9(

.(3:17)نحأورشليمأسوارترمبم

)نحعزقيأجدادومن،آساتنسلمن01(،

:22(.أا

نيونحشمو

زمنفيالكهنوئةحلقياعائلة114(رنيس

21(.:12)نحالكهنةوعظيم،بوياتيم

وقتليهوذاأعطيتالنقبفيمديةحشمون

:27(.15أيشالاحنلال

متقةببنبفع.الربةفيإسائللبنيمحتمحشمونة

واديربما:لمهم!:92-35.عدوموعيروت

.قادشقربالحشيم

وهويوسبفوسفلافيوسعندنجدهاسمحشمويخون

إلىرجعنافإذا.وسلالتهمالمكابثينعائلةعلىيدك

ن!رف:652(111:111،12اليهودئة""العاديات

هذهحشمونلما."ابنلفبم!ياجدسمعانأن

آخرمكانفييستىمتتيالأنخاطئةالملاحظة

لقئاحشمونيمونقد.حث!موناليهودثة()الحرب

وأشمعونهوالعبرتةفيسمعانلاسمآخرشكلأبل

أعطياسمهمالحشمونيون،الواقعفي.هاشموناي

يكونوقد،المكافيسمعانمنتحدرتلسلالة

يوحناالتواليعلىتضضنت.حثمونسئيجذها

ا!بروابنها-301(،)40الأولهرنانوس

الاسكندرالثالثوابنه،-76(1)30أرسطويول!

)76-الاسكندرزوجةوامكندارة-76(1)30ينا

ورئاسةالسلطةعنأبعدالذيالثانيوهرفانوس61(

والواليالكهةعظيمسمعانكان.4.سنةالكهنوت

وقد،اليهود(هيغومينيحى)ورئيس(أاتنارخ!

سنواتأعمالليؤزخكاتاستقلالعلىحصل

.الألقابذاتشكبلاابنهوحمل.()143كهنوته

المباشرةسلطنهيستعيدأنالساجانطيوخسحاول

لفترةالأولهرفانوسيوحنافأجبر،فلسطينعلى

السلالةانحطاطولكن.الجزلةيدفعأنالزمانمن

.التامالالمتقلاليستعيدأنلهأتاحتالسلوقئة

ملك.لقبيأخذأنارسطوبولسافيوحاول

قتللأنهالندملاحقهوقد،أوانهقبلعاتولكنه

بعدالنقود،دئتولقدأنطيغونيس.أخاهظلصا

لقبعنتخلىجنايوسالاسكندرأن،سنينبضعة

اليهود.إلىبالنبةأقئه،ملك

توشعيةخارجتةبسياسةالحثمونيونقامولقد

فيمستقثةمملكةبناءيشعيدواأنلهمأتاحت
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سمعانماتلما.هبردومىلمملكةتسبيفا،فلسطين

وبضعبيهودااليهوديةالأرضأنحمرت،المكابي

والثرق.الشمالفييوناثاننالهاصغيرةمقاطحات

فبدواخلفاؤهأما.البحربىطريفاويافااللدوأئنت

الأولهرفانوسيوحناأخهـضع:وفاتحينغزاة

وأدومية،جرفلم(،جبلهيكل)ودترالسامرة

وأرسل.ويمنيةأثدود(،)أو:وأزوت،وبيريه

وأ،كفهالجليلليحتلانطيغونيسارسطودولس

إلىفوصل،الحملارسطولول!وتابم.بعضه

وفي.الثرقفيالجولانلهالى،الغربفيالساحل

الجليل،الحشمونثةالمملكةضضت..مق76صنة

جبلمنالساحل،أدومية،اليهودية،الحسامرة

شرقيفيضفتكما)رفح(.رافباإلىالكرمل

البحرإلىالحولةبحيرةمنتمتذأرضقطعةالاردن

المبت.

السلطةتحصللم،النجاحاتهذهرغمولكن

كلسريغافقدتبل،الإجماععلىالحشمونتة

وكانت،كهنوخهمعارضالثاكأونيافنسل.ثقة

الصادوقيننيالكبرىالعائلاتقبلمنالمقاومة

جتايوس.اسكندرالنهايةيخامعهمسيتصالحالذين

طغإلىبالنحبةمتحفظينبدواالذبنالفرشيونأما

،للنظاملاذعبنقدفقاموا،الهلينيبالطابمالبلاد

أما.عريغااضطهاذاجتايوساسكدرفاضطهدهم

()الاتقياءالحسيديم،منتفرعواالذينالاشانيون

فقد،يوناثانزمنفيتيبدوماعلىتنطموا،والذين

حيثمنورفضوا،الحثسونثينكهنوترذلوا

اعنبروههبكلفيالعبادةشعائرفييشاركواأنالمبدأ

لامرأتهالسلطةترك،جتابوسماتحبننجئا.

هرفانوسلبكرهالأعظموالكهنولت،اسكندارة

الفزشمتين.عنفرضيت،تفئةالملكةكانت.الثاني

التيالأرسنوقراطةمعارضةتلقىجعلهاهذاولكن

،الوالدةماتتولما.ارسطوبولسالثانيابنهاقادها

نأيستطيعااواذالحلطة.حولالشقيقانتنازع

)64-بومبيوسلدىاحتكماخلافهما،يفضا

كان)الذيهرقانوسالحكمفيتركالذي63(

اكثركان)الذيارسطوبرلىواقتادالاضحف(
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فلسطينسقطتوهكذا.رومةإلىأس!زااندفاغا(

طموحاتأمامالطرلقوانفتحت،رومةيدفي

.هيرودس

حضوب

مراريفرعمنلاويوهوشمعياوالد"ا(

15(.:11نح،914:أخ)ا

أسواربناءإعادةفيشاركاإصائيلئان2-3(،

.23(،311:)فحأورشليم

العهدعلىوثعواالذينالشعب!ؤعاءأحد4(4

24(.:01)نحنححيامع

02(.3:أخ)1زربابلأبناءأحدحشوبة

حشوم

السبيمنأبناؤهعادرجلاسم2:910عزا("

زرلابل.مع

)نععزرايساعدلاوياسم8:دا.نح24(

حياةينوزعمهتمزراعيئعملالحصاد)ال(حصاد4(

22،:ا)راالشعيرحصادأولأهناك.إسائيلبني

)راالقمححصاديسبقالذكط2-22(،2:ا

اصم15:ا؟تضأ؟03:4تل!رج2:23؟

يه24:ه،2:9-.ا،اصم12:17؟2ة6:13

الفطيرعيدمعالربغفييبدأوالذي2(،8::2،27

-ا:16تث،23:01لا،34:18؟2315:)خر

كانجازر،ء)روزنامة(كلنداروحسب2(.

أبار(!-)نيسانكاملأشهزايمتذالثحعيرحصاد

حزلرانشهرفي(والقمح)الشعيرالحصادانويننهي

"عيدسفيالذي23:16()خرالحصاد"))عيدبر

تث؟-16!ا:23لا؟3422:)خر"الأسابغ

دينئةبطقوسالعيدفيالذروةتكون16:.ا(.

وتقدمة01(،23:الاالأولىالحزمةبنقدمةئقوم

الذيالخبزأي22(:14)تثالقمححصادبوكبر

هـ2الوافي23:16-17(.الاالشةبحنطةئصنع

عيدهما،كبيرينعبدينبينيقعالحصادكان

لامهضانعيدانوهماالأسابغطوعيدالفصح

صاراوتد34:22(،)خرنتجاوزهماأننستطيع

الاشتراعيالاصلاحمعأورشليمإلىحبئعيدي
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)خرأورشليمفيالعبادةشعائرركزالذي

بعض!راعاةيجبالحصاد،وخلال34:23(.

فتكرننحصدهالاقطعةنركمنها:الطقرس

تث91:9-.ا؟الاواليموالأرملةللغرلب

2(.رارخ24:91،

سكنها.الميتالبحرجنرئيفيمدينةتامارحصاصون

لعضهميقول.2(:02أخ72،:14)تكالأمورتون

غبرالقولهذاولكنالحالثةةجدىعينإنها

العروسعينجوارفيموقعهايكونقد.صحح

.4تاممار:،رج.الجنوئةالنقبحدودعلى

رف،شكر،سوس:العبردةفي)ار(،حصان

الذينهمالهكسوسإن.هيبوس:اليونالةفي.!ثهى

إلىالصغرىآسيةس(18القرن)فيبالحصانجاؤوا

ولاالمركبةلجزالحصاناسئعملومصر.كنعان

تكؤنت:بايبالأشورزمنفيمحها.الحربثةسمتما

اسائبلبنيعنغريئاالحصانظك.الخثالةوحدات

والمركباتالخيلاستوردالذيسليمانحكمحتى

وبنىا:15-17(،أخ2"ا:26-92،)امل

*رخ.9-25أ!2؟991:)امللهاعذدةأماكن

رمزاكانت16(.ة17)تثالثمنغالية(مجذو

كز31:ا-3،تثىا:7،)هوالحربثةللقزة

3:25-28،مك62:ا-8؟ا:12-7،

يموعأنهالير6:ا-8(.رؤ03-01:92؟

قاندعأنشأنه:حصانعلىأورشليمإلمطبأبلم

لو:11،7)مرجحثىعلىبل،وصياصيئعكرقي

21:7(.أتوجحثهاأتانعلى91:35(ة

4(.34:)عديهوذالمملكةالجنوبتةالحدودأذارحمر

:قديراتراديفي15:3()يشحصرونرج

برنغ.قادشغرتيشمالمما

تد.:4716حزرج.الوسطحظيرة:حمرتيكون

(.عينان=)عينونحصرتكون

)يشالنقبوفيجهوذا،قبيلةفيمدينةجذةحمر

راسغربئيجنوتيجذةخربةتكونقد:27(.15

.الزويره

مدية.الأفراسقربة:سوسيمحصرأوسوسةحصر

31(.4:أخا:91،5)يث!شمعونقبيلةفي

فيحصرو

.شمعونقبيلةفيمدينة.الثعبقرية:دثوعالحمر

أحا:3؟15،28:91)يشفلسطيننجوئيفيتقع

)نحالسبيبعداليهوذاويونفيهاأقام28(4:

.)11:27

رحالميعاد.أرضشرقجنوبفيتقععيانحصر

17.ة47حز،01-34:9عد

الثلاثةيقطانابناءأحد.الموترواقحصرموت

عرابيةفيأرض.2.:اأخا-01:26تكعئر.

.حفرموث*رج.الجنولتة

:+(.11أخ)اداودأبطالأحد.الكرملمنحمرو

آمن.بيتيحي:حمرون

عشيرةوجد،رأوبينأفيءئالث1(،

عد،614:خر9؟:46)نكالحصرونثين

مساكنه.التوراةتذكرلا5:3(.أخا26:6؟

عدناإذا.\(:4أخ)1صهوذاقبيلةعنغيرة2(،

ابنهوحصرونأننرىالبيبلئةةالأنسابإلى

أخا46:12؟)تكيهوذاوحفيدالبهرفارص

كلولاي،رام،يرحمثيلةهمأولادلهكان.2:15

الحمروتينأنيعنيهذا91.:2أخ)اكاب()أو

هوابنلحصرونكانول!تالقب.فيأقامرا

.الأردنشرقيئفيهوالذي2(ا2:أح)اسجوب

المرتبطفحصرونالثزخ،بحضإلىعدناإذا

والححبب.افيالمذكوررأوبينابنهوبسجوب

ناقص.نمنرأوبينعن5:3أخاقالهماأنهو

الأردنلثرتيئفيالقبائلبينعلاقاثكانتولكن

بنيامين،والغربالرقفيمنسىمثلأ:.وغربئه

جلعاد.فيويابيش

تلدىالمح!يحنسبفيحصروننجد،3(

(.أراموأبوفارص)ابن3:+ولو:3ا

فلسطينوحدوديهوذاحدودعلىمدينة،4(

أذار.حصر:344:عدرج3(.:15)يشالجنربثة

برنغ.قادشغرئيشحاقي،القديراتواديفيهي

المعمدانيوحناغيرهو.،1626ال()يوحنا،حصروفي

وأتقنرومةفيالمارولنالمحهددخل.الحصروني

وعملبارشىإلىالصهوف!رافق.الثرقئةاللغات

موسىأسفارترجم.الباربسئةالبوليغلوتةءلطمعه



حصروني

سليمانوأسفار،اللاتينتةإلىالسريانتةمنالخمسة

اللاتينثة.إلىالعربثةمنالحكمئةالأسفارأي

رهبنةدخلال(المعمدان)يوحناحمروفي،

إعدادفيالرزيسريهسشارك.الدومنيكان

طبعالذيالعرتي"باللسانالمقذسة"الكتنصوص

1671.سنةرومةفي

.قلاع،قلعةءرححصونحصن،

الفينيقثة:في.بيتوكايكي:اليونانثةفيسمانحصن

يبعد،سوريةفنيقديممعبد.الإلهملجأ:اليمتكم

عدؤنةهناك.طرطوسمنالثرقإلىكلم03

لهذاوالاقتصاديةالديئةالأهم!ةعلىتدكيونانمة

نهايةحتىالهنسنيالعهدمنذأروادمقاطعةفيالمقام

..مقالثالثالقرنإلىالأبنيةتعود.الرومالنالزمن

إسائيللبنيمحطة.والقرىالضياع:حصيروت

؟يلمه!؟11:3517،)عدالبريةعبورهمخلال

موسىعلىومريمهرونتمزدفيهاا:ا(.تث

-ا12:عدالكوشئة(.)أوالحبثمتةالمرأةبسبب

واحةهي.تادشغرئيخفرةعيناليومهي.16

العقبة.إلىسياءم!الطريقعلىنبعمع

تامار:2،4"2:أح2.تامارحصون

خلف.،رجخلفحضارة

-(.ال)حضارةهـعيدرجالعببدحضارة

منالشئيالجنوثيالإقليمفيوجدتالغسولحضارة

منطقةفيالغسولفخاراستدمالشاع.الشامبلاد

سبع.بئرجنوثيالواءمطرأبوتلوفيكزةوادي

-(.ال)عمروركاء،رجالوركاءحفعارة

اللقاء.خيمة*رجنجاءمحفر،حفر،

علىعربثةمقاطعة.حصرموت:العبرثةفيحفرموت

المزبنتاجالقدمنذغرفتالهندئ.المحيط

ا:02أخ1و01:26تكوفيوالبخور.

يقطان.بنيومنسام.نسلمنهوحضرموت

بقيث.القديمفيالعريىالجنوبممالكاحدىكان

الحاليبحفرمرتترتبطالئيالمدؤناتعراتلا

سلطنةفيابخودتةالمقاطعة(سفار!)رجظفارأو

عرابيةمناطقاممثرمنحضرموتكان.عمان

القديمالرقيعليهيدكماوهذاسكائا.الجنولئة

4!4

رلاالسكانمنالكئيرالعددوهذا.العديدةبفنواته

بحبنفهمه،حضرموتعاصمة،شبوافيسثما

فيبهيراغنىينبوعكانتالتيوالمز،البخورزراعة

جهة"منهيردوتس:تالهذافي.التجارةعالم

البلدهو.عرابيةفيالمأهولةالأراضيآخر،الجنوب

والقصبوالمزالبخورينتجالذي،العالمفيالرحيد

عننقرأ1(.3:70)التاريخ،واللادنوالكافور

ذكرهاالتيت"وبص9حضرموتعاصمة

فيوسترابون61/6:38(جغرافيتهفيبطليموس

الطيعيالئاربخفيوبلينرس:2!/4)16جغرايخته

منهتنطلقمركزاكانت12:63(:)6:ءها،

الحينة.المحاعيلوصائربالبخورالمحئلةالقوافل

هناككتشفتالتيالعديدةالبرونزثةالنقودإن

وصلتاليالنجاربةالعلاقاتعلىدثت

جمالأما.اليونانبلادإلىحتىبحضرموت

كانانهبلينرسفيخبراسطوربا.فكانالعاصمة

أقدم.(6:155الطبيعي)التاربخهيكلأ06فيها

وطبيعتها..مدتىالخاص!القرنإلىنعودالمدونات

الألفمنتصفإلىثعودرفيعةحضارةعلىتدك

.م.قالأول

:22-1623لوفيتردرابينتةعبارةابراهمحضن

ينضتم:الآخرةفيالأبرارمقامعنالحديثب!مناسبة

لانسلأفيشكلون،المؤمنينأي،ابراهيمإلىالأبرار

؟21؟44سي3؟:12)ثكالآباءأبوبهؤعدلهعذ

العبارةهذهفيبعضهمقرأ26:6-8(.3:25،اع

اشقبالإلىوآخرون،المختارينوليمةإلىتلميخا

الجمععليهيدكماوهذا.العطوفابراهيم

كنيسةإداءهناكآ23.فيأحضان"كولبوي،

ابراهموحضنبينيماهونترتليانس()مثلا،

المعادةمنمؤتتمقامهوالذي"البرودة"موضع

بيناالمسيحيالتقليدوماهى.الحاسمةاللهدينونةقبل

فيالأبرارحالةهوالذيواليمبىابراهيمحضن

إلىالبلوغقبلالفداءينتظرونالذين،القديمالعهد

:8(.48رئاتك)ربئالفردوس

حصيروترجحضيروت

حطوش
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نفممهوهو3:22(أخ)اداودنسلمن،1(

8:2.عزفيالمذكور

)نحزربابلمعالمنفىمنعادكاهن24!

،01:4.)12:2

)نحأورشليمأسواربناءفيشاركبهودفي3(،

:3.)01

)اليوم:نرهاليسيحذهامنطقةبينتقعبلادحطي

فييحذها.المجاورةوالأراضي(إرماك5كزلل

أعداءفيهاأقامنطقةالبظسمذوعلىالشمال

أرضالفربتالئممالوفي.غحمفا،الدائمينالحثيين

الحضارةمهدهوحطي.بفلغرنيةنقابلالتي"بالا"

للحثثة.والسابقةالحثثة

الهيكلفيبؤابينعائلة.7:45نح2:42،عزحطبفا

البي.منعادو!

زربابلمعالسبيمنعادواالنتينيممنعائلةحطغا

7:56(.نح2:54؟)عز

:57؟2)عززربابلمعالسبيمنعارتعاثلةحطيل

95(.7:نح

فيالفاربةخربةاليومهي91.إ91بشحفارايم

رج.حافرينمدينة2(.12:ا)يثىمحدوشمال

12:17.يش

.(24:39أخأ)داودزمنفيكهوتهعائلةرئي!حقة

.المجيء،رج.روسياباا!(1،حفور

فلسط!ن()فيحفريات

تارلخنق!مأننستطيع.الحفرئاتتارلخ:أولأ.

الرؤادحقبة:حقباتأربمإلىفلسطينفيالحفريات

الأوكالعالمثةالحربإلى0918من(،0918)حتى

العالمتةوالحربالأولىالعالميةالحرببين،()1491

العالمتةالحرببعدمن)0291-.491(،الثانية

أيامنا.إلى)4591(الثانية

1838.سنةمنذللأمكةالعليئالفحصبدأ)أ(

فيالملرك)قبورالأرضتحتالمنفبوننزلثئم

صنة.مشعنصص:9186سنة.أورشليم

تمنعكتابةمعهيرودسهيكلفيحجر:1871

:1871سنة.للوثنثينالداخليالروإقإلىالدخول

جازر(.حجر

حفريات

الأولىالعالمئةالحربقبلانمفبوندرس)ب(

الحايى،تل:شفالهفيعديدةونلالأأورشليم

سنوحنا،تل،الجديدةتل،الصافيتل،زكرلاتل

سنةقبلحفرتاتوبدأت.تعنكتل،جازرتا!

اتملم،تل:1891سنةبعدواشكملت،1491

في.بلاطة،شمسعين،شسطية،السلطانتل

)0918(البيبلثةالمدرسةؤلدتالفترةهذه

)0091(الثرقئةللأبحاثالأميركتةوالمدرسة

)2091(.الألمافيالإنجيليوالمعهد

فيالمنفبونعول.الأولىالعالمئةاطرببعد)ج(

الأدارةمضايقاتمناستراحوا.طتبةظروف

الإنكليزقي.الانتدابمعوتعاونواالتركتة،

معاهدوتأشست...فلسطينخارطةوكانت

.جديدة

إلىالمنفبونعاد.الئايةالعالمثةالحرببعد)د(

قربحفرئاتجرتالهودثةالجهةمن.العول

تل،دببان،دوتان:العربتةالجهةومن.أبيبتل

قحران.خربة،الفرعون

جرتالتيالافكنةأهمعنسريعةلمحةثانئا:.

تميات:فها

سنةقيشون.مصبعلى.خوام(بونل14(

حتىالثالثالبرونزمنتستطخمسصه!91.

الخامسالمستوىكثف.والهلينيئالفارميئالزمن

والمستويانمصرقي،تأثيرعن)0014-0123(

متوسطي.نأثيرعنوالثاك(0011-0123)الراج

المستوىفيوهينيئ.فارصيئهوالثانيالمستوى

القردبة.حيفاإلىالسكانانتقلالأؤل

آثار.2691سنة.غزة*قربعجولتل2(،

الثاك.البرونزحئىالأؤلالبرونزمنذسكن

ربة.،رج.طن3("

مأهولةكانت.2191سنةعسقلانخربة4(،

أشقلون."رج.الهينيئالزمنحنىالثانيالبرونزمن

.3591سنة.والكرملقصزلةبينعطإ.5(،

حتىالثالطالرونزنهايةمنذمأهرلأالمكانكان

وأ21:34()يشقرتةتكونقد.الرومافنالعهد

أرواد.الصيدولئةالمستوطنة



جفريات

،6(بلاطة.رج،شكيم.

ايل.بيت*رج.بيين،7(

على5291سنةقرق(.أخربةيرحبيت84!

كانت.جناسرتلبحيرةال!ردالجنوتيالشاطئ

آثار.الثاكالرونزحتىالحجرئالعهدمذمأهولة

)هبكلوالبيزنطتينوالرومانتينالفرسأياممن

رومالن(.

دبير.*ر!.مرسيميتتل9("

مركز.والناصرةحيفابين.لثعارلمبيت01(،

هاناص(حهودا)رابيشهورةرابينتةلمدرسةقديم

3691.سنةالننقيباتبدأت.م.قالثانيالقرن

5191.سنة.ديبون*رج.ديبان11(4

كان.5391سنة.دوتان"رج.دولانتل12(4

الهليني.الزمنحتىالأؤلالبرونزمنمأهولأالمكان

6:13(.مل)2الملوكبزمنتتعفقغنئةكافات

لخيش.،لاكشى8رج.الدويرتل(13،

شمص.بيت،رجلثمس.عين،14(

ترصة.3رخ!.الفرعةتل(15"

الجنوبإلىكلم!2حوالمطلمعد.الفارعتل16(،

شةالحفرياتتضت.غزةواديعلىغزةمن

السابقالزمنمنموجودةآثارهناك2791.

نهايةمنذمأهولآكان.فالطبيتهذاقيل.تللنار

الثاني،البرونزمنالثانيةالحقبةفي.الأؤلالبرونز

منالأخيرةالحقبةفي.للهكسوسقلعةالتلكان

التلذفر.المضدةالحضارةشطرت،اسالثاالبرونز

وأالفلسطثينيد)علىالأؤلالحديدبدايةفي

الإسرائيلتبن(.

جبعة.!رج.الفولتل17("

تضت.الميتالبحرشمالي.كسولتليلات18(،

المدينةهذهفيالمنقبونمئز9291.سنةالحفربات

أربمأبذالمحضنلمالتيوالقديمةالكبيرةالصحراوتة

قال.الثانيالبرونزبدايةخىالأخيرةدامث.مدن

بنتابوليس."رج.سدومتلهذاالبعض

.ةص*رخ.ةغز(91"

جت.مورشت،رخ.الجديدةلل02(،

.غزةواديوعلىكزةجنولط.الجمةتل21("

466

فيمأهولأاكانأخطأوا.ولكنهمجرارهذاقالوا

الثاك.الرونزفيالمصرفيالنأئيرظهر.الثافيالبرونز

القردة.جوارإلىالسكانانتقلالفاريميئالعصرفي

.جرش*ر!.جرش22("

.2791سنة.أبيبتلقرب،جريثةنل23(،

الثالث،البرونزإلىالأؤلالبرونزمنمأهولأكان

الحديد.زمنفيالسكانإليهعاد،توئفوبعد

جازر.*ر!.جازرتل24("

2291.سنة.يزرعيلسهلفي.مرجنل402(

الثالث.والبرونزالأؤلالبرونزفيسكنآثار

.حبرون!رج.حبرون26("

جابر.عصيون*ر!.الحلافةتل274(

منسكنأثار-1918سنة-الحسيلل284(

الثاني.الحديدإلىالأؤلالبرونز

.شانبيت*رج.الحصنقل92(4

أورثليم.!رج.أورشيم.3(4

3491.سنةعكا.سهلفي:كيسانتل314(

الأؤلالرونزمنمترى16المنفبونكتشف

الهلينيئ.الحهدبدابةحتى

محدو.*المتسلمتل32("

.مصفاةسالنمبةتلصهم!(،

أرضكلفحصبدأ5291منذ.القب34(،

النقب.

كنارت.*المريحةتل35("

0591.سنة.أبيبنلترب.قشلةتل364(

العرقي:العهدحتىمأهولةظقتللفلسطثينمنطقة

:91.45يش)؟(رمونجت

بحرغرتيجنوئيولاص.أوالقداحنلك(،

.5691سنة.الحولة

.قادشمم!رج.قدبستل،38(

الميت.البحرمخطوطات،رج.قمرانخربه93(،

سكنآثاريافا.ثرقئشمالمما.العينراس04(،

انتيبتردص.،أفيق:والئافيالأؤلايرونزفي

قرب:ديوقيصزلة،صفورية.ربةصفد41(،

3191.سنة.الناصرة

فيمكنآثار8918.سنة.الصافيتل،42(
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إسرائيلثة!أقلعةالأؤلوالحديدوالثالثالئانيالبرونز

جت.،رجوالهلينئينالفرسوزمنوالثافي

سلثة.،رخسندحنا.لل،43(

.السامرةءرجشسطبة.44(،

شيلو.-رج.سيلونخوبة45(،

أريحا.،ر!.السلطاننل46(4

تعنك.،رج.نعناكتل،47(

آثار.2391سنة.الشاطئعلى.الطنطورة48(4

.دور"رخالهلينبئالعهدإلىالئالثلزالرومنسكن

عبدهأيضأونذكر."عافيرجالتل494(

غوشأبو(،والبرونزيالحجري)!م!91،

)3291-3691،خؤامأبوتل)4191-4491(،

26191-3191،عفولهالحديط(،ونزالبر

هلنستي(،)6891،الأخفرتلالحديد(،

..(.البرونز،)1878عمواس

صور.ببت*رج.طوبيقةخربة.0(4

.+رقمرص!.وثاصنل51("

لطسكنألار8918.سنةزكريا.،52(ئل

)قلعةالأواطوالحديدوالثالثالثانيالبرونز

والهلييئ.الفارسيئالعهدفي،والثافيإسرائيلتة(

وهيالننائجلنالذمتمملاتوصدرت:ثالثا.

:قكاي

حضارةتاريخعنفكرةالتنقيباتأعطت1(،

نفعلهأنتقدرئمااكثرالقديمالأدنىالشرف

هذهأذوأظهرت.أيدينابينالتيالأدبيةالنصوص

وعوريةفلسطينوناثرت.متحزكةكانتالحضارة

.واليونانالرافدينوبلادمصرمنبالجيرانولبنان

فهمأجلمنالحفرلاتأهميةالتنقيباتبئنت2(،

،عديدةمسبقةأفكارزالتلقد.التوراةنصوص

علىمغلقةغرفةداخلكتبتنظرياتوتبخرت

حينالنظزلاتبعضضعفثبان.النصوصأساس

ةوبابالشرقلشعوبالحضارفيبالتطؤرجويهت

وفلسطين.ولناندوريةلسكاناليومئة

يهوذاملكمنسىأمفيها.رضايحفصيبه

2:1(.امل)2

الضفدعةأقيحمبر،مصرفيأصلمناسمجفني

فيالربكاهنكانالذيعاليأبناءأحد.الصغيرة

فنحاسأخيهمعالعهدتابوترافق.شلوهمجد

بما:3)أصمالفلسمينضذمعركةفيمغافهلكا

2:12-17صم1فيموئهماتهتأ17(.،ا4:4-ا

بمدوجاءت.الهيكلخدمةفيخطاياهابخبر

اسمهأغفلشخصأطلقهانبوءةموصهما

عالي.بيتنهايةتعلن2:27-36(إاصم

عيريابنهو7:12(.أخ)ابنيامينمنرجلحفبم

.حوفاممم!ربئ.آ7فيالمذكور

إار(،حق

ماالجذر:من.تما:العبريةفي.الكلمات1(،

هنالسناأليتايا.،اليونافبةفيوأميثا.ثابئاكان.ن

بل،النظرتةالحقيقةعنالمجزداجحثاأمامفقط

اليومي.سلوكاأجلمنتفيدنالمعرفةالحاجةأمام

علىندك(آمين،)رجن"م"أبرالمرتبطةفالألفاظ

بستطيعماهوالحق.الأكيد2والواوالمتانةالثات

حياته.يوخهنحوهماهو.إليهيتندأنالانسان

فهوجذاثوواصعمركزفيالمدلولهذاأنبما

نحترحينالحقنقولنحن.عديدةتطبيقاتيتحقل

حيأواقغاكلمتافنصبحجاتا.فيعميقيقينعن

17:4؟13:15؟)تثالمحكمةأمامنحملها

الحفيقةهيالكلمةتلكإننقولوحين.2(.22:

تائلهاأنفقطنعنيلا9:ه(،أخ2.ا:6؟)امل

نتحذثوحين.كذلكالحقفيأنهابلجها،مقتنع

فنحن،حقهيفمهفياللهكلمةإنفنقولنبيعن

)املفمهمنحفاخرجتالكلمةأننعني

أخر(االحقو"رجل23:28(.إر17024،

نثقأننستطيعأمينرجلهو7:2(نح2؟ا:18

القويمالطرلقهو:48(24إتكالحقأ("طريقو.،

"نبصو.الهدفإلىيقودالذىالصموي()السبيل

وذنبتهو21(2:)إر(زرعأفضل)أيااالحق

11الحق"سلامو.الثمارأفضليحمل،صالحةنوعثة

.يدومسلامأواكيدسلامهو14:13()إر

الامينالثماهدهو14:25()أمالحقأ(و)اشاهد

بشريةحياةفينخيهيكماالأشياءيقولالذي

)حزالحقأ(حسبو"الحكمخطر.فيكانت
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يلفيالوافعحسبوهو،بمدلالحكمهو(:1818

الحق.الثلثحيثواليقين،الغموضحيثالضوء

الللموس.الواخ!معيت!اوى

القديم.العهدفياولآ:..الحقلاموت2(،

فيدس)حنعمةعلىاصرائيلدبانةتأشس!ت

ظكلفد.عاتفهعلىالشعباللهيأخذبها(العبرية

الأمانةأوالحقإلهنهو،لهذا.والتزامهلوعدهأميئا

لا،الخلاصتارلخفي31:16.مز34:6،)خر

شعبهتجاهموقفهأنيبينبل،جوهرهاللهيكشف

فهذالهذا،.الظروفحسبتبذلوان،ثابئاظل

وامانته،اللهت"م"اوحيبنواصلههوالوحي

وحسناتهلمواعيده9:صم!(،)نحوالاختيارللعهد

7:28(،صم)2حقهيكلمانها(.32:ا)تك

يؤيئسىأنيستطيعالانسانإنبحبثتتحفقوهي

:7(.111؟39:ه26:3،)مزعليهاحياته

أمانةملحمةعينهالوقتفيهيالتيالثسدعة"و

صارت،الحياةأجلمنقاعدةوبالتالىورحمتهالله

الحق،شهادة2:6(،ملا،:913)نحالحقشريعة

ويحتوى01(.:91،8)!زالحقفرائ!ضعموعة

تطلبهماكلولتضمنالحلقيئمدلولهفيالحق

فيالحقأ("!نعنفهمالمفىهذا)فيوالبرالئريعة

"سارأوةا:6ايو2؟3:ايو:6؟4:613؟طو

؟3:هطو02:3؟مل2:42!املفي"الحقفي

الديانة.إلىيصتندوهو3-4(،يو43،يو2

المسيحيئالهودفيالعالمينفيالاخلاقيئفالتعلبم

علييزضهوبل.وصايةكلعنبمسنفكليس

حقيقةتادياللهوحقيفةالرلث(.)أنااللهوحي

)رواللهنداءعلىجوابالانسانوسلوك.الانسان

.(9:614؟:4:24،5أف:8؟2،:18ا

العهدفيحقلفظةإنالجديد.العهدفيثائا:.

اللهوحيعلىتطبيقهافيعينهاالأمورنحنيالجديد

لمخططهأمانتهأواللهفحقالمحيح.ئخمىفي

8:3-7؟)روالمسيحيموعفيينكشفالخلاصيئ

14؟3:7،)رؤ"الحق!يسمىالذي:8(15

المسيحيسوعهوللمسيحيئاتمينفالشد.(اا:91

هوالذي2:5()غلالإنجيلهو2(،ا4:)أف

فعلىا:18(.ج13؟اة)أفالنهائئةالحقكلصة

تهبالوحيدةكالقاعدةالحقلهذايخضأنالانحسان

الرحيهذاعنابتعدومن2:8(.رو7؟ة5)كل

نم2؟6:هثما)الصميمفيالحقأصاب،النهاثئ

وحدهالحقهوفالته2:2(.بط14:2،اتي4:4؟

9(.:ا)اتسالواهيةالضعيفةالاصنامتجاه

ا!قمدلوكاليوحناوئةالكتاباثأعطتوتد

إلىعادواالثزاحمنعدذاإذبحيث،خاصةوجهة

كلامأصلليجدواالغنوصىأوالهلنشيالعالم

المعنىخطفيهرالحقمدلول،الواخفي.الرصول

القابليوحنايبرز.الأولانيوالمسيحياليهودي

المسيح.فيالنهائيوالوحياليهودثةالتهيئةبين

التيالنعمةهما17،ا:14،يوفيوالحقفالنعمة

التيالثريعةتجاهنهائئاواقغاالميحفيصارث

واقعهوبوحناعندفالحقلهذا،.بحوسىأعطيت

لدبد)معاللهبهأوحىالذيالواءأو،الخلاص

هيوالحقبالروحوالعبادةالنهائيئ(.طابعهعلى

بتأثير،الحقيقيونالعثاديرتفعبهاالتيالعبادة

فيكشفالذيالالهيالواحمسنوىإلى،الروح

للحقبشهدونوالذين:23-24(.4يو)المسيح

الحق،قاليسوعأنيؤكدونل!(ت18+،5؟)يو

يححوعأنوبما.يموعفيحفاويعمليتكلموالآب

:9؟)1الحقالنورفهو،الحقيقيئالابوحيهو

الراعي،32(:)6الحقالخبز:8(،2يوا؟812:

الحقةالكرمة،(01:11،14)يووالحقيقيئالصالح

الآبحكملأنهحقحكمه:ا(.151والحقيقية

وهو28()7:حفاموجودأرصحلهوالذي(.)7:18

يؤمنلاعالمتجاه،الكذابلمجاه)8:26(الحق

،04)8:المسيحيسوعفيالوحيوحقيقة44(.)8:

المؤ!تيخئمىدبنامبهكيوافعهى45-46!

12،يو)2فيهويفعل:3(،)15وينقيه،31()8:

الثيطانعا!منوينتزعه(،-91؟17)17وبكزسه

بواسطةإلايفهملاوالحق41-45(.)8:الكاذب

15:26؟14:17؟)4:23-24!الحقروخ

هوويسوع6(.ة2:27،4:65؟ايوبم163:ا

ولأنه،الحقلأنه،الآبإلىيقودالذيالطرلق
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!ماالساميتجثبهافياللهحباةمعرفةعطئةيمنح

)يوالجاةبعطيالطريقةوبهذهالآب(.فيهي

وحيتوافقصلاةهيالحقفيوالصلاة:6(.14

)4:23-24(.يسوعثخصفيهذاالآب

الوحي،هذاعلىانفتاحهوالحقفيوالعمل

6-ةاايو2،8:44؟ا)3:روحهبوافقوعمل

3-4(.يو23-4،يو42؟ة82؟

الحق.إنجيل*رجار()إنجل،حق

حقلهاصورلم:حلقةالعبرئة:فيالمناديدحقل

منرجلأ12تقاتلهناك.ججونفيالصخور.

حرسمنرجلأ12ووشاولاشبعلباسمبنيامين

.2:61صم2رج.داود

دما.حقل*رجالدمحقل

عنيتكلم7:3()أش:1817مل2إنالقضارحقل

نكونتدالقصار.بركةمنالقربالقصارحقل

نكونقد.هنومواديفيتوفتفربالبركةهذه

.السلطانبركة:البوم

ملجأ.*رجاللجوءحق

جفنة.!رجحقلة

اع؟301-:27)متالدمحقل:الأرامئةفيحقميما

يخانةلثنالبهودائتراهالذيالحقلي(.:18ا

مخدراتأؤلعلىأورشليمجنوبفيموقعه.جهوذا

وواديقدرونواديملتقىعلىابوطورديرجبل

ي11:12وزك6-3215:إرإلىعدناإذا.هنوم

الخزافحقلاشترتالهودئةال!لطاتإننقول

صارالحقلوهذا.الغرباءل!سرائيلثينمقبرةلتجعله

يهوذا.دمبالأحرىأوالمسيحدمبسببالدمحقل

الكهةرؤساءأننرى3-8،:27متإكعدناإذا

1:18أعفيأما.يهوذارذهالذيبالمالالحقلاثتروا

فيه.نفهوشنقالحقلاشترىالذىهوفيهوذا،ي

حوقوف.رج.حثون

البيمنعادواالذينالنتينيممنعائلةرئي!حقوظ

51(.ة2عز7،53:،نح

عدناإذا34(.:91)يشأشيرفيلاوئةمدنجةحقوق

قد.نفتاليحدودعلىأنهانرى6:.6،أخاإلى

المذكورةكثارةغرئيشمافي،بفوق:البومنكون

حكمة

34.:يئ!91في

الحق.ربئ)ار(،حقيقة

فارسملكباسميهوذابلادحاكمنحمياوالدحك!

نقرأاليونانتة،المخطوطاتفيا:ا.تحفيرج

حلقيا.

"ابكالو".السومريةفيل"غب"االبعةبابلحكماء

الآلهةبعضإلىالحكمةصفةنسبث.الأكاديةفي

الذينالسب!عةالحكماءإنابا.هورئهمأدافا.والمط

السماءمقاصدتحقيقيؤئنونالنهر،فيخلفوا

وقد.الحزيةالنصوصفيويظهرون.والأرض

كرجالوببدون.الطوفانقيعاضواملوكايقابلون

الذيبيروسيوس()ح!بواوارنيس.أسماك

هذهخلقيكونفدالحضارةأسارللبثركئف

أدافا.معوتماهىالحكاية

سوفيا.:اليونانيةفي.كلمكح:العبريةفي)ا!(،حكمة

القديم.العهد(1،

العهدفيالحكمةتتضفن.الحكمةطبيعةأولأ:.

ئتعارضان:تكادانسقين،الئرقفيكما،القديم

التربيةوثمرة،الانسانفيطبيعتةمفةهي

هيثانبة.جهةومنجهة.منهذا.والخبرة

إلأينحهاولالنفسهبهايحتفظالله.الالوهةصفة

بعضويظن.الممينلنالأشخاصلبحضمنهنجعمة

نإبل.ا،ولىمنعهذاأقدمالثانيةالسةأنالشزاح

الأدبفيخاصبشكلنجدهاالتيالأولى

تبدوانالسمتينأنغير.الثانبةمنتنفزع،الحكمي

معتترافقاللهوحكمة،القديمالعهدفيقديمين

العامالح!نمنالبثرحكصةؤلدتالبشر.حكمة

الأوساطفيأولأوتوشعت،والخبرة

الفلاسفة.مدارسفيثمالارسثوتراطئة،

ؤلدتاللهوحكمة.والممارصةبالعقلفارتبطت

كصفةالحكحةيمئلكتآلهة()أوبإلهالاعتقادمن

الأنبيا.لدىإلآالحكمةهذهنجدلابه.خاضة

!تة،قؤةهيالحكمةهذه.الشمبتةالأخباروكنن

مرازا.معهتتوازىالذيالروحوتثبما،اللهمنتأتي

الأدبفيإلأمتقاربتينالنظزيتانتكونولا

حك(.با،جا؟؟أي-9ا)أمالمتأخرالحكمي
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صفةهيالحكمة،الانسانيقنهاحكمة)أ(

لاوهياسائيل.فيشيءكلقبلعملئة

فالصاخأخلاقيئ.مضمرنألىمرازاتتضضن

امل28:3،31:3،)خرحكبمهوالحاذق

ونقول.:8(27حز؟04:02إش؟714:

صم)2والمختبرالمحتالالمستئارعنعيهالثيء

الغنئوالشيخ02:16(،14:2؟13:3؟

،(51:01؟812:21!:8)أيبالخبرات

ونفسيروالكنابةالقراءةيعرفالذيوالعالم

الذبنالكتبةبين8:8-9(.2:8،)إرالشريعة

الملكيالبلاطفيالوظائفأرفعإلىيبلغونكانوا

كانالذينالحكماءهناككان91(،ة25مل)2

امل+،15،3:اصم)2كببراتأثيرهم

16:13-14(.أم02:8؟12؟6،

الطبقةمنالحكماءاعتبر8،القرنمنذ

فيوالضئاطوالأنبياءالكهنةثالعلى،الحاكمة

حز8؟:8إر،35:12؟3:)إشالجيش

ثمرةيقلونالحكماءهؤلاءإن7:26(.

4:2؟)طوأبنائهمإلىومعرفتهمخبرتهم

حكمة!؟ا:31؟13:1،15:5أم،41:01

القيامإلىتاقواثئانوالىالمصرئة(،امينوفي

25:6-7؟92،ا،03:ا)أمهاعةبوظاثف

الحكماءظلالملكئة،سقرطبعد92:26(.

البلاطفينجدهمنعدلم.المجتمعفيحاضرين

شريعةيدرسونالذينالكتبةبينبلالملكيئ،

8(،93:ا-2،)سيولرحونهاموسى

51،2:د)سيالمدارسفيحكمتهمويعفمون

الذوقمنالحكمةهذهتتكؤن9:ا(.أمرج

الح!ة.فنهي.والبراعةوالفطنةوالفهمالسليم

:15-14،16)أمالحياةهذهفيالسعادةتؤتن

:23،)4السعادةينبوعتحئىلهذا.:3(22؟92

)أمالجاةوطرلق22(،:16؟13:14؟01:11

الحياةشجرةمما.و24(،:15؟:6:230117،

03(.:11؟)3:18

شلحياةالمؤلمةالتائجعلىمرازاالحكمةتشذد

الخطيثةوجههعلىت!شددئمااكئر،الفلتان

؟-1691ة2رج؟601-:24-2،ا:231

فيوهي2(.31:91-ايي35-6:25؟

المصلحةخدمةفيخلقيئتعلبمعبنهالوقت

أأمدينئةلروحطاعةهيكماالشخصئة،

2-22؟25:ا24،2:ا02:22-24،

الفضيلة،معا-لكمةتماهىوهكذا92:13(.

بالمكس،)والعكسالتقيئمعوالاروالحكيم

المعرفة"رأس.(والكافرالخاطئمعالبليديتماهى

2؟ا-11:اسي؟79:01؟:أ)أملماالربمخافة

ماالحكيميصنع28:12-13(.أي91:02؟

،813!؟6:16)أميغيظهماويتجتب،اللهيرضي

4:"ا،حكا؟27،سي12:22؟11:02،

ا؟ا:15)سيالريعةويتثم28(،،714:؟14

الطاجهذا17(.1مك44:ا!با91:02،

الأمثالفيينكثف،للحكمةوالخلفيالديني

النبوتة.الأوساطخارجؤلدتالتي،القدبمة

إلىدخلتالتي،الأنبياءكرازةمنبتأثيرولكن

فيالطافيهذاتوشع،المنفىبعدالحاكمةالطفات

المنأخر.الحكميئالأدب

2-3،تكحسبالد.يعطيهاحكمةأب(

نأأرادوالأنهم،للبشروالشزالخيرمعرفةزفضت

فمن22(.،3:ه؟2:17أتكاللهمثليكونوا

،15:8إأياللهتساميأصابالمعرفةهذهإلىتاق

التيفالحكمةلهذا،12(.28:ا-5،حزرج

يأيصؤرهاأعصاقها،فيوحدهاللهبعرفها

البشرجميععنخفىكشي،28:12-27

عنبعيدة-315،38:باويعتبرها21(.281:

الحكمةهذهمرازاالأنبياءكدأيدينا.منناول

اد؟-92:312،0413:14،:28إاشالالهثة

!91:21اأ؟-49:0112مزر!؟2:25-23

الحكمة،ومالكالساميالرب،فالته.3(.31:

آنيةيصنعونالذينللصتاعيريد:لمنيعطيها

31(،31:3:35،:3؟28)خرالعبادة

41:8،)تكيوسفمثلممتزينلأشخاص

؟15،-17،4:56:ا)داودانيال93(38-

!ئماولا02(،7:)حكوآخرين-14(5:11
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25(19:17،)عدموسىمثلشجهلقؤاد

11:16-17(،عدا:13؟)تثومعاونيه

14:17،صم)2داود01(:16)امللملوك

28(،311:)املوسليمانا(23:رخ02؟

شإرج16:23؟صم)2وستشاريهم

المسيحالتوالملك25(7:)عزولعزرا(،92:14

11:2-5(.)إش

البرتة،والنصوصالشعبئةالأخبارهذهفي

ثبههي.اللهيمنحهاعلؤلةمعرفةالحكمةتبدو

38؟:41،8)تكمرازابهترتبطالذياللهروح

حك5-6؟:4دا؟-11:26إض؟34:9تث

وعزافوسحرةيقىعينهالخطوفي7:22(.

حك11؟:91،3إش22،أ،7:ا)خرمصر

:7؟01إر؟ا-ا4701:)إشوبابل:7(17

اللواتيوالنادبات2:2(،02؟ا:دا05:35؟

)إرتتكلمالميتروحيجعلنكيفيعرفن

المتأخرالحكميالأدبفي"حكماء".9:16(،

تبدوحك(،با؟بمسيجا،أي؟ا-9؟)أم

وتأديببالحبرةتتوشعانسانثةصفةالحكحة

اللهمنعطتةأيضآولكنها.وتعليمهمالحكماء

8،ة11:632؟أي32:8،مز2:6-27،)أم

24:8،ا:ا،صي2:26؟جا18-"2؟

با9:17؟8،2:ا27؟7:7،حك93:6،

15:11،)أياللهروحيلهمهابل3:27(.

9:17(،7:7؟حك93:6،سي32:18؟

غابواالذينالأنبياءعلالحكماءيحكبحيث

7:27(.حك24:عه!،)سيالاحة""عن

سائرتربطهانثاطاتالحكمةهؤهإلىوئنسب

)أمالأرضخلق:اللهبروحالكالمقذسة

حك28:25-27؟26:12؟أي3:91-.2؟

إشرج14:ه؟9:ا-7:25،2؟ا:7؟

15-:01)حكاللهشعبحماية2-8(،:11

علىالبئهرتربية-14(،6311:إشرخ؟11:2

سي؟12-ا:32،9-8:36)أمالفضيلة

9:2،نحرجا:4-ه،22-24:18؟حلى

عميقالتوازيوهذا7:12(.زك03-92؟

حكمة

أحكالروحمعالحكمةتماهىبحيثجدا

9:17(.7:22-24؟4-5،اة

-12ة28أيفي.وشخصاتنومالحكمة:ثانيا.

،بوضوحالالهيةالحكمةتبدو،94:4-3:باو27

لافالانسان.ويديرهالكوناللهيخلقبهاصفةأنهاعلى

)سيالحاصةبقواهبقتنيهاأديشطغولايمتلكها

اللهمنحهالذىاسانيلشبوحتى(.ا.:6-ا

فعوقبيمتلكها.لم،الئرلعةفيالمتجتدةالحكمة

الحكمةينبوعالثريعةتركلأنه3:9-12()با

22-:اأمفيحيئبئ!كلالحكمةوئصؤرا(.:)4

علىتقفتعظ،هي9:أ-8،2.6:ا-ا+بم

عليهموتلخالبثرتويخ)8:2(،الطرقاتملتقى

ويتجوالهايسمعوالأنندعوهمأو02-23(:)1

)وبائعيالجؤالةالفلامفةمثلفيفعلوانصائحها

مأفي.إليهمالناساجتذابمجاولونالذبن(التحف

كلقبلخلقت.اللهعنالحكمةتتمتز3،ا8-22:

فالحكمة.الكونخلقحينبجانبهفوتفت،الخلائق

ويرمرف،الخلائقكلقبلاللهخلقهاالئيالالهئة

فيلفسهاتمتدحا:4-9(،)سيوحدهأعماقها

فيفجالت،اللهفممنخرجتا-24.22:صي

فيوأقات،الأرضتحتوماوالأرضالسماء

الحكمة.وافرةثمازاوأعطتنمتحيثاورشليم

هيالتي)24:23(موسىشريعةهناهيالالهثة

وأخبرأ.اللهفممنتخرجلأنها،عنهاالصريحالتعبير

كاننأنهاعلىالحكمة8:ا-7:22حلثئقذم

وهي)آ22(،عاقلكائن-26(،2أآهاللهمن!كزج

9:91،)8:4؟العالمخلقفيكمشيرةتتدخل

هي9(.:9رج5؟8:؟22)7:خلقمالكلوكعئة

شىءكلترى)7:27(،شيءكلنستطيع

توخه8:7(،)7:22؟شيءكلنلجا(،)9:ا

مثللهمهيالبثهـر.(ا:1)0تحمي،(اا-01:01)

25-:)7اللهصورةهي.-9!82:؟28)7:زوجة

4(.:)9بقربهتجلسوهي)8:3(،وعروسه26(

الشعرتةالنصوصهذهفيالثزاحبعضرأى

بشكلولعمل،اللهعنيتمثز،إلهيئشخصصورة

صحيحة.غيرالنظرةهذهمئل.اللهعنمستقل



حكمة

الحكمةليستا-6،ة89:أ-36؟أبمففي

فتطغيتقابلهاالتيالجهالةولاحقيقئا،شخصا

ونقول)9:13-18(.الموتإلىوتقودهمالبئر

علىثذدالذيا-2422:صيعنعيةالسيء

الالهثة6للحكمةاللامادقيوالطابمالعقليالطابم

حقيقثا.شخصأيعتبرهالاولكنهويشخصها،

الإلمانكليؤمنإنانهوالحكمةسفرفصاحب

عروسمثلالحكمةيعنبرأنيحكنهفلابالتوحيد،

يمكنلابالتاليوهي،عرشهعلىاللهبجانبلمجلس

أنهاعلىالصورةهذهإلىنظرناإذا.إلاهةتكرنأن

الصور.سائرعنعينهاليءنفول،استعارة

لا،القديمالعهدفيالمعاصرينالثزاحمعظمإن

بل،إلهتاأوأتنوتا(شخصأالالهئةالحكمةفييرون

حكت،سي،أمفي.!!ةلصفةشعريتشخيص

وأاللهكلمةعملضمأنشأنه،الالهتةالحكمةعمل

وكذا.-2(ا9:)تلىنفسهاللهعصلهو،اللهروح

وروحه.وكلمتهالانسانحكمةنشاطعننقول

.الانسانعنتنفصلفلا

حولاسائيلبنيتعليمإن.ال!رقنايأئير:ثالا.

الخلقيئوطابعهاوروحهاشكلهاحول،الحكمة

.المجاورةالشرقتةالشعوبحكمةيثبه،والدينئ

؟8)عدأدومحكمةاغباركلاعبروااسراثيلفبنو

ملا)ومصر(-3:2223با؟2:11أي؟94:7إر

وبابل22(ة7أع:8؟41تك،اا:91إش؟ا.5:

دا-،3551:57؟:05إر؟44:25،47:01لاش

.(311:؟ا03:)أموعرابية24(:02،2:ا

كبيراتأئيرأالرتالئرقتةالحكمةهذهأننستنتج

22:17-23:11أمإن.اسرائيلفيا!كمةعلى

الامثالمنعددوهناك.امينرفي،بحكمةيرتبط

اسائيلشعبأنغيرأحبقار.*بحكمةتذكرنا

وركزالواحد،بالتهوالإيمانالكتبهذهكثف

انطلق.الثريعةوممارسةالزمفهوملاالخلقيئالتعليم

الارستوقراطمة،الطبقةإلىيتوتجهخلقيتعليممن

كلها.البئزدةإلىيتوجهأخلاقهـيئعلمإلىفوصمل

الجدبد.العهد2(،

حقالقديمالعهدقذرهاالتيالبشرلةالحكمةإن
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،722:)أعأيضأالجديدالعهدعطمهاقد،قدرها

لورخ12:42؟ت6:ه؟3:.ا؟اكور

لوخهمابفدرإلأكبيرةليستفقيمتها16:8(.

مر52؟،47،!ا.2:الوالدينأوالأخلاقنحو

فبولس.(16:91رو؟13:45مت؟6:2

)اكورالمحضةالب!ثرئةالمعرفةيرفضانويعقوب

أصل22(.:ارو،417-2.5:-92؟:17ا

وأالبدن)-البثريالكاثنهوالمعرفةهذهمئل

12(،:1كور2،البصريوالضحف،والدماللحم

ج)الثيطانأو(،6:391،:2)اكورالعالمأو

الواللهمنعطنةهيالحفيقثةالحكمة3:15(0

؟21:8كورا؟7:01؟6:3،01اش!؟12:15

؟ا:هج28،ا:9،كو17-18؟ا:8-9،أف

جديزاالانسانتجعلوهي3:15(.بط2؟3:17

2:6؟)اكورالخلاصيئاللهمخططوحييتقتلبأن

العملإلىونرفعه17-18(،ا:8-9،أف

91،اتكو16:91،)رواللهمثيثةبحسب

المسيح0(313،15،17:خ!،316:،28

اللهقدرةولكنهللامؤمنين،حمائةالمصلوب

إنها:23-24(.)اكورللمزمنبناللهوحكمة

الحكيموللقرار،الفداع!لبةاللهلقدرةالكاملالوحي

الصلب.بجهالةأالعايختصأناللهيريدبهالذي

هوفالمسيح،المسيحإلىضقواقدالمؤفينأنبما

اللهمنالآتيةالحكمة،الحفةالحكمةينبوعلهم

،712:)رؤإلهتةصفةهيالحكمة03(0:ا)اكور

فيتظهروهي.القديمالعهدفيكما5:12(،رج

كصاا:16-17(،أكوتدبيرهوفيالكونخلق

أجلمنال!رقياللهمخططفيخاصبشكلنظهر

ت35؟7:لو،3:01أف7؟:2)اكورالخلاص

"لهذا:34(:23مت)ر!94؟11لونقرأ(.11:91

يوردي!وعأنالئزاحبعضبرى."اللهحكمةتالت

نأآخرونوظن."الله"حكمةاسمهمنحولأكتائا

ولكنالمتج!دة".الله"حكمةنفيسميبسوع

الحكيمالذقراربالأحرىهيالنصهذافيالحكمة

(.معرفة،)رجبالمسيحكشفكما

ا!()سفر،حكممة
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يوصي-ه(ا)فالأؤلالقسم.المضمون1(،

.للإنسانتمنحهاالتيالمكافأةبسبببالحكمة

فيالحكمةعمليصؤر6-9()فالثانيالقسم

التقليدفيالحكمةرمزهوالذيسليمانحياة

يمدح.ا-91()فالثاكالقسماليهودفي.

إصرائلضعبولاصئتاالبسثرتةقادتالتيالحكمة

فقدالممزلون(الأوثان)عثادالمشركونأما.اللهإلى

نأيريد:واضحالكاتبهدفإن.قاسياعقائانالوا

والعاداتالفلسفةتجتذبهمالذينلليهوديين

نأ،بفلسفتهمالمغترينولليونانثينالرنانئة،

لأن،البونانثةالحكمةعلىتتفؤقاليهودئةالحكمة

فيقدرتهاعنفبرهنت،خليقةكلقيخلقهاالله

إسرائل.تارلخوفيالئزيةتاريخ

لطحك.اقفمننجهل.الكابأصل،2(

الكنابالقدماءوالشزاحالكنيصةآباءنسبالماضي

فمفيتعليمهيضعالكاتبلأنصليمان،إلمط

وأوسابيوسأوريجانصأنإلا.صليمان

لمجمعواليوم.القولهذافيشكواوأوغسطينى

اللغةوفيمتأخرزمنفيكتحكأنالسزاح

يتكلميهودفيهوفكاتبه.سليمانيكتبهلمإذا.الونانتة

اليهودكانحيثالإسكندرئةفيوبعيشاليونانئة

الحيواناتعبادةعلىيحتبئالكاتفهذا.كثيرين

12:23-27؟15؟11،)فالمصرثينلدى

مصرضرباتويصؤري(،1315:18:.ا؟

إلىالكتابيشير)11:16-91:22(.بالتفصيل

إلى03(،22-:أ14بمصرحفتالتيالضرلاتكل

إلى،23-27(:5،12-11:9)اليهرداضطهاد

-01:)2الوثنتةإلىوارتدادهماليهودبعضجحود

الظروفهذهكلا-14(.5:،-13ا.02:3؟

(1-116)45اوارجاتيسبطليموسزمنإلىتقودنا

أنأوبماا-.8(.)16الئافيسونربطيموسأو

بفيلون،يتأثرأندونالسبعينئةيستعملالكاتب

..مقالأؤلالقرنفيكتابهدؤنألهنشتج

بوضوحالكافيؤكدال!ب.لاهوت،3(

صورةهوالذيواللافساداللاموت()=الخلود

المامة.عنصرلمجايتكلملاولكنه)2:23(.الله

بتساميوالاعترافالزممارسةهواللاموتفشرط

ستكونأنهأيضأويؤكد:3(.15،:15)1الله

هينقتبلهاالتيفالحكمة.الردتافتقادساعةدينونة

-91(.)6:17للانسانالخلودتؤقنالتي

مأ)رجالحكمةمدلولفيأيضأالكاتبوتوشع

النفسصفاتبعضعليهاوطئق24(،سي8،

،خاصشكلوفي.الرواقئينعدكما)بنفصا(

تناسقوتؤئن،الحضوركلحاضرةالحكمةتصبح

كماا(.24:8؟7؟:7؟)1اللهخلفهالذيالواقع

)7:25-26(اللهمنجذاترلبةالحكمةجعل

ولدىالعالمفياللهحضورعنتعبيرامنهالجعل

)7:27-128.البشر

الحدثهوالذي،مصرمنالخروخ!يدك،وأخيرا

لكيالكونقرىإلىيلجأاللهأن،لاسرائيلالمؤض

هذهأساسوعلىالأبرار.وبخفصالخطأةيعاقب

أنالكاتاكدوالعدد،الحروجلسفزيالقراءة

)5:17-الربافتفادساعةهكذاسيكونالامر

.)23

حكموفي

أخ)اداودأبطالأحدياشعاموالد،1(

بثثابتيوضببنقرأ:23:8صم2فيا(.11:ا

التحكموفي.

أبامفيالعشائرإحدىرئبصبحنلوالد24(

32(.:27أخ)اداود

هوالذىلأشحورالأرلىالزوجة5-4:70أخاحلاة

24(.2:أخ)ابهوذاقبهبلةمن.تقوعوالد

مملكةمنالمسبئونفيهأقامالذيالأماكنأحدحلاح

قد5:26(.أخا؟اا:6:18؟17مل)2إسرائبل

حلاحو.الأضورئةالمدينةتكون

تلتبالةالفراتلنهراليسرىالضفةعلىتقعحلاوة

الثاكالألففيمزدهرةمدينةكانت.السلنكحئة

الحجرمننذرتةلوحةعلىالمنقبرنوعثر.ق.م

العصرإلىتحود،ماندةمشهدعليهانقثىالكليئ

.0152-0235فيدلاكاا

فيوالدينئةالفكزلةالمرأكزأحدحلبتمثنلحب

هذهفي..مقالثانيالالفخلالالشمالثةسورية



،نحطوطحلب

اللاهولنالتقليدالحوهـلونالكتبةجمع،المدينة

هذاوانطلق.الفراتمذعلىانئرالذيالبابلي

الجنوبإلىثم،أوغاريتإلىحبمنالتقليد

الأولصفيلوليوماوأشس.وحاطيالاناضولي

ماهذاتيلبينو.ابنهرأصهاعلىوجعل،تابعةمملكة

السوربةبالمدينةالحثيئالملكاقمامعلىيدك

اللاهوتانتثرعيها،الفترةهذهفيوبمنطقتها.

سهلأصارواقعوهو،الحثةالأوصاطفيالحبي

كيزووتناكانت.حاطيإلىيهزووتناضثتحين

بحلب.المتاثرةاللاهوتثةبالمدارسغنيةمنطقة

الآلهةتجغعكسالرابم،تودالياالملكبعد

جثحلبفينجدهماحتوسافي)بانتيون!

وأصزوفاوهيبةهببةع!وأقانيمهتئموبسيطر

الآلهةهؤلأءويليابنها.تحكلالتيالأمالالاهة

حاولالتيوالسورتةالحورتةالآلهةمنوفد

الديانةفيكماأزواخايرتبوهاأنحلبلاهونيو

البابلثة.

)العبرثة(.بيبلتةنحطوطات+رجغطوطحلب،

رج3(.ا:ا)قضأشيرقبيلةفيكنعانئةمدينةحلبة

أحب.

الومة.بخمورهااشتهرتمدينة.:2718حزحبون

دمشق.شمالمن،حلبون

حلاح.رجحلح.

منالثحمالإلىكلم7تبعد.حلفول:اليومحلحول

يهوذا.جبالفيوهى:58(.15)يشحبرون

حلداي

بخدمةالموكلينالكهنةمنأ2الفرقةرئيس1(،

15(.27:أخ)اعرالثافيالثهرفيالهيهل

-ا.6:زكيذكرهإصرائيلنجيمنرجل2("

الذهبمنهداياأورشليمإلىبابلمنحمل:14

والفضة.

حرحاسابنتقوة)بنعلومامرأة.خلدةرخحلدة

نبتة.كانت.أورشليمفيالمقيم(الثيابحافظ

كتابعناسثباسميسألهاحلقياالكاهنجاءها

22:14،مل)2الهيهلنيأكتشفالذيالثردعة

التثية.سفر،رج34:22-28(.أخ2
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2:14(.أمرمتىالقديسأيلاويوالدحلفى

ثابئاظل.المكابطيوناثانجيشفيضابطوالدحلفي

07(.:11)امكالمعركةفي

نف!.ءرج)ال(،حثق

عنتكون.والرجالالنساءتلبسهاقشة)ال(حقق،

فيكانت.الكردمةالحجارةمعالفضةأوالذهب

صلتقبلوذلك،الانحانيحملهمالأالمراتبحضى

عدم(؟ز)ن32:2خر35:4؟تكرجالنقود.

ل(.يص!)ع16؟12حز31:.ه،

11:17-)يشالأملسالجبلأوحلقجبلطق

فيالواص!حلقجبلفيالاسمزالما12:7(.

الشمالوالىبرنيعقادشباتجاهفلسطينجنوثي

.عبدهمنالثرفيئ

معالسبيمنعادتكهنولئةعائلةرئشحلقاي

.(21:51نح)بلزربا

91:25؟)يثىأشيرقبيلةفيلاوثةعديةحلقة

يرقا،:اليومالنقود.بعف!فيهاوجدت3(.ا21:

عكا.منالشرقيئالشمالإلى

ال!يرف.حقلأوالصخورحقلهصوريم،حلفة

الصنادبد.حقلرح

.يهوهحضتيحلقا.

النص)ح!با:ا(.)فحنحمياوالد14(

اليونافما(.

:18،18مل21حزقياقصرقتمالياتيموالد2(،

02(.22:إش

مل)2يوشياأيامفيالأعظمالكاهن34(

7:21(أ:8؟عز34:9-28،أخ32:142؟

الهيكل.فيالتثهسفرجمثفأيامهفي.يهوذاملك

.(71:)عزعزراأجدادأحدهو

جذ.3(.6:أخ!)امراريفرعمنلاوفي4("

.إيتانالمننيئ

أ!)اداودأيامفيالمعبدبؤابأحد"ه(

.مرارينسلومن،حوصةأبناءثانيا(.ا26:

حينعزرابجانبوتفمعروفشخص،6(

4(.8:)نحجهورثةتلاوةالريعةتلاوة

.(1:ا)باباروكأجدادأحد7(4
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نبوخذإلىصدقامرسليأحدجمرياوالد،8(

92:3(.)إرنصر

63(.13:2،92،)داصوصنوالد9("

اليونافن(.النص)حسب

)نحزربابلمعالسيمنعاد،01(كاهن

كان،الاعظمالكاهن،يوداقيمزمنفي:7(.12

21(.12:)نحالعائلةرئيسخ!بيا

أجدادمن،شمعونقبيلةمنرجلان،11(

1(.8:)يهيهوديت

فيزرعييمنظامفيالتاسعالمقال.العجينبعضحله

تتحدثالأربعةفصوله.2(9-15:17)عدالمشناة

فيطنعسواء،للكهنةيعطىالذيالعجينعن

الحبوبمنأنواعخصةهاك.للتجارةأوالبيت

يتويتعالأمورهذهكل...الثراخلهذهخاضعة

وتوسضا.أوريثيمتلحودفيها

:المقدسالكضابفيعديدةحليتذكر)ال(ح!،

*الاذنفيالحلق!العقد،*،سوارة"،الخاتم"

الحجارةمنالحليكانت.ا!ليل*أو"التاج

أجلمنالحجارةهذه)اشعملتمطغمةأوالثمينة

35:9،23،27،خررجالعبادةوأغراضالمعبد

بثمكلالنساءتلبمهاالحليهذه31:.ه(.عد

صبم32:22،خر24:22،03،)تكخاص

ي92(.ة:57)داالرجالبينوالوجهاء24(،:ا

ا-25:ا)أمحليةهوالفطنةكلام،الحكيمنظر

)إضبالحليسئزئنالجديدةواورشليم12(.

التخثنأما2(.18-ا21:2،رؤرج18،ت94

ش!هوتد-6(.4صم!:)خرالحدادفعلامةالحليعن

:45-13)متالؤلؤة(ثمينةبدزةاللهملكوت

2:9؟)اتمالقبفزلةالحقيقتةالزينةأما46(.

عدذاالثرقيةالاركيولوجاعرفت3:3-4(.ابط

المدافن.فيستماولاالحلي!ن

قبيلةفيمدينة.والزشةالعربتة(في)كماالحلي:خلي

منبالقربالعليتلتكونقد25.:91يش.أشير

أبطومعنكئيراتبعدلا.حيفاشرقيئ،الحرلجتل

بوادييذكرناالذيأثملكووادي،بتنهيالتي

آ26.فيالمالك

*لن.ر(رخ،)1حليب

حماة6:2:عافيسضيت.القلعة،الحمية:حماة

فيالعاصينهرعلىومهشةقديمةمدية.العطمة

:إبيفانيوسالرابمأنطيوخسأيامفيسضيت.سورية

في.حماةمدخلأيحماةلوعبارةهناك.إبيفانيا

ملكلاالكنعانئينئلكهيحماة،الشعوبلانحة

لحماة.يدهثناماوهذا(:0118)تكالأرامئين

من.مستوى12إلىالعلماءيقسمهطوللتاريخ

المسترىيبدأ.الحجرفيالمستوىإلىالعرتيالمستوى

الجرار،،)الحديد..مق0012شةحواليالخاس!

059سنةبينوينتهيالحثئة(الهيروغليفئةاللغة

:التوراةمحلوماتأولىالحقبةهذهفينجد..9و.

صم)2داودمعصداقةعلاقاتيقيمتوعيالملك

أخ21حصاةعلىيزحفصلبمانالملكي(.8:9

:28(.14مل)2حماةيحنلالأؤلبربعام8:3(.

احتلالحتىوبمتذ008شةالراجالمستوىويبدأ

الازدهارمنعصزانجدهنا.للمدينةالأيثورتين

معفخمةأبنيةزكير،الملكئصب،أرامتة)حقبة

أرامثةعلمأمماء،القدبمةالأرامئةفيكتابات،العاج

مل)2الآشورفيالاحتلالكانثثمونينيقتة(.

وأرصل:9.12زك2؟6:عا9،:ا"إض34؟:18

السامرةإلىكمستوطنينحماةسكانالأشورئون

مل)2أشيماالالاهةفبدوا17:24(.مل)2

حماةإلىئقلواالسامزيينأنويبدو17:.3(.

صوبةحصاةاسمأنالأكيدمنليسا(.ا:11)إش

،ي89؟صم2فيحماةعلىيدكالذي3(8:أخ)2

عننبحثأنيجب.هناالمذكورةحماةعلىينطبق

.الجنوبفيهذهحماة

تكإلىعدناإذا.الإضافثةالمعلوماتبعضونقذم

ارتبطواحماةأهلأننرى،أ:16أخ.ا:18=ا

تذكرالمدينةولكن.كنعانبنيمنوحبوابالحثيين

تتوئفالتيلكنعانالخارجئةالحدودأخهاعلىدوئا

العلاقاتبدأتإ.حماةمدخل=حماةلبرعند

انتصاراتهبعدداودأيامفيوحماةاعرائيلأرضبين

التحالف؟هذالماذا8:9(.صم)2الأراميينعلى

منجاؤوا،بدوأنصافكانواالذينالاراميينلأن



حماة

شرتيئالواقعةالفيافيمنةالجنوبإلىالشمال

اننقلوا"حثيوذأيكونقد.المدينةوهذدوا،الفرات

سليمانيكونوقد.داودخدمةإلىالوقتذلكفي

المركباتوتسييرالخيلركوبفيبأخقحائثينجاء

بعدوانضئواالركابيبن!فصاروا،المكانذلكمن

يأوفي.يهوذاومملكةاصائيلمملكةإلىالبلادانقسام

الملكمدؤنةتفولكماحماةالاراميوناحتل،حال

انفقتأنوبعدفينبقثة(.وكتابةممتزةلغة)فيزكير

،بالمركباتولمجفزتهؤلاءالبدوأنصافمعحماة

صثماولاالاشورفيالثالثشلصنمروجهفنيوقفت

بعدحماةتلاشت.،..مق)3ء8قرقرمعركةفي

صارتالتيدمشقإلىالأولتةفانتقلت،الحربهذه

منالجزيةهددنيراريتلقى.لأشوربةالرئييالعدؤ

ملكوبوآش،دمخمق،ملك،الثالثبنهدد

ممليههالثانييربعاممذالظروتهذهفي.ايرائيل

وحماةدمثقإلىوصلبل،حماةمدخلحتى

معمسالمةعلاتاتأجلمن:25-28(14مل)2

الوضعهذاولكن.طويلآزمتاعدؤتينظفتامدبتين

)،74-الالثفلاسرتغلثففرض.طوللأبذملم

مملكته،فيمقاطعةوجعلها،حماةعلىالجزية727(

القلاتليمنعلمهذاولكنسكاغا.منعدداوجلا

مصالحها.وطلبواالمدينةأحتوافالحكام.اللاحقة

الاضورئة.المحلكةسقوطخىكذلكالوضعوظل

قيمركزهجعل،المنطقةإلىنبوخذنصرجاءولما

21؟إر:25،:223سمل21حماةمنالقريبة،ربلة

كزتحذث،الفرسزمنفي27(.52:9،؟93:ه

السلوقيبن،أياموفي.المزدهرةحماةعن9:2

أنغير.أفاميةنمتأنبعدأهميتهامنخسرت

اسمه.فأعطاهاحماةشزفالرابمانطيوخس

حتت،الرومانزمنفي.طوللآحملتهالذي،اببفانيا

العاصي.علىالواقعةحمصن،حماةمحك

.حماةلبو*رجأمدخل(حلا

علىسيطرتأرامتةمملكةحما!فيقات)مملكة(حماة

ارخولييملوكها:منن!رف.الشامبلادأواسط

الملكضذ853عامقرقرمعركةفياشتركالذي

دفعالذيابلوعيني.الثالثشلمنصرالأشوري
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زكير)747-727(.الثاكفلاصلتغلتالجزدة

وأفسسسراتبيحتىشمالأنفوذهوشعالذي

الثالثنيراريهددالأشورفيالملكوعاصر

أسرجون(شروكيالملكدفر)985-782(.

أضور.إلىوضشهاحماة726-607

فير.ومحةالعرديةفيكماالعبريةفي)او(عمار،

القدي!مالزمنمنذ.أونوس:اليونانيةفي.اتان:المؤنث

4؟02...()خرجذامستعملةمطئةالحماركان

يقودهكانا:14...(.)قضالنساءلدىحتى

محلهحلولكن،الحربفيالبدءفياشحمل.خادم

بدالهذا21:7(.إش.7:7،1،مل21الحصان"

الحمارركبحينوصساهمتواضغاملكاالمسيح

-ا.94:تكقوز؟21:2-7ت9:9،)زك

الوجهاهامتيازكانالماضيفيحمارامتلاك11(0

عادجمةمطتيةالحمارصار،ذلكبعد4(.:01)قض

معالحماريوضعلا)ولكنالسكةيجزوكان.ل!لناس

تطعائايملكونالاغنياءكان(.ا.:22تث،الثور

كانوامماا:3(.أي27:03،أخ)االحميرمن

)خرذبيحةيفذمونهكانواوما،الحمارلحميأكلون

ةوقحسا25؟6مل2صؤر!.(2.:34؟13:13

منبثمانينالحمارباعواإنهمففالالسامرةفيالجوع

3:اإشضوءعلىالمذودقربالحمارجعل.الفضة

بغل.ءرج(.السبعينية)حص32:وحب

،التركمانلنهراليسرىالضقةعلىيقعالتركمانحمام

الأرضفوقاماحوالييرتفع.البليخروافدأحد

.هكتاراتثلاثةمساحنه.المجاورة

ساعةنصفتبعدالتيحمانرج:91.35يشحفة

النصنبمعنىالعربئةاحتفظت.طبريةجنوئيعن

الساخن.النبع:العبرفي

)زتر،رمز)هلل(.لل!:العبريةفي)ا!(حمد،

في.يملكلت.يملولكل:والاسمرتل(.

.إباينوس،أيناسي!،آينرس،يوأينا"اليونانية

الميتأنوبما.الانح!انوجودعثةهوالذمديح

المرئليتوشل،اللهحمدفييشاركأنيسنطيعلا

ففي.عنيأفرج"وبرحمنث:بتركهلاكياللهإلى

)مز؟"يحمدكمنالقبروفيلك،ذكرلاالموت
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لته،المديحيواصلأنيريدالمؤمنولأنه-6(.6:

)فأحمدك(لك"لأهلل"أحيني:النجاةيطبف!هو

هوالحمدالرؤيا،سفررؤىفي:175(.911إمز

فالحمد،لهذاه(.:91)رؤالأساصيئالمفذيينعمل

لنداءصدىوهوللايمان،الصرلحالشكلهو

.للربهللواهللويا،:المقدسالكتابيملأ

امدحوه.،احمدوه

نصوصأندمفيالحمدنجد.القديمالمهد1(4

)خرموسىاختمرلمنشيدمنذالمقدسالكتاب

صوتعلأنشدقصيرشعرهوالذي2(15:ا

وماالبحربحبورلتحتفلالجماعةورذدته،الدف

نصرنشيدوهناك.حزيةمنالعبورهذامعهحمل

أناشيدوؤضعته(.)قضدبورةنثيدآخر،

)موسى:الحلاصساعة،المؤمنينأفواهفيأخرى

حزقا:الملك2،اصم:صموئيلأمحنة،15خر

المنفي3دابم2)يونالخلاصقبلبل38(،إش

المديحإلىالداءيحزكالخلاصإعلانإن(.اليوناني

بلث2(02-ا:48)إشبابلمنفتىإلىيوخهالذي

يصئزوالححد.(-42:0113)إشكلهاالأرضإلى

ا:3(.)اصمالذبيحةمعبنرإفقحيثالعبادة

فيخىالمزامير،فيخاصبثكلحاضروالحمد

والأناشيد24(:23-22)مزالتوشلمزامير

171(.:7،)911العليحنة

)مزالمديحالحمد:عنللتعبيريمرشكلهناك

؟أ113،17بما65،2940،+،،891،

منالاساسثةالبيةوتتكؤن015(.،138،146

،أنشدوا.هللوا.الدعوة،الأول:عنصرين

بأنالمزمنينعلىيلخالنداءهذاباركوا...

العبادةشعائرفيي!لىالذيالمديحإلىينضثوا

شعوبجميعفعلى.كثهاالحاإكسيشذوالذي

إلىينضضواأن،الجامدةالخلائقوحتى،الأرض

جمغإلههوائيلارلثلأن،المديحهذا

الباعث،الثاني(1480)مزكلهاوالخليقةالشعوب

تاريخفيالربأعمالالمرثل*يتذكر.المدبحعل

منالجزءهذايصبحوقد.الكونعظمةوفيشعبه

.ايماناعترافالمديح

ثااحملى

الربأعمالحمدوبتواصلالجدبد.العهد2(،

الانجيل،بدايةفيالمواعيد:تتفةصاعةالخلاصئة

(الربنفستحطم،:46-55،االوسلمنشيد

الربتبارك،ا:68-97،الوزكرياونثيد

2:92-32،الوالمثيئيممعانونئحيد(الال

يهودياستيامأمامنكونتد.(عبدكالآنتطلق*

علىسيطرفالحمد.الميحانتةالأزنةمحيءينشد

تدكماهذا.الأولينالمسيحيبنلدىالعبادةشعائر

الليتورجبافيوالحولاللهلمجدالمدائحعليه

الكنيسةعبادةفيلهااستبائانجدالتيالسماوثة

:17(.11؟اا-ا"7:،ا.5:9-ا؟ا:4)رؤ

)أفالرسولتحريضاتمنجزءالمديحإلىوالدعوة

فييونانومثك5:18(.تسا؟3:16كوبما5:9

الارأتونفيالثلاثةوالفئه2!)يونالحوتبطن

في،فيلبيسجنفيوسيلابولستوخه3(،)دا

انتظراما.العجائبيخلاصهمايستبقاللهإلىمديح

16:25(.)اعاللهأعمالينثمداكيالحلاص

إيمالن:اعترافمدائحبول!رسائلفيوؤجدت

المميح؟عمليستعيدالذيا2:6-افل

فيالمسيحسلطانينشدالذيكوا:15-.2

بجانبمسيحثةمدائحوثدتوهكذا.الكون

بدايةفيالمباركةهاكالتقلبدفي.المزاميرنثيد

نصانوهناك:22(.614؟6،41:8:)مرالطعام

لعازرقبرأمام،الأول.المديحمستوىعلىهامان

،المعجزةيسوعحمااستبق11:41-42(0)يو

وسطوفي.مسيحانثةعلامةالقيامةلشهودفصار

لاللصغارالآبوحيأماميسوع؟!!،الانجيل

2-22(..ا:الو11:25-27،)متللحكماء

والمتناسقةالحميمةالحياةنستثفثيجعلناالحمدهذا

أبيهإلىيسوعمنالمدبنهذان.والابنالآببين

رسالةفيمركزفيدورمنللمديحماعلىيدلآن

فيتلامبذهمنينتظرهاالتيالخدمةوفيبوع

العالم.

)يو(أس24:9.1،24؟9:؟ا.،ا3:أسحمداثا

البهود.مضطهدهامانوالد.01،17كل،أ:17

ماداي.منطقةفيأجاخبلادمنكان



انحملى

)نكسعيرالحوريسلالةفيديشانبكرحمدان

عرلط.اسمأمامهنانحن36:26(.

)أوالحمراءالقرة*رجا!()البقرةحمراء،

الصهباء(.

تكرج.عانةوحفيدديث!ونابن4ا:اأخاحمران

حمران(.والدالالراءبين)خلط36:25-26

.وحمدان

جواروفييهوذاأرضفيمدينة.15:54يث!حمطة

.حبرون

،المعمدانيوحناشهادةحولالمقطوعةفياللهحهل

بحمسب،اللهحملأنهعلىمزتينيسوعيقذم

لفظةوتستعمل36(.:92،أأيوالرابمالانجيل

عنالحديثفي91:اابط8،32:أعفي"أمنوس"

"أرنيون"لفظةمرة28يستعملرؤولكن.الميح

في(.612،13-8،:51المححيحعلىليدك)حمل(

عنحديثفيرنيا()1الجمعنجد21:15يو

إحمل"نقرأا:91ابط8:32،أعفي.المؤمنين

فنجد36،:92،ايوفيأ!ارؤ.فيوكذلكفقط

تزاد:92ايوفي(.الله)حمل"الله"إليهالمضاف

36(.آفيتتكزرالا"العالمخطيئة"يرع:عبارة

)الذياندراوسفرأى،.قولهالمعمدانقال،وأخيرا

هوالذيذاكيسوعفي(تلاميذهمنواحدهو

ا:04-ا!ا(.أيوالمسيح

الأؤلونالقزاءعرفهشكلفييسوعنسمبةإن

فيأوالليتورجيافيه(،3:بوا)رجالرابمللانجيل

هوما:لرنتساءالشزاحجعل،الرصولئةالكرازة

أسئلة:أربعةوطرحوا؟العب!ارةلهذهالدقيقالمحنى

الخلفثةهيومااللقبلهذاالانجيليأعطاهمعنىأي

ليدكالتحمميةهذهالمعمداناستعحلهلالتوراتتة؟

نظرتههيفما،نعمالجوابكانفإن؟يسوععلى

المسيح؟إلى

استند)1(الانجلى؟عندالجارةمعنىهوما

وأوغ!طينسالفمالذهبييوحناإلىأولموتف

غيروالبز.ةالراءرمزالذحملفيفرأى،سلومز

)2(.اليوحناوئالسياقعنغربالمعنىهذاأن

يقذمالذىالذبيحةحملإلىثانموقفوأشار
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ماوهنا92:38(.)خرالهيكلفييومكلمرتين

هاتينولكن،.العالمخطايا"يرخإضافةيبرر

اللهاحمل)3(.كفارتينليستااليوميتينالذبيحتين

"قاثد،المسبحعلىبدكالرؤيا.سفرحملهو

)رؤ84:46أخنافيداودكانكماالثعب"

رخ17:14،)رؤوالمنتمرالمحارب7:17(،

.4اآفي،8(:91يوصفوص،-691؟09أخنا

للخطثةوضعحذ،ثانيةجهةومن،جهةمنهذا

)وصالمنحولالأدبفيالمحوظائفإحدىهو

الرؤيايصفرولكن92(.:18سلمز9،ة18لاوي

يطتقلايوحناوانجيل"أمنوسا.يستعمللا

ؤربينتقاربمنكانفإن.يسوععلى"ارنيون"

الآخر؟عنمح!لفالفطاالواحداستعملفلماذاويو،

1:9263،يوفييرى)4(راجرأيوجاء

.اعتراضانبرزولكن.الفصحيالحملإلىتلميخا

أمنوس"9لا"بروباتون"السبينيةتتعمل،الأول

الحملنحرإن،الئاني.الفصحيئالحملعلىلدك

اليهودفي.الفكرفيذبائحثاطابغايحمللاالفصحيئ

بدمالمشجينتحربريتذكرا:91ابطأنغير

عبلاالذممطالحملدمكر3،"بدمالثينالمشح

"فحمل5:7:اكورفيونقرأدنس".ولافيه

ومن.جهةمنهذا.ي!المسيحوهو،ذبحفصحنا

فيخاصنبث!كلالراجالانجيلتويتع،ئانيةجهة

91:14:،الأرغفةتكثير)6:4:الفصحرمزئة

كتابيايراد:26؟91؟يسوععلىبالإعدامالحكم

إنثم(.يسوعفيتئمأنهعلليدك46ة12خرفيلما

قالكماالفصحيئالحملإلىيشيرقد"ارنيون"

اللاجن.الآباء

"حملعبارةفييرواأنففضلوااليونانالآباءأما

53:7.إشفيكماالمتألمجهوهعبدإلم!نلمخا"الله

ترجمةهي!امنوس"إنال!ئزاحبعضقالوفد

ندكساعة("الحملتعني)التي"طلبا"الاراميةاللفظة

عدذاأنمع.الخادمأي""بايسعلىالارامئةاللفظة

53:7إشأنإلأ،الحكهذايرفضونالشزاحمن

يصرععلىيطتق"أمنوسأ(الخادميستى)حيث

الخادمعنيقال-53412:إشوفي8،32:أعفي
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بو)رجالكثيرينخطاياذاتهعلىيحملأنهالحمل-

وموتهيسوعلألمالتكفيرقيالطاجإنب(.ا:92

فعليستحملمقطعوهو،3:هايوفيممكنهو

شإإيراديتضضن12:38يوإنثم"ايراين".

شإبواسطة36ا:92،يوفهمأنإلأ53:ا.

4-5312:إشإن:الصعولاتبعضئبرز53:7

الزاحأنغير.اير)ينأ9لا"فاراين"فعلبعمل

،انتزع"ايراين،.لفعلالدقيقالمعنىعلىيمقونلا

وهناك.34(8:)مر""فاراينمثلحمل:أو.أزال

الخادمعلىللدلالة53:7إشاستعملهماكلمتان

الخادمهذاإن."و"أمنوس"بروباتون"(:جهوه)عبد

إرميا(.يكون)قدانسائاالبعضإلىبالنسبةيمثل

لهذا،.اصائيلجماعةالآخرالبعضإلىوبالنسبة

الحملإلى36ا:92،يويشيرأنيمكنأما

قدم2،القرنمنذ.المتألماللهعبد!الىالفصحيئ

أنهعلىيسوعالفصحتةعظاتهفيالسردب!صيمليتون

فيكماموتهعينهالوقتفيوذكرثالفحصيئالحمل

53:7.إش

لهذهالمعمدانيوحناأعطاهالذيالمعنىهوما

المعمدانأعلن،الإزائتةالأناجيلحسب؟العبارة

مهمةيمارسالذيللمسيحالقربالوصول

وبعد3:7(.لوة3:7)متوالئطهيرالدينونة

هذهتحقيقرأىوما،سجنهفيكانلماذلك،

:3؟11)توارتابشلث،يسوعرسالةفيالمهئة

نأيستطيعفهل،ه!تاالأمركانإذا91(.7:لو

وأالفصحيئالحملإلىينطتعوهومصيخايتصؤر

منهاك36؟1:92.يوفيكحاالمتألمعدإلى

إليهئسبالذي1الكلاهذايقللميوحناإنيقول

المسيحتةالجماعةإكتعودفالتح!حية.الموضعهذافي

علىيئفقونلاالثرخأنغير.نفسهالانجيليإلىأو

جديدةيوحناوئةةقراءإلىيثميرونهنا.الحكهذا

المسيحالمحمداننهمكيفولكن.المعمدانتالهلما

تقرلرأماملسنا.قلناهماإكنعودهنا؟اللهكحمل

مشحيئيتفسيربل.المعمدانيوحناقالهلماحرليئ

مر)قالأولىالمسيحئةالجماعةإلىوصلخبرقلب

32-+(.:14ت،651-52:

بيحمورا

الحطم:اليوم.نفتاليفيمدبنة.حمتأوحموت

الساخنة.المياهجثطبرتة(منأالقريب

)تكالحولينمنوكان،شكيمبلادأميرصمور

يعقربانةبدينةتعئققدشكيمابنهكان2(.34:

عقدقدحمرركان34:ا-4(.)تكواغتصبها

ولكن36:6-24(،)تكيعقوب4أبنامععهذا

)تكوصلبوافقتلراالعهدنقضوايعقوبأبناء

بنيمناشترىقديعقوبوكان34:25-31(.

أرضقطعة9:28(قضصهم!:91،)تكحمور

العتيديوسفمدفنسمكونصهس:18-.2()نك

24:32(.)يش

الشمس(الإله)صفةالحار:اكادياسم:حمورالما

حمله.الغرلم!السافيالعالمعنأمورياسم.يثفي

الألفخلالالأوسطالشرقفيعديدونملوك

..مقالثافي

بابل.ملكحمورابطأؤلأ:.

محرىعلىماريحفزياتقبلكرونولوجيا.)أ(

حمورابييجعلونالعلصاءكانثالأوسطالفرات

المكتشفةالنصوصولكنتقريئا.0002سنةفي

الأركبولوجتة،المسترياتوتوافق،عاريفي

الكرونولوجيا.فيالنظرإعادةالعلماءعلىفرضت

الحكمبزماميمسكأنحمورابىيستطعلم:قالوا

الكوكبمراقبةأعاسوعلى.0018سنةقبل

بعدالرابمالملكعيصادوقا،أيامفيالمشتري

بينواخنارواحمورابيحكمأزخوا،حمورابي

مزة(:كلسنة64هي)المافةالتاليةالسنين

أننقدرولا.1728-1686أو2917-.175

منقصيروقتإلآيبقىلنلانهتسنة64نرجع

:يقولمنوهناك.الكاستةالسلالةدوامأجل

4017-1662.أو:1848-6018

سلالةفيالساد!الملكحمورابيكان.الملكأب(

ألئسهاالتيالأمورثين()سلالةالأولىبابل

استطاع.موبليتسينوخقفإبنأبوشومو

بفتوحاتهالحكممنسنة43خلالحمواريى

منهاويجعلالصغيرةأرضهيوشعأنوسياسته

وأضنوناوبموسومراكادكلتضتممملكة
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كانالخارجئةالسياسةفيوأشور.وماري

ملوك)مثالالمعركةفي"إعصازا"حمورابي

شعبهراعيالداخلئةالسياسةفيوكاناكاد(،

ليكونوسهر،الهياكلبنى.سومر(ملوك)ئال

أنجاءوحريةالحقوحمى.بالآلهةلاثفاالاحتفال

الزراعةو!اعد،الدولةموظفيضذحتىضبه

فحفرالتجارةوشخع،الرقيأعحالفنفذ

حمورابيورسائل.السفنأجلمنالفنوات

وكانمركزثاكانحكمهأنتجينالمحفوظة

المملكة.لطيحصلماكلعنيستعمأنيحاول

وملحمةاليش""إنوماالخلقملحمة!ان

سامرئ،أصلمنعملانهمااللتينجلجامش

أيامه.فيالأكادقيشكلهصاعرفنا

بدايةفيأعلنحموواد.)قانون(دسنور)ج(

نسخمنمقطغا02منهنملكونحن.حكمه

يعودكاملأنضانملككما،لاحقةأومعاصرة

عمودعلىمنقرشوهرحصورابيزمنإلى

دانرنه.06،1العلبا:دانرنهعلو.سم)25،2

خلالالدصتورهذاوجدم(.09،1:السفلى

وكان1091-2091()سنةشوشنحفرئات

بابلفيمردوكهيكلفيأؤلأوضع.قطعثلاث

العمودوحملسفار.فيببارأيهيكلفيأو

عل0116سنةحوالمطشوشنإلىحربكسفب

احتكالذينحونتيسوتروكعيلامملكيد

اللوفرمتحففياليومهوالعمودهذا.بابل

الحجر.علىمنقوشامقطغا282هناك.ببارسى

والخاصنالعائمالحقككالمقاطعهذهتتضمن

نقا!فيتختلفولكنها،بابلونيةفيبهالمعمول

إصلاحأمامآننايبينهذا.الممارسةعنعدبدة

علىالبلادتوحيدأجلمنالتشرجتوحيدهدفه

تانونليسوالسياسيئ.الاجتماعيئالمستوى

سبقففدإيا.وصلقانونأقدمحموراب

الين،ملكعشتارليفيت:منكلحموراي

وانأور.ملكأورنامرأشونا،ملكبيلالام

قانونمعكثيرةأمورفييتوافقموصىتشريم

عليهيتفؤقحمورابقانونولكن.حمورابي

التوسيعنظاميتبعموسىقانونإن.بالتنظيم

اكئرالدينيستلهمالمدل!الحقفيوهو،التاريخيئ

علىالتوافقيستندلاحمورابى.دستورمن

القواعدنمانلعلىبل،الآخرمنالواحداقتباس

صامتبنعتمعينفيجهاالمعمولالسئرعثة

خلالمنبوضوحيظهروهذا.متشابهين

تتحذثولاالآباءتاربخفينجدهاأعمال

دستورتوافقولكنها،موصىشريعةعنها

ثلأ:.الساميةالدساتيرسائرأوحموراب

أ!لامنالشرعئةامرأتهأ!معرجلزواخ

قانونرج03؟16:2.3،)تكالبنينإنجاب

واسماعيلهاجرمعاملة-147(.144حموراب

017-171(.حمورابيرج21:9-14،)تك

الملوكأحدامرافل،معحمورابيعلاقة)د(

لمالكاتأنالممكنمن.14تكفيالمذكورين

امرافل.فسماهحصورابياسميعرفيعد

ملكوآخر،كورداملل!حمررابينعرف:لمايخما.

منقرلبة)منطقةجمحادفيملكوثالثحانا،

)اسمالثاكبينيماثلواأنالعلماءحاولحلب(.

امرافلمع(لحمورابيمعاصزاوكانيرلسلبمابنه

14.تكفيالمذكور

حفون

مأ:اليومهي.:28(91)بشأشيرفيمدينة1(،

والزي!.صرربينحمولواديقربالعواميد

وهي6(6:اأخ)انفتاليفيلاوئةمدينة2(،

32(.ت21)يشدورحموتغير

:26(.4أخ)اشمعونقبيلةمن.مشماعابنحمولل

بفتحواديمنتربعوضع.91:14يشحنالون

روافدأحدالملكوادىفيهوالذي(يفتح)اللهايل

بدوتةتل:اليومهو.الأيمنالشاطئعلى،تيث!ون

.زبولونحدودعلى

كهنةرئيى.الربحنانأيحنانيااختصار:حتان

فيوظل..مب6سنةفيكبربنيوسعئنهبهودفي

الر،مانلدىتقديرلهكان.15سنةحتىوظيفته

(18:13)يوفيافاوصهرهأبنائهمنخم!ةإنبحيث

يرداكهنةرؤساءصاروا.(.مب)65متياوحفيده
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3:2لوالجديد.العهدفيمزاتثلاثحناناسم

يو(،الأحداثمسرحعلىالمعمدانيوحنا)دخول

4:6اع(،يسرع)اسشجراب18:13،91،24

حانان.رجويوحنا(.بطرس)استجواب

رجلا:ا(.)طوطوليتجد.اللهحنانحظئل

حننئبل.

تحئن.الردتحنانيا:اختصارحنافي

)املالحمجنلماجعلالذيالنبيئياهووالد1(4

الملكوثخلانه"2:34(:91،2أخ7،2؟161:

أخ21اللهمعلا،أرامملكمعتحالفهعلىآسا

.)1.-16:7

25:4،أخ)االهيكلفيالمنفتينمنلاوي24(

الثانبةالمغئينفرقةورئيس،هبماننجيمن25(.

عحرة.

02(.:ا.)عزالغريبةامرأتهعنتخلىكاهن34(

إئير.بنيمن

إلىأورشليم!نعادالذينحمياإخوةأحد4(4

أورشليمحكمنحمياسثمها:2(.)نحشوشن

7:2(.)نح

نحأورشليمأسوارتدشينفيشارككاهن5(،

12.36:

نحنن.ييوه:حنانيا

نأرؤيةفيالرلثأمرهدمشقمنمسيحيئ1(4

الرسالةإلىالنداءإليهوبنقلبولىعلىيديهيضع

نفسهعنبولسيدافععدما9:.ا-91(.)اع

نقثارجلأحنانبايصئن،أورشليمقلعةدرجعلى

فيالمهئمدورهإلىولشيرلكلحة،أيئاوحافطا

.(-22:1216)أعدعوته

سفيرةامرأتهمعباعأورشيممنمسيحيئ24(

الجماعةعلىفكذبثمنهمنقسفاوختأحقلأ

وبكفران،امرأنهمعسيموت.القدسالروحوأغاظ

ه:ا-.1(.خطبئنهحا)أععن

95سنةإلى47سنةمنيهودقيكهنةرئيس3(،

اليهودتةالمحكمةأمامبولسعلىقاعئاكان.تقربئا

نهبأبولسهنبأأ:5-23:2)الح()سنهدرين

)أعفيلكسالواليمعوأثهمهقشلأ(ثسيموت

وزرع،الروممانأححث.جثعرجلا-9(.24:

بدايةفي66(أأيلولالغيوريونفقتله،حولهالرعب

اليهودئة.الحرب

المخطوطحسبيهوديتأجدادأحد،4(

1(.8:)بهالسيافط

حننيا.ثهرج"ه(

الأناجلفشر+007الجائيقالأولحنانبشوع

فصلكلعلىولهالسرلانئة.اللغةفيوثحرحها

وتوليخ.موعظةبمفرده

تخن.اللهأيحنايااختصار.والنعمةالرحمة:حح!

ا:اي(.)اصمصموئيلوأمالقانةامرأة1(،

وابتانبنينثلائةبعدفيمالهاوصيكون

ي(.02ة)2

نثيد2:ا-.ا(.)اصمحنةصلاة،2(

حينحنةبهتلفظتشكرمزموروهومعروف

مثالأوسيكون.الربلخدمةصصوئيلابنهاكزست

-55(.46:االوالربنف!يتعطم،:سلملنثيد

02؟ا:9،)طوطربياوأمطوبيتزوجة،3(

14:12(.5:18؟11؟،2:ا

ا-91(.اة7:28؟)طورعوئلزوجة4(،

اليونالب.النصنفيعدنهتسمىوهي

عاشت.أشيرسبطمنفنوئيلانجةوهينبتة5(،

ومتعتدةئقئةأرملةوظثت.الزواجفنيسنواتسبع

رأتسنة،84ابنةكانتواذ.الهيكلفيلربها

2:36-38(.الوالهيكلفيأبواهيقذمهيسوع

لايوياكجم.وزوجةالعذراءمريمأمحنة6(،

إنجيلفيبلالقانونتةالأناجيلفيالاسمهذانجد

مرلم.مولدوانجيليعقوب

طحين."،قمح،رجحنطة

منه.(6،12-329:)إرالنبيئإرمياعمابن:حنمئبل

الافتداءحقلبؤكدعناتوتفيحقلأالنبيئاشترى

25:25(.ألالهالذي

)نحأورشليمسورفيبرجاسم.تحتنالله:حنفئيل

01(.:14زك31:38؟إر93؟:31،12:

تحنن.الرفيحنن!يا:

3:91(.أخ)ازربابلابن1(4



حنوك

أخ)اداودأيامفيوالمغنيالنبئهيمانابن2(،

.عشرةالسادسةالمغئينفرقةرئي!.-23(2504

11(.26؟أخ)2عزياالملكضبا!أحد3(،

.(-17ا:28)إرإلىمياعارضكاذبنبيئ4("

نأأعلنقدإرياكان.جبعونمنعزورابنهو

مننيزاحاملألبابلسيخضعونالشعوبكك

لهإرميافتنئأ،الخشبنيرحننياكسرخثص.

عينها.ا!نةافيحصلماوهذا،بموته

يشكلونالذينالرؤساءأحدصدقياوالد!(،

12(.36:)إريولاقيمبلاصر

إرياأوقفالذييرئياالضابطأجدادأحد6(،

+:13(.)إر

28(.ةا.أعزغريبةامرأةنزوجإسرائيلي7("

أورشليمأسواربناءث!عملاإسرائيلثان،8-9(

03(.3:8،)نح

2(.7:)نحأورشليمقلعةرئبس.1(4

أنحنحمياأياميالعهدعلىالموفعينأحدا!ا4

ا:23(..

قد12:12(.)نحنحمياأبامفيكاهن124(

12:41.نحفيالمذكورنفصههويكون

)داشدركلقب.بابلفيدانيالرفيق،13(

خدمةفيكانأي(.943:2؟2:7،،7:11،ا

بابل.ملك

بعدأورشلبمفيأقام.بنياميننلمن،14(

24(.8:أخ)االسبيمنالعودة

)نحأورشطيمأسراربناءأعادواالذينأحد(401

:3)8.

هورفائيلالملاكاسمأننقرأطويتاسفرفي16(،

لاالمهم5:130)طوصياالكبيرحنانياابنعزربا

)عونعزرلاإثه.للاسمالرمزفيالمدلولبلالاسم

98:7(مز2:ا؟ا:6،أيرج.)اللهابن(يهوه

رحوم(.حنون)الربحنانيا

حنانيا*ر!17("

حنوك

منلابراهيمولد.مديانابن25:4تل!14(

:+!.1أخا)قطورة
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خر5:3؟أخا9؟ة46)تكرأوبينبكر"2(

26:5(.عد6:14؟

.أخنوخ5ر!-417:24تك.حنوك34(

تدشين.ءرح،التدشينعيدحنوك!،

.حنوناللهتخون

بوفدهزىء.العموئئينملكناحاشابنا("

فيهاضهزمحربسببهزؤهفكانداود،أرصله

أخا.ا:اي؟صم21وحلفاؤهمالعمونتون

91:اي(.

الثاكفلاسرتغكأيامفيغزةملك،2(

في)721-507(.الئانيوسرجون)744-727(

يبعدالذيالرقبشنلفيفينيقيةأسواقفتحتأيا!

.غزةمنالغرلماالجنوبإلىكلم15

هميلقار:والد:قرطاجةفيكثيراغرفاسم3(،

حربهفيخصوضاهنيبعلتؤادواسمهمبلقار.وابن

رومة.ضذ

أفريقياحولفيهاداربحرثةرحلةصاحب4(،

.م.قالخامسالقرنخلال

حنبئبل

7:93(.أخ)ااشيرقبيلةمنمحارب1(،

كنعاناقتسامزمنفيمنسىرؤساءأحد2(،

34:23،.)عد

562(.العمارنة)تلطبرثةشرقيئتقعمدينةحنانا!ما

طبيب808-*8.العباد!اسحقبنحنين

فيولد.اليرنانتةباللغةكبيروعارفنسطوري

"بيتفيماسولهبنيوحناعلىالعلمتلفى.الحيرة

السبينثةعنالتوراةترجمبغداد.فيأالحكمة

ترجماتمنسبفهماوإلىالسريانتةإلىعادولكته

لط569()3المس!عوديابنقالهماهذا.العربئةفي

،.والإشرافالتنبيه1كابه

أبيا.طرلقعلىوخانمحطةالثلاث!(-)اوحوانبت

هناكإلى.رومةمنالجنربإلم!كلم48حوالمبتبعد

)اعرومةإلىالذاهببولسوحتواالمسيحئونجاء

28:.)15

)نكالأولىللمرأةالأولالرجلأعطاهاصمحواه

امرأة:أو)إيشه("أنثى"أؤلأدعاهاأنبعد02(3:
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الكتابلناويقذم2:22(.تك.امرئ)مؤن!

إلىتدعوالتىأوالحتةهيحواء.شعبئينتفسيرلن

إيش(مؤنث)إيشهالمرأةالأحياء.أملأنهاالحياة

طبيعةارتباطعلىفتدك)امرئ(بالرجلترتبط

الرجلمعوحدةتكوفىالمرأةإن.المرأةبطبيعةالرجل

تكفيووجهتها.بأصلهابه،شبيقاومساعذا

وسيت.وهابيلتايينأمهيحواء26تا-42:

اللهميحواءعننتكمفلنالتوراةأسفارسانرأما

المرأة)من25:24سيوفي(عابرة)إشارة8:8طو

العهدفي.(نموتجميعناوبسببها،الخطيثةابتدأت

التيكتلكحواءاسمالرسولبرلىيوردالجديد

حبنتكويذكر:3(.11كور)2اصثيطاناأغواها

مغطاةبرؤوسيصفينأنالنساءعلىإنيقول

بتكفمنأنلهنيحقلاوائه11:8-12(.)اكور

حواءتدولاي(.2:13أاتمالجماعةفي

يقذمالرسولبولستعليمولكن،كنموذج

22-23ة5أفإنثتمالجديد.آدمعنتعليضا

والكنيةحواءبينالمقابلةاهثأ12:ايورؤ

المسيح.ويسوعآدمببنالمقابلةمعموازاة،ومريم

حواء.إنجيلرجإنجبلحواء،

حوافيهيسكولبا.:العلمثةالكلمة)ا!(حوالثي،

سفرفيالصعبةوالمقاطعوالباراتالألفاظثرح

فترك،أوريجانسالفنهذااخترعالأسضار.من

وبعدتث.عد،لا،خر،تك.عنحواشي

لأواغريسالمزاميرعلىحواشبىهناكأوريجانس

(،الخاصالقرنمنالأول)النصفالبنطيئ

...المزعوموأثناسيوس،الأورشليحيئلىايزيخيوس

هناك92(.ة01)عدالمديانيرعوئيلابنحوباب

موسى.حموهوحولابإنتقواطنصفيحاشية

موسى.أيامفيحياتهمإدرائيلبنيشاركبكونقد

حولابأبناءأننعرفا:16قضإكعدناإذ!

بزئةفياليهوذاوئينمعأقاموا،موسىحمي،القيني

حابرأننرىا4:اقضإلىعدناواذاصهوذا.

حميحولابأبناءأحدقايينعنانفصلالقيني

بنويشكلإذاتابور.بجوارخيامهونصبموسى

إصائيلفياقامتإسرائيلتةغيرعئ!يرةحولاب

حوران

متعذدة.تقاليذأصلهاعنالتوراةوحفظت

وحلفاءهلاعومركدرابراهيئمفيهلاحقمكانحوبة

08يبعدالذيحوبةنبعبكونقد:15(.14)تك

دمشق.مئالثمالإلىكلم

حوثام

32(.ت7أخ)اأشيرنسلمنرجل1(،

أخ)اوبعيئيهلثاماع،داودمعمحاربينوالد2(4

11:.)44

البيامينيئشحرايمزوجةهي.موآبثةامرأةحودش

يشا،ظيا،،يولابله:ولدت8:9(.أخ)ا

مرعة.،شبيا،يعوص،ملكام

ولد.:حور

ضذالحربفيساندهلموسىمعاصر14(

وتتمحفهوحك17:.ا-12()خرالعصاليقئين

فيأثزاالرجلهذايتركلم24:14(.)خرغيابه

.هرونإلىبالنبةالأمرهوكماإسرائلبنيتقليد

ضحتةكانتالكهنوتئةحررعائلةأنفيشلثلا

يبررالذي28:اخرأر!.هرونأبناءسيطرة

سدمزو!هوحوزاإنقالوالهرون(.الرباختيار

)؟(.موسىأخت

05(.:2أخ)اكابوالد2("

!ل31:8؟إعدمديانملوكأحد34(

.)13:21

4:8(.)املوالدأحدوكلاءسليمان44(

أسوارمنقسضارقمالذيرفاياوالد"ه(

3:9(.)نحأورشليبم

هوحورجدافأوجدافحور)تعليم(جذالىحور

.م.ق27القرنمن)خيوفس(.خوفوالملكابن

مصرفيالأسطورتينالحكماءأحدالموتمعهو

اوستروكتينفيتعليمهبدايةإلياوصل.القديمة

والعشرلن.عشرالتاسعةالسلالتبنإلىتعودان

حورام

8:5(.أح)ابنيامينفيعشيرةرئيس1(4

صور.ملكحيرام*ر!2(4

جبلمعتطابقت)حورانو(أشورتةمقاطعةحوران

أوراناتي!يكات-18(.:4716)حزالدروز



حوراي

يظهر.العرئيالعهدفيوحورانالرومايخأ،المهد

السلالةمعالمصرئة،النصوصفيحوراناصم

شلحصرمدؤنةوفي)حورونا(،عشرةالاسعة

فيحورانحذ283(.نشو)حاوراني،الئاك

الغربوفيو،بتانية،،تراخونيتيسالشمال

.م.ق23سنةالمنطقةهذهضفتوقد.الجولان

أعطيت.،.مق4سنةالكبير.هيرودسمملكةإلى

ارتبطت34-+سنةفي.فيلبسللتترارخس

أغرلباسلهيرودسنعطىأنقبلسورلةبمقاطعة

سيطرأنوبعد.الثانيأغريباسلهيرودسثثمالأول

نهائيبشكلضحمت)85-601(،الأنباطعليها

الروممالئة.سوربةمقاطحةإلى

32(.11أخ)اداودأبطالأحدحوراى

بشكليمثلمصريإلهحور.المصريفيحورس

كان،الأصلفيصقر.برأسإنسانأوصقر

عيناهمثلتالذيالعظبمالماءإلهحورس

فيغد.الشمسيمثلصاربلوالقمر.الئمس

نفسهفرعونوصارالأولالملكيالالهواعتبر.إدفو

بحيث،لفرعونالأولالاسمحورس!ان

الحامسةالسلالةفي(حورسحالفرعونتماهى

مصرفيأوقلرسىعبادةامتذت0(0.مق)2425

تماهىأوزلري!:عالمفيحورسفأدخلكئها،

.حورسمعوالحيئأوزيرس!،معالمبتالفرعون

وكان،وايزش!أوزبريسابنحورسصاروهكذا

يحرمه.أنأرادالذيعشهسيتمعدامصراعفي

اليوناني.العالمقأبولونحورسقابل

اسمهيرتبطفلسطييئسورفيأصلمنإلهحورون

فلسطبنأمراءأسماءفيفجده.فجوةرلما)احبلفظة

فيأبي،هو)حورونعشرالناسعالقرنمنذ

منوالفونيقيئالفبنيقيئالعالموفيالممزدة(النصوص

ولدىماريفيعرف..مق2القرنخى7القرن

وفلسطينسوريةمنالمهاجرونونقلهالأمررث!ة

الثافيأيوفيىوحكم18السلالةمنذممرإلى

الجيزةفيالكبيرالهولأبوغبد)1436-1423(.

"حبيبالثافيرعمسيسوأعيناسمهعلى

ببنمزجعارأنبعدالصقر،إليهيرمزحورون!.
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،ولبانوفلسطبنسوردةفي.وحورسحورون

بيت:الأماكنبعضاعمفيحوروناسمنجد

22(.؟12،:1813؟16،3:5)يشحورون

ولكن.34(،35،:48إر،ه:15)إشحورونايم

أوغاردتنصوصهوشخصثتهعلىالضوءيلقيما

الأفاعي،سئديبدوفحورون.هافيابنوراس

نصنوهناك.الرهيبوالمعاقبالقدير،والثافي

حورونفيهيتدخل،هانيابنرأسفيسحرفي

أنيعنيهذا.الثبابإلىويعيدهرجلأيشفيلكي

كمحامدورهإن.ونشيطشابإلههوحورون

تثبته،والخلاصالشفاءكحاملالشز،توىضذ

علماسمخمعلىنجدفنحنفييقثة.معطيات

لحورونذكزاونجد8-17.)القرن"حورون"عبد

امرأةعنالمحاميدوريلبحيثتاشأرسلانفي

اللجوء.حقفناكالإلهحرمإلىالتجأتحامل

نصبيذكرها.موآبجنوبفيمدينةحكلرونابم

تكونتد34(.،48:هإر؟15:ه)إشمثع

.ارنونجنوفييهجونمخبمقرب

يحور

ا:93(.أخا36:22،)تكسعيرحفيد1(،

موصىأرعلهمالذينالجوايمأحدوالد2(،

5(.:13)عدكنعانأرضليجئموا

عليه.اللهجبلاسم.المنعزل،المقفر،الخيرب:حورب

آخرمكانفيشئن.الشرلعةوأعلنتالعهدلمحقد

التقليدينإلىحورباسماشعمالينبميناء.

التقليدينإلىصيناءواسم،والاشترافيالالوهبمي

حوريب:الئزاحبعضقال.والكهنولمناليهوهي

هذا،بعد.قممهمنقتةوسيناء،الجبلاسمهو

فتحاشواالقمر،إلهسينعبادةمنالاستثمكك

سيناء.كلمةاستعمال

38(.إ91)يثىنفتاليفيمدينةحورلم

كنحانفيأقامتالتىالسبعةالشعوبأحدحوريون

أدومفيأقامواهذابعد.إليهااسائيلبنيءمحنيقبل

نإ22(.ة2:12تث03؟22-6:36؟ة14)تك

أفناهم.أدومئةقبيلةالحورتينيحمبا:93أخا

من.الممزلةالحدودحنىطاردوهمأوالأدومتون
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علىثئمفلسطينجنوقيعلىليدكحارواسمهنا

منهمالتوراةحولئيأننعتبر.وسوريةفلسطين

ماهذا.السافيغبرالشعبذلكالحورئيننسل

الحثيأوريااسملنابقيأنبعد،الوراةتقوله

أروناوبيدر41(،:11أخ!ا6؟:11،3صم)2

الاصمانهذان02-24(.،24:16،18صم)2

الذي"اروي"أو"اوري"الحوريباللفظيرتطان

الملك.أوالستديعني

يخرشعبهمالحورثبر؟عنالتاربخيقولماذا

الرافدينبلادجبالفيالثالثالألفحواليأقامسام

السهلإلىانجذبواأنعئمواماولكنهم،الشمالثة

عديدةمدنسكانوسطتغلغلوا.والخصبالغني

سوردة.شمالوفيالأعلىالفراتمجرىعلىوافعة

عنالبيبليهةالأخبارتفترضلماذايف!رماوهذا

)زواجالعبرانئبنعلىا-لوريالثرعتطبيق،الآباء

سوهـلةفيالحورئ!نانتشرولة(.براحليعقوب

عصاباتمنكانواأنهمويبدو.كنعانوفي

0183سنةحواليممراحتفواالذينالهكسوس

ساميةعاصرإليهمجذبواتجوالهمخلالق.م.

منرسالةخلالمنأولألغتهمغرفت.كالعبرانئين

نصوصاكئشفتبعدوفيما.العحارنةتلرسائل

يومسارئة()كتابةبوغازكويفيحوزبة

المعروفةالحورثةالآلهةأبجدتة(.)كتابةأوكارت

(-الخصب)إلههيبات(،العاصفة)الهتشوب:هي

حواضركانت؟النصوصهذهتقولماذا

اقرنمنالثانيالنصففيفكؤنت.تعذدةحورئة

منفيهاالحاكمةالطبقةتأتفتالتيميتانيمملكةا6

هذهكانت0015،سنةحوالىأربويين.هندو

فيالعظمىالياسئةالقؤةالميتانوانئةالحورئةالدولة

)الأناضول(أناتوليةإلىفوصلوا،الأوسطالثرق

لفظةظهرتعثرالخاسالقرنوفي.وفلسطين

فلسطينعلىلتدكالمصزيةالوثائقفيو"رو"ح

ألفعلىسبمنذاستعمالوهو،سرربةمنوجزء

والهندوالحوريونكؤن،عشرالراجالقرنفي.منة

حكمحربئةأرستوتراطثة،فلسطينفياريويون

ثلالكنعانثةوالدويلاتالمدنمختلفرؤساؤها

حوشاي

خادم:العمارنةتلفيملكها)ذكرأورشليم

تداخلتوقدالرئيسئة(.الحوربةالالاهة،هببات

حضارةمعالميتانوانثةالحورئةالأرستوقراطئةهذه

الجغرافتةاللفظةصارتبحيث،الأصيلةالكنعانتين

الوحيدالأثرالمصزية،المراجعيو"رو"ح

فلسطين.فيلحضورهم

حينيهوذاملكمنضىصلاةكترجل.حوزاكط

+:91(أخ)2تاب

:38؟16أ!ا)مراريعائلةمنوبؤابلاوفيحوسة

1(.1-ا.:26

فيذكر.بصورارتبطموضع.والحمابةالملجأ.حوسة

فيكما.91القرنفيالمصزيةعاللعناتنصو

الأولسيتيلواثحوفي،)اوسو(العمارنةتلرسائل

لوائحفيكماالطويوغرافية،الانيورعمسيس

القولعلىالوئائقلمق.13القرنفيانستاييبردئة

مدافنإنثثم.بالمياهصورتمؤنكانتحوسةإن

الأولالألففيحوسة.منطقةفيكانتصور

يكونقدالذيأشوريملكإلىاسخسلمت

واحنثها7261-722(.الخاس!شلمنصر

وسلبهاوصيدا.صورعلىحملتهفيسنحاريت

قد.العربعلىحملةمنعودتهفيبانيبالأثور

فيلونويجعلها،أشيرأرضفي91:92يضيذكرها

أوف()-فيهالصور.تابعة)اوسوس(الجبيلي

قد..مبالثافيالقرنفياليهودحكماءمحمعكقد

ابخوبإلىكلم4تبمدالتيالرشيدثةتلفيتكون

.الغزيرةالعينرأسمناجوفربصورمن

تعودفينيقئةفخارباتعلىدئتهناكفالحفزلات

في،الحوشخربةتكونوقد..مق8القرنإلى

بالاسم.احتفظتأيامنا،

ملك45(.:1أخا36،34:)تكأدومملكحوشام

المنطقة.فيالرئيسئةالمدنإحدى،تيمانفي

ححمبيههرهأي.خبياه:الأصلفي:حوشاي

به.واهتم

اركي.عانلةمنداود.وصديقمنشار1(،

طلبعلىبناءأورشليمفيظكابثالومثورةبعد

داودتركالذياخيتوفلشورةوأبطلداود،
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15:32-+؟صم)2الممزدبابنهوالتحق

:+(.27أخا-8؟ه؟17؟-16:1517

املأسليمانوكلاءأحدبفاوالد2(4

صم)2افيالمذكورنفسههويكونتد16(.ة4

.)15:32

حولقيم

8:8(.أخ)أبنيامينقببلةمنشحرايمامرأة1(،

12(.ة7أخ)ابيامينقبيلةمناسائيلي2(4

)تكتبيلةاسميكونقد.يعقوبدانابن34(

الشوحامتينعثيرة26:42عدفيرج46:23(

ثوحام.*ر!

نل:ايوم92(91:0)بثىأشبرتبيلةفيمدينةحوصة

حوسة.رج.الرضيدثة

ج!.*رخ.حوض

تدمر،منالثرقيئالشمالإلىيقعالكومحكلض

تقريئا.كلم،!اعنهاوببعد

)عدالحوفاميينعشيرةرئيس.بامينابنحوفام

46.21:تك،7:12أخافيحفيمنفرأ26:93(.

6:06(.أخ)اأشيرقببلةفيلاوئةمدينةحوقوف

91:25.21:31؟يثىفيحلقتتسضى

)تكأرامثةقببلةوجدساموحفبدأرامأبناءثانيحول

فيبقياسمهبكونفدا:17(.أخا.ا:23؟

الحولة.بحيرة

فيميروملبحيرةالحاليالاسم-(ار)بحيرة،حولة

فلسطين.شمال

لونحو

.موآبفيمدينة2.ا48:إرا("

شمافيعالينخربة15.21:15:اه؟يش2(،

لحبرون.الغربثةالثصمال!ةالمنطقةفيجالاغرفي

الأحداثرواية.سنةأيحولمن)ا!(حوفمات،

لطالملوكنطمهاالكرونولوجي.الرتيبحسب

،الفرس،الا!وردون،)الحثبونالاوسطالثرق

"(،الأيام"أنجارنقرأحيث6:ا2:23؟أس

كتابتحذث.الملكيةمعفل!طينإلىفوصلت

أيامأمورم"يميصي.رب"دعنالملوك

)امليهوذاوملوك:91(14مل)1اسرانيلملوك

مل)2السامرةفينوقبملكآخرحتى14:92(

أيضاويذكر.(ه:24مل)2أورشليموفي31(:15

الملكوفاةبعددؤنالذي"سليمانأعمالكتاب9

شيء.لا؟الملوكأخبارمنبقيماذا.قصيربزمن

المنفىبعدالكهةعظماءمعالحولياتكتابةأعيدت

ملى)1الحثمونئين5وسلالة12؟23()نح

.)16:23-34

المحفلات..الدنيوئةالأمور،المحفلةالأمورحولين

)تثالمثناةفي"قدشيم"نظامفيالثالثالمقال

فصولهتعالج17:13-14(.لا12:02-24،

التيالشراخ:موضوعينجوهرقيلئكلا!12

العبادةخارج)شحي!ته(الطقميئالنحرتنطم

ئممحالتيوالطيورالحيواناتنحر4الذبائحئة

الجعلقةالقاطوجمغ.العادئةالأحوالفيباكلها

اللحممزج،الدمتحرلممثل،الطعامبثراخ

بابلتلمودفيهتوشعقدالموضوعهذا.بالحليب

ونوسفتا.

فيثحوننهربهايحيطمنطقة.ا-214:تلثرجحودلة

الحجارةوسائروالجذعوالمقلبالذهبالغنيئ

الهندفيحويلةعنالعلماءبحثالكرلمة.

الكتاب!ة.النصوصفيعنهانبحصأنوالأفضل

ا:32(أخا01:92")نكالشعوبلائحةفي

فيقبيلةوأوفيرعسبأإئه.يقطانابنهوحوللة

حويلة9،إاأخوا:7ا.تكوفي.العرثيالجنوب

العرفي.الئحمالفيتجبلةسبأمعإئه.كوشابنهو

اسماعيل.بنيمساكنهيحويلة18إ25تكق

نحنهل.عمالقنجيمساكن15:7أصموفي

منطقةأمامأم،عينهالاسمتحملانمنطقتبنأمام

العلاقاتهر،هذاكلفينرىأنيجبما؟واحدة

والحامئينالعربئةالجزيرةجنربسامئيبينالوثيقة

الأحمر.البحرمنالمقابلةالجهةفيالمقيين

انطلافاالمكانهذا2موتحديدنحاولنحنوها

::2518تكفينقرأها،الأولى.أرجمعطياتمن

صرقيئالذيصور(=)شورالجدارإلم!حوللة"من

عنالحديثمعرضفي7ة15اصمرجمصر"

قريبةمنطقةهيحوللةأنعلىيدكهذا.عماليق
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إأوفالجدارالأحمر.البحرمنالقرببعض

بناهالذيالأميرجدارهرهناالمذكورالسور(

مدخلعلى)1991-6291(الأولاينبجس

الثانية،.الاسبوتةالهجوماتلرذتوميلاتوادي

منهيحويلةإن9::اأخا:7،ا.تكفينقرأها

هذهنجدأننايفهمناماوهذا)النولة(.كوشنسل

الغرئيالثماطئعلىسيناء،جزيرةحنوئيالمنطقة

اسمصعنقاربكلبستبدماهذا1الأحمرللبحر

اسمومع،المدؤناتفيالمذكورة"ةلو"حالقبيلة

السعودثة،العربثةشماليفي،النفودفيحايلمدينة

مافيأتامتسبأئةقبيلةوهي،خولاناسمومع

نكفينقرأها،الثالثة.الثممالياليمناليومئسفى

تضئمالتيالشعوبلائحةفي،:23اأحا؟01:92

بنتاجالمنطقتانهاتانغرفتأوفير.إلىحويلة

يج!"يخثونإنيقولا2:اتكإن.الذهب

نأويبدوالذ!".حيثالحويلةأرضبجميع

بالعاأيحيطالذيالبهيرالمحيطهويخئون

تنطبقالعبارةأنالثزاحفافترض.المعروف

الثرقفيممرمياهعلىخاصبشكل

والبحرالثرقثةالنيلفروعأ!ما،والجنوب

المياههذهإنيقولونالممرثونوكانالأحمر.

فتكؤنالجنوبفياليلبمياهونمتزجتأتيكانث

الئرفئةممربصحراءيحيطالذي"العظيم"المحيط

الجهةمنهيالحوللةبلاد،إذن.النولةوصحراء

الذهبهاكوجدفقدالأحمر.لبحرالأفريفه

فيالذ!فحناجم.:212تكفيالمذكوروالجزع

الفديم،الرقفيوافرةكانتالولةجزيرة

فيهي"ذهب"فلفظة.للمنطقةاسمهافأعطت

الرابعةنورب.القبطئة:ويخأب"و"نالمصرتة

القرنفيكنبتالتيالأحمر"البحر"رحلةفينقرأها

في()اولتيصافريقيمرفأعنوتحذثت..مقالأول

أرضفيإيواديرالومهو.المندببابمضيق

القديم.للاسمواضحبأثريحتفظالذيجيبوتي

الرحلة،لهذهالتجارفيالنشا!تصؤهـ"الرحلة"

علىالمضيقيجتازونكانواالبلادأهلأنوتذكر

"حودلة"إننقولأننتطيع،الحتاموفي.الفن

حياة

الواقعةوالمناطقالنربةلصحراءالساميالاسمهي

ح!بتلهذا.الأحمروالبحرالنيلببن،الجنوبفي

:9(،اأ!ا:7؟ا.)تككوشأبناءبينالحوللة

مناجمبلادهيا(.ا2:)نكفيثونبهاوأحاط

أخا.ا:92؟)تكأوفيرمعفذكرت،الذهب

ن!ملفيالحويلةجعلتلماذانفهمهكذا1:23(.

:23.اأخا:92؟01تكفييفطان

كنعانفيأقامو!الذينالسبعةالثعوبأحدحويون

تكرج.القديمالعهديذكرهم.اسرائيلبنيقي

+:2؟23:33،؟ه:13؟3:817،خر،:0117

9:ا؟يئ!3:.أبمأبم702:7:ا؟تث34:11،

9:02؟مل39:ه؟فض1؟24:ا12:8؟11:3؟

أيشجبعونفيأقامواالحويينأنيقال8:7.أخ2

منهناك2(.34:)تكشكيموفي91(:9:719؟

الحوينأنفاعتبرالحثيون،همالحولينإنقال

)يئىحرمونقربالجبلئةالمناطقفييقيمون

وشكيم3:3()قضلبنانجبلفي11:3(،

منامرأةعي!وتزؤج9!7(.)يثىوجبعون

نقرأأنيجبربما-362:)نكالحثينأوالحولين

خبرفيالكنعانئينمعالحؤلونيذكرالحورتيي(.

ناببدو24:7(.صم)2داودزمنفيتثمإحصا،

:9(.17)أضالأمورثيرمنقرلبينكانواالحولين

في.صىفنم.ييخ،العبريةفي)ال(جاة،

الوجودالحياةمدلوليتضضن.زوثي:اليونانية

ستوىعلى42:18،بم"2:7)تكالفيزيائي

)جاوالتحزكالعملدهامكانيةوالجسد(،النفس

02(.14:5.لا26:91،تل!رخ4:9-"1؟

والحياة4-6(.:4)جاالميتمنالحيئيمتزماهذا

يأ63:.ا؟)مزاللهمنعطئةأنهاعلىنصؤر

5:23؟)تثالحيئ!"الالهمن9(،:4جا،:0112

ولنعشهالكائنفيالحياةينفخالذي01(3:بش

علامةهيالنسمة،إذن(.النفس-2:7،)تك

أع15:9؟إر02؟:11أي35:18؟)تكالحياة

)تكالحياةمبدأهوالدم*أنمع01(،،5:ه

مدىويحذد:23(،12تث؟17:14لا،-ه94:

سي4ا.09:)مزالأرضهذهعلىالانسانحياة



حياكة

فكرةأنغير12:25(.لو6:27؟ت8:6؟

شيئاتظهربلأت،الموترفاد!بعدالابديةالحياة

الجديد.العهدفيتوشعتوقد:2(.12)دافشينا

الحياةنحدمقدالتيالأثةعنصورةوكانت

+(.حز؟26:91أإشجديدمنئحياولكنها

هيفاينو.:اليونانيةفي.ارج:العبريةفي)ال(،حياكة

وكانتالفديمالعالمفيمعروقاشخضاالحائككان

غير.المهنةهذهتعقيدبس!،الرجلعملالحياكة

23:7(مل)2ويحكنأيضاينسجنكنالنساءأن

لربحنأو1-12(2:ا)طوحياتهنبأودليفمن

هذهفيالنسوةفكانت31:24(.)أمالمالبعض

.صغيرة"آلة"يستعملنالحال

الملابسوصففيمرازاالحائكعحليذكر

35،93:22:ء28:32،93،3،)خرالكهنوتئة

الانساننسيجيقطعكتئحبيه:جمذكركما27(.

الحائك،أدواتوتذكر38:12(.)إشكالنول

:11،23أخا؟21:91صم17،7:2صم)1النول

وكان14(.:6!)قضواللسلةوالرتوه(:02

فيحياكتهاشتهرتالذ!الكحان!يستعملالحائك

جهةمنولكن.الصوف،و:9(91)أشمصر

وكئانصوفمنمصنوعلباسارتداءبحزم،المبدمأ

هذاثلكئثفذلك،ومعا(.22:ا)نث

8(.)القرنعرجودكونتلتفيالنسيهج

الحقلزنابقعنالانجيليحذثنا،الجديدالعهدفي

نعلمهي12:27(.الوننسجولاتنزللاالتي

ولاتغزللامي6:28(.)تيهنثملاأننانالا

عمله.قييتصبكانالحانكأنيعئهذا.تتعب

فيعملوقد،خيامصاخكانبولسأنإلىونشير

:3(.18)اح!وبرصكلةكيلامعكورنئوس

أعاد.أخابالملكأياملطعاش،ايلبيتمنحيئيل

6:26:يشرج34؟:16)املأرمجا!دينةباء

الاكبرابنهذبحولكنه.أريحا(مدينةبنيمنملعون

الئافيابنهوذبحالبناء،بدأحينالأساسفيوجعله

.الأبوابأقامحبن

العربة،نيإخيونا.،اوفيس:الونانيةفيإا!(،ححة

اللذانتنين8و،لاوبتانءهناكأسماء.نسعة

لمه4

هوالذينحرشتانو".والحياةالح!طربعالميرتبطان،

مل)2عبادةموضوعكانتالتيالنحاشةالحئة

يدكالذيش"ح،نمنالاسميتفزع18:4(.

)أو:الحياتكانت3(.)تكالفردوسحتة+على

)أمالصخوروفيالحجارةبيننعيثى(الأفاعي

نأقيلالهذاالحازالصحراءرملفيأوهـ3:91(،

في65:25،إش؟314:تك،الترابتامملالحية

وأ3()نكالشجرةفيالحئةتختئوقد7:17(.

تسئبالسامةالحئة5:91(0)عاالحانطتصعد

أم14:4؟)مزعضتهايخافونفكانوا،الموت

كانوالهذا،9(.:17حك؟21:2يصي32،:23

مز8:17؟)إرشرهامنللنجاةالرقيةيمارصون

01:11(.جا58:ه-6؟

السقوطعناليهوهيالخبريبدأالدردوسحب!

جميع"أحيلكانتالتيالحثةفيذكر3()تك

إلىبادرالذيفهو(.ا)آ"الربصنعهالذيالحبوان

كيالمرأةدفععافاسؤالأفطرح)آا-ه(الحوار

الحئةأنغير2:7(.)آ3؟الا!ةالمغتوضح

بموضوعيذكرناتما،ذلكفياللهحقعارضت

عندئذ)آ4-ه(.الآلهةحسدموضوع،يولوجي

بعدإلآظهرتعادتوماالمسرحعنالحتةاختفت

)آ13(.أضئتهالأنهاالمرأةاشهتتهاأنبعدالخطينة

عيهاحكمالذي-15()آ14اللهلعتةنالتلهذا،

وتعيش،الترابمنوتأكل،بطنهاعلىتمثيبأن

.الانسانمعالدائمةالعداوةمنحالفي

التوراةفينجدهماكل؟الحئةهذاهؤلةهيما

إلىالموتدخولينصب،الحكمةسفرمنتلميحهو

بينالتماهيوهذا.24(:)2إبليسحسدإلى،العالم

ضمنيئبشكل،الجديدالحهدفينجده!ابلبسالمحة

02:2:رج:9؟12رؤفيواضحأو8:44()يو

وأإبليسوالمسمى،القديمة"الحتة،العظيم"التنين

سفرالمنظورهذافيالكنبسةآباءوقرأالثيطان".

تاالنبوءأولى3:15فيفاكتشفوا،التكودن

العذراء.بمرلمالكنيسةآباءيربطهاالتيالميحانئة

لورج.إليهرمزتالىانالشزمبداتجسيدالحئةليست

العالمفينجدهالذيالزأصاسوليست91(،:01
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منيأتيفالثز!ابليس(.اللهوالثر،الخير)ثناية

الردثلمثيثةالطاعةرفضهمن،الانسانخطيئة

أحتلبل)3:ا(،اللهخليقةالحئة2:17(0)تك

جلجاث!)حثةيفعلمافيلا،يقولمافيخلائقه

عنالملهمالكاتيتحذث(.الحياةشجرةصتت

بحيلتهاالمثلمفربصارتالتيالعاديةالحتة

الرمزئةبسبوخصوضا،الانصانمعوعداوتها

.الصورةهذهوراءنجدهاالتيالدينئة

عبادةأنعلىدتتالاركيولرخةفا!تشافات

هامةمكانةواحتلتالقديمالشرقفيانتثرتالحتة

رجودهاعلىالتوراةودئت.الكنعانئةالدياناتفي

)عدبالرفيوالايمانيتايبشكلفي،ايرائيلفي

إصلاحختى16:ه-15(ثحك9-21:4؟

العالمهذافيالحئةاعئبرت18:4(0مل)2حزقيا

)رمزالالوهةبعالميتصلمقذشا،حبوائاالثصرقيئ

والحكمة.بالحياةوبالتالي.(والالاهاتالآلهةبعض

فيالاساسيينالميزنينهاتينإطارفييظهروهو

تموتا،النبالحياةيعدهو-ه(:ا)3:اليليالحبر

)آه(.الآلهةمعرفةهيساميةبمعرفةبعدكماآ4(،

محآلةالح!الخبر:فيالحكميئالاسلوبنلاحظ

يأ،14:15؟:1316؟16؟2أمرج،)عروم

رأت(.صلامرعيمتلكالذيالعاقلالحكبم

الفهمامتلاكعلىوتساعدشهثةالشجرةأنالمرأة

22-:16؟:3:41315،أمآ6؟،ليكث)كل

.)23

اختارلأجلهالذيالصببتعطيناالرمزئةهذه

)3:1(،السطرمنهاونزعالحئة،الملهمالكاتب

الصعبمنيبقىولكن.السقو!خبرفيوجعلها

يكونفقد.الكاتأرادهاالتيالرعزثةنحذدأن

التيالخمب()حولالكنعانئةالعباداتمحاربةأراد

هاجميكونوقدإليها.ايرائيلبنياجتذبت

التي،الممرئالنمطأوالسحرقيالنطمنحكمة

العهدديانةفهذدتك!يمانبلا!فيسيطرت

حيواثابلمخفضا،حيوائاالحثةليست.الموحاة

ايتيولوجيا()+تف!رالتيالرهيبةواللعنةملعوئا.

سائرعن)يختلفالحثةهوالذياللغزهذا

حيرا

،الترابباكل،الأرضعلىيزحف،المحيوانات

الله،فرضهاكعقوبة(الانسانمعالعداوةويعيث!

إليها.ترمزالتيالسرثةالقؤةإلىعينهالوقتفيتشير

،المرأةونلالحثةنلوبين،والمرأةالحثةفبين

والحئةالرأسيسحق(المرأة)نسلهو:دائمةعداوة

ا(.)آهالعقبتصيب

نحشتان."رجانحاسة)ا!(،حبة

.الخئون"رج)الى(،جيهون

في.رفيع)الله(الأخ:راماحي:الأصلفي:حيرام

-22،15:أخ2في،حيرومنقرأ24-5:32امل

يخبقئ.علماسم.حورامنقرأ11

داودمعاصر!ور.ملكهوحيرام"ا(

بنيمعوصداقةموذةعلاتاتأقاموصلبمان.

المواد،قذم.إسرانيلفيالبناءفنعلواثراسراثيل

-26؟5:15امل؟5:11صم)2المهندسينأرسل

أيضأسليمانوساعد.:3-16(2أخ4:1،2أخا

أخ262-28؟9:أخ)االسفنمنأسطولبناءفي

المحاصيلهنا،كللقاءإسرانيلقذمي(.8:17

وتخلى25،إ15امل:والزت)الحنطةالزراعئة

)اكلالجيلفيمدينة25عنلحبرامسليمان

تخلىحيرامأننفهم82:أخ2إلىعدناإذا.ا(ا9:

حيرامأنالبعضبرىلسبحان.مدينة02عن

فهمالمؤرخأنآخرونيحتبربينما،لسليمانأعادها

ي9:12املفيالإيتيولوجتةالملاحظةخاطثافهحا

فلافيوسإلىعدنا!اذاإ.كابولاسم)تفسير

ا:18(أبيونماه:3؟)العادياتيوسيفوس

ملكحيرامأنن!رتفينبفة،مراجعإلىالمستند

نقريتا(.)979-459سنة34

حيرومأبضأسضي.صورممطفنانهوحيرام2(،

وأفهصورمنكانأبوهابيو.وحيرامأبيوحورام

.2:14أخ)2دانأو14(7:)املنفتاليقيلةمن

31:6؟خر:دانقبيلةمنكانالذيأهليآبرج

وهيكلالنحاسئةالهيكلآنبةونقذرسم34(.35:

-46(.714:امل)سليصان

6*-)حواليصورملك.الثانيحبرام"3(

الجزلةلهودءالالثفلايرتغلثعاصر972(.



حيزير

أرامثيمعالأشورتينضذحلففيشاركأنبعد

إلىسلطانهوامتذالصيدونئينملكلف.دمثق

"بعلاسمهحاكمهناكفمثله،قرطاجةوالىقبرص

26-9:امل)أوفيرإلىالحملاتتكونقد.،لبنان

إتولعلبينحكمهيقع.أيامهفيتقتقد28(.

الثاني.ومنانالئاني

551-)حواليصورملك.الثالثحيرام4("

بابل.فيتر!.الأولمصبعلأخاهخلف532(.

.يوسيفوستالكماالحكمليتسلمعادهناكومن

.005سنةحوالى،صررملك.الرابمحيرام5(،

)التاريخ.هيرودوشبحسبالثاكمتانوالد

.)7:58

فيسلامينةحكم.أوتونملكابنحيرام6("

التارلخ،هيرودوتس*رج..مقالسادسالقرن

ميروموس(.)يسضيه5401:

فيتدخليهوذا.وصديقعدلاميرجلحيرة

،12(.381:)تكتامارقضئة

السابعةالكهنولئةالفرقةرئيس15(.ة24أحا)حيزدر

.عثرة

نفسمقام.مممبىلمديةالمصريالاسمحيكفتاح

فتاخ.الإله

عازرهددداودقهرفيها.سوربةفيمدينةحيلام

شرقيئفيهيجلام.ا:16-17(.صبم)2

حلمة:اليوم5:260امكفيعليمرتما.الأردن

.حورانفي

كانالذى(زبولونقيلة)مناليابوالدحيلون

2:7،7:24؟1:9،أعدالإحصاءعلىموكلآ

،92.)01:16

)عزسليصانهيكلبناءفيوأبناؤههوعملحيناداد

24(.،3:18نح3:9،

الذيهوالمقدسالكتابفيالجوان)ا!(،حيران

هناكالموصط.الأبيضالبحرماطقفينجده

والنمر،والدسثالأسدمثلانقرضتأصاف

أختفثأنبعدنادزاصارالآخروالبعض

منهجئاترتيتاالبيبليافينجدلا،الغابات.

فياليومالأمرهوكما،الحيواناتأنواعلمختلف

094

هيالمقدسالكتابفيفالنظرة.الطبيعئةالدراسات

ا-2تكفينجدهفمادينئة.أولاهو"لثةنظرة

فياللهخلقهاالتيالحيواناتعملضثميوخى

والتيالماء،فينعيضاليتلك،واحدةلوحة

الأرضعلىتعيثىوالتيالجؤ:فيتعيش

ممل1ق9:2؟24-2،26،أ:02-ا)تك

يقحمآخرترتيبوهناك38:.2(.حز5:13؟

تثق11،الاونجسةطاهرةبينالحيوانات

الحيواناتهناك)1(الحيوانأجناسترتبب(1،

21ا:تك،مينين)تالوحوش.البحرلة

.القرنووحيدالتمساحمثلالضخمه(الحيتان

9:2(.)دكميكل.يدج،العادفيوالسمك

زعانفلهاالتيالمائتةالجوانات:9-1112لاميز

وقثور.ولالهازعانفلاوالتي،وفلوس

ا:02؟تكف،و)عالطيوروهناك)2(

11:91(،الاوالخفافيشالعصافبر،2:02(:

ص"11ونجد.2(.11:الاالحئراتوبحض

وهناك)3(7:14(.تكفي)عصفورر"وف

وأالبهائم:الأرضعلىتعئىالتيالحبوانات

الخراتومحلف،والوحوش،الداجنةالحيوانات

منهاالصغيرفهناك،البهائمأماا:24-25(.)تك

الزحافاتوهناك.)البقر(والكبير(الخروف)المعز،

يدلثماوكل:42(،11لا3:14،)تكبأنواعها

.(741:ت6:02)تكضالألىعلى

المستوىعلىأماالطيعي.المترىعلىهذا

والحبوانالطاهرالحيوانبينالتمييزفهناكالديني

التيالعميقةالأشابنعرفأنن!تطغلا.النجس

ارتبطأو.صحيةأسبابهاك.التمييزهذاحذدت

الأصلفينجدأوبالخسيطان.الحيوانبعض

بنيعلىأنهواللاهوتيوالسبب.وثئةكارسات

الااليومتةحياتهمفيالأممعنينفصلواأناسرائيل

يمتزان:3-.142وتث11لال!ان44-45(.ة11

.طعام*،نجاسةء،طهارة،رج.فئاتعذة

كلإلىتطقعناإذاالبيبلبا.فيالمجوانات،2(

الأئربالأرضحيواناتتجدو،انمظورةالخلائق
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واحديومفيمعهخلقتفقدالإنان.إلى

وتفيدالأخضرالعشبتغتذيهي:24(.ا)تك

ا:28(.ق2:02؟أ؟26-03،)نكالانسان

فدك02(:2أتلثأسما.الحيواناتالانسانأعطى

الخطيئةحطمتهقدالتاسقهذاعليها.سلطتهعلى

الزمنفييعوداللامولكن3:15(.)تك

11:6-8؟)إشوالحيوانالانسانبينالمسيحاني

مرا:13(.9:2،12:16-3،تلثرخ

مناكثريقال.الحيوانلعالممعاديةالبيبلياتبدولا

وهو6:26(.)تبالحيوانيعتنياللهأنمرة

بستطيع18:12(.مترج22:6؟)نثيحميها

لحمهمنيأكل.الحيوانيسنخدمأنالانسان

يذكرالذي:9:31516؟تل!الطاهر:)الحيوان

6-آ4جث-41:326تث؟والطيوروالغنمالبقر

الحيوانيكنلمنصطاد(.الذيبالحيوانلافحةتقذم

(.!لحم،طعام)*العادىللانسانالبوميالطعام

المعز،،)الخروفذيحةالحيوانيقذموالإنسان

اللذانالرحيدانالطيرانهماواليمامالحمامالبقر؟

نأصيهصولكنيقذمهما(.أنالانسانيحشطيع

6(.3:اثالاعيببلاالجواناتهذهتكون

،الحياةمركزهرالدمإننقولالتيوالفكرة

4-5؟9:)نكخاصةبطريقةالحيواننحرفرضت

الصدفيالحيوانالانسانيمسك15:23(.تث

91:4()خرالحفرةفي3:ه(،عا7:23،)أم

فييؤخذالعصفوروكان.ه(:6)أموأيثراكبئاك

19:3(.)مزشبكةفيأو22:6(،)تثعثه

)حبوالثكةبالصنارةتؤخذالماءوحيوانات

تربية*بدأت.الصيد(*،04:26أي؟51:ا

4:2،02،12:26أتكجذامبكرزمنفيالمواشي

كانتوالحبم(.والجمالوالبقرالضانمن

البقر(،،)الحصانالعربةأوالسكةتجزالحبوانات

(.البغل،الحمار،الحصان،)الجملمطئةكانتأو

ء.السمن،،اللبن5،اللحم،بأكلونوكانوا

)تكالئياب!لحياكةئمتحملانوالولرالصوف

ءوكان.الخيمة،أوالزق*لصغأو2(،ا3:

.كدواءوالكلىوالكبدالقباصت!عمل.لمجرقالزبل

.العاج*الفيلوأعطى

ويراتبون،92(:04)ايالطيررمعيلعبونكانوا

بواسطةالزرععنويبعدونها8:7(،)إرتنفلاتها

مثلالحيواناتأمراضوعرفت.(ه:01ر)1الفزاعة

نزارجالثسيعةوصنعت9:3-9(.)خرالولاء

بشكلومنعت91:91(.الاالمختلفةالحيوانات

بعضيريلاللهإن22:18(.)خرالحيونة،خاص

خطاباهمبسببالبثرلبعانبالوحوشالمرات

ترمزالوحوضهذه:25(.17مل26:222؟الا

"913؟رؤ7؟دا3،إتكدتهالمعاديةالقوىإلى

إلىيرمزونالحيواناتلمجعلخصائصوهناك(.16

وذاتالمحبرلةالمرأةإلىيث!يرفالأئلالبثر.فئات

اسماءمنأخذتبشرأسماءوهناك.النعمة

)الانئىالرخلةأوراحيل.الذثبأوذب:الحيوان

النحلة.أودبورة(.الضانمن

وكتابالحيواناترؤيا!رخار()الرؤيا،حيوانات

الحثيئ.أخنوخ

فينقرأهالذيالمغإن.الحيوانمعالزنى)أ!(حيرنة،

تث،-021516:؟:1823لا؟:2218خر

كانالحيوانمعالتجامعأنعلىيدذ27،2:ا

الكنعانيينلدىكمااسرائيلأرضدمايمازس

يقولكماوالمصريين،الرقيثحربوسائر

هذامثلمارس2:46(.)تاربخهيرودوش

2(.!ا:18الاوالنساء3الرجاالزنى

)تلطبرتةبحيرةثرفئالواقعةعرنهيحيونو

256(.العمارنة



جوزانشير:أيضأسضي.الفراتروافدأحدخابور

أقامهناك5:26(.أخاا؟:ا17:689؟مل)2

.الآشورئونحاربهمالذينإسرائلمملكةأصى

اليرجل،في،الاصغفييوضعالحاتمكان)ا!(،خاتم

في"سوارة(.)،الحلى،الأذنفي،الانففي

8:24-قض35:22؟خررج.مزن:العبرية

ؤضع.2:15هو؟25:12أم؟42:11أي؟26

فيالنساءلدىت(عب)طالاصبعفيالخاتم

)خروالناءوالرجال2(،3:اإإشأورشليم

لدىختم5بشكل31:.ه(،عد35:22،

أأسفارسملكأو41:42()تكالفرعون

اليرجلفيالخاتمووضع8(.8:2،،12،ا.3:

والحديدالئالثالبرونززعنفيوالناءالرجالعند

بئمكلهي01:8.يه7:22،أم3:18،)إش

سائرأوالذهبمن)ئصنعالخاتمويوضع.(إسوار

أورشليم،نساء،24تك،)رفقةالأنففي(المعادن

وبوضع.12(:16حز،الربعروس،321:أثش

بمسككما،الانسانلبمسكالأنففيالخاتم

وأخيرأ9(.،91:4حز،91:28مل)2الثور

31:05،)عدالحلقمثلالاذنفيالخاتميوضع

3:21(.إش8:26؟قض

خاقي

الثامنةالسلالةمنممرملك.الأؤلخاتي1(،

الأولى.المتوسطةالمرحلة..مق2222سةحوالمما-

هرقليودولشى.فيفرعونأؤل

التاسعةال!لالةمنمحرملك.الثاكخاقي2(،

المنوسطةالمرحلة02120سنةحواليالعاشرةأو

هرقليرلولبى.فيأقام.الأولى

التطهير.طقسءرجالمبدخادم

كاشر.*رجخاسس

قريبةعطة.كموهامجروت:العبزدةفيكمهامخمان

.41:17إررجمصر.إلىالطرلقعلىلحمببتمن

يونس.نبي!رجيوفسالنبيخمان

اللفاء.نجمةءرجالمحضرخبا،

الميدتةالقرىفيكما،القدبما!رائيلفي)او(خماز،

يخبزواحدكلكان،ولبنانوسوربةفلسطينفي

7:4(.هو2:4؟الابهخاصفرن*فيخبزه

8:13؟صم)1النساءعحكذاكوكان

وظيفةوجدتوتد2(.13:أ17:12،لوامل

فياكان(،العاصمةفيسئما)ولاالمدنفيالخثاز

كانجثأورشليمفيأوا-2(04:)نكمصر

يقذمونوكانوا2(.+:ا)إرالختازبن""سوق

إلى(خميربدونأوخمبر)معوالأفراصالخبز

2(.لارجكل،حن)مالهيكل
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الثعير(أو)القمحبالطحينابخزيمضعونكانوا

عا23:17؟7:13؟الاوالخميروالملحوالماء

كان.والزت6-7(:16؟:عم13ترخ؟ه:4

واحدرغيفيعطىوكان.دائرةبشكلابخز

)رجللجندفيأو،يومكل2(ا37:)إرللسجين

يومهيومكلالخبزيخبزونكانوا.عراد(اوشركة

فيثانيةمزةيخبزون،ضيفجاءلىان(.اا6:)مت

جارهممنيطلبونأ::6(.18أنلثالواحداليوم

-18.هة11الو

فيالكتابخفظوقايينهابيلآدم،ابنيخبر

-ا4:تكفينجدهامواضيعفيفتوشعالأرمنتة

هابيلقابينقتلجهاالتيالطريقةصؤر25.

الذيالعقابعنتحذثكما.الشيطانبمساعدة

وعن،لامكلدىالعنفوعن،لقاييناللهسامه

مرا!لةمواديقذممسيحيئمؤلفهو.قايبنشقاء

الرابينئة.المدارشفيلما

ترجمةفيخفظمنحولهووحواءآدمنوبةخبر

بعدوحواءآدمأصابمايصفوهوأرمنتة.

آدمجسدومصير،وموتهما،الفردوسمنطردهما

حواءودفن،الجلجلةعلىآدمودفن،نوخأيامحتى

مؤقفهوالخبرهذالحم.ببتقربمغارةفي

وهو.اليهودئةالهاغاده،من!وادهيشقيمسيحي

وتويةوحواءآدملحياةالأرمنثةالنسخةيلاص

جلاصيوسقرارفينحولة"آدم"تولةوتذكر.آدم

6(:.)2

آدموسقوطالخلق"خبرإنرحواء.آدمخلقخبر

خلقحولالأرمنئةاللغةفيحفظخبرهووصواء"

عنأيضأيتحذثوهو،العالمخلقبعدالملائكة

وحواء،آدمخلقعنالسماء،مندداثيلطرد

مؤلفهوالخبرهذا.والفردوسالخطيئةوعن

بتلكشبيهةيهودئةاعتباراتعلىتأشس!مسيحيئ

موسى.رؤيا"فيالموجودة

التيالعذاباتيرويمنحولوحواءآدمطردخبر

طردهمابعدالأولىاليلةخلالوحواءآدمقاصاها

أعطيصلثعنيتحذثكما.صنلفردوس

يدقرالذياللهابنعىءإعلانوعن،للشيطان

النجاريوسفخبر

الخبرهذا.الشيطانعبودثةمنآدمويحزرالصك

خفظ.صهودئةموادعلىيتركزمسيحيئمؤلفهو

فيبماشبيهةعناصرفتهضتن،أرمثةترجمةفيلنا

فيكماوحواء"آدمو"حياة،وحواء"آدمكفاح"،

القديمة.الحملافية

هاغاده*علىينأشسمسيحيئخبرالركابئينخبر

الكتابهذاانتشر35.إرإلىتعوديهودئة)أخبار(

يدكوما.الأولىالمسيحئةالأجيالفيواسغاانتشازا

أثا.القديمةاللغاتإلىترجماتهكثرةذلكعلى

الترجمةأتا.والسرلاننةواليونانئةفالحبن!ئةأهمها

إرمياإ،زمنفيالطو،وتين"خبروعنوانهاالحبشتة

وصف!:أقسامثلائةويتضمنالأومعفهو

الملكيدعلإريازمنفيالركابئيناضطهادات

وسطفيجزلرةإلىالعجانبيئوانتقالهمصدقبا

وسفرالطولاوئينبلدإلىالاسكندرسفزالبحر.

الترجماتأما.الجزيرةإلىجراسيموسالراهب

والسادسالأولالقرنبينلمحنع!التياليونانئة

ملاكبرفقةرحلتهيصفالذيزوزلمكخبرفتبدو

وهناك.مغارتهإلىعودتهئثمالطولاوئينجزيرةإلى

،الفردوسعلىتدكالتيالجزلرةسكانأنعرف

رفضوالأنهم،هناكالملكجعلهم.الركابئونهم

نأالعلماءبعضوبرى.القشفةحياتهمعنالتخثن

عننصن:طبقاتخمستضفنتاليونائيةالنسخة

71-اليهودتةفي..ملص07سنةقبللفالركابثين

.م.ب001سنةدؤنتالتي"الله"رجلرؤيا9(.

.(-1518ة)2مسيحئةإضافة.(15-01؟)3-6

وصئة2(.)91-االشيطانعلىيسوعانتصار

عدذاالركابئينعنافياشتمل22(0؟)1زوزيم

بحيث،قمرانكتاباتمعالمئتركةالعناصرمن

فيجعلوقدقمرانجماعةخبرألهبعضهماعتبر

الأدبفيأيضأفنجدهاالمحشعملةالموادأتا.!"رؤبة

والرابينيئ.اليوناف!

مصبر،في،الراجالقرنفيأئفالنجاريوسفخبر

جذا.حتةالمسيحيوعمرئيتجاهالتقوىحيث

فيترجماتنمتلكولبهنا،اليونافنالأصلضاع

انطلق.اللاتينئةوفي،العربتةفي،البحيرتةالقبطتة
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بيدالطفولةوانجبليحقوبإنجيلمنالخبرهذا

سئيه.سيرةالكرملعلىيروييسوعفأرانا،توما

سلموتزؤج.والثمانينالتامععام!فيأرملأكان

وس3يسوعيديبينوماتسنة.19ابنوهو

وظك،السماءإلنفسهخملت.سنةا11ابنوهو

المسيح.عودةمننظزافسادبلاجسده

ارتوس.:اليونانيةفي.مخل:العبربةفي)ار(نجز،

بشكل3(43:ا)تكالطعامءعلىاللفظةتدك

الغذاءصارالخبزأنيعنيهذا.الخبزعلىكما،عام

ترتبطم"ح"للفظةإن.اليليللانسانالأساعيئ

صراغايتطتبالخبزعنفالبحث.)ملحمة(بالحرب

جذا،مهئةحاجةهوابخز،اذن.الحربوصراخ

6(.:18)نكالمرأةوتصنعه،البيوتفييصنعوهو

)هووئعطىويقاتض،ئقرضولكنه،ئباعلاهو

اسوق2اك!:إرفييذكر25:18(.اصم3:2؟

وظيفة!وبابلمصروعرفت.أورشلبمفنيالخئازبن"

وخبزهالخبزتهبئةإن2(.ت04)تكالملكيئالحئاز

الرلفحياة،الزراعثةالحياةبمثزهذاكل،واكله

طعامقيتلبلأإلايدخللمفالخبزالدو(.حياةالا

استعمالأالاكزالخبز.الانتجاعيعرفونالذ+يئالبدو

عنالقديمالعهدتحذثولكنالثعير.!خبزهو

!والشعيرمثلوالخضرالحبوبمنعددمزج

ترتبطالخبزنوعئةإن.الحدسءوالفول*والحنطة

المداخيلبتنؤعونتنؤع،الحياةبمستوى

والفلأحينللفقراءالشعيرخبزهناك.والمحا!يل

)تثللاغنياءالحنطةوخبز13(.ت7)فض

.9(:4)حزالصعبةللأيامالكرصنوخبز.(41ت32

منالطحين*وبكون،يومكلالحتئطحن

والملحوالماءبالطحينالعجينلىاعداد.محملفةأنواع

الذيبالهدفيرتبط(طعام)"والطيوبوالزلت

يكونقد.سقةفيالعجينلمجعلابخز.جمهئألأجله

ومع.بسرعةليؤكلئصنعوهولا.أوخمير*فيه

متحذدة.أنواعمنأقراصئصنعابخز

58:7(.)إشئقطعولابالدينالخبزئك!ر

خبزهنانذكر.الصزيالحشاءفييحموعفعلهكذا

خبز23:02(،الاالبوكيرممهخبز،،التقدمة

-2الاالكرذبيحةنجز،يرفعالذيالتقدمات

فيقديمطقسعنيحذثنا:1418تكنصإن3(.

والخبزوائخاد.سلامةكتقدمةوالخمرالخبزيقذمون

نأرفضمنا(..:41أمزالوحدةرباطعنيعبز

23:5(.)تثممقوتانسانهوخبزهمنيعطي

العئاءفييسوعأخذهمااللذانوالخمروالخبز

إلىبهفيصلانالغنىهذاكليشيدانالأخير،

المسيحجسدخلالمنمميزابعذافيأخذان.الكمال

ال.خبز،نقدمة*رخالمقدمةخبز

!عبريعابيرو،*رجنجيرو

.الختامذبيحة"رجالى()ذبيحة،ختام

تتحذثالنوراةمنعديدةمقاطعهناك)ا!(،ختان

كعلامةالختاناللهأشى،17تكففي.الختانعن

عملخلالمن،ونسلهابراهموبينبينهللعهد

-ا)آ.الثامنيومهمفيالذكورجمبعفيئمارس

والأولادالرجالجميعختنوهكذا14(.

99ابنوهونفسهابراهيمخثنبلالذكور،

ثلإثابنوهواسماعيلابنهختنكماسنة،

النظامفيهتأشسالذىالومذلكفي،شةعرة

الثاني،ابنهلابراهيمؤلدإنوما)آ27-23(.

)تكلولادتهالئامناليومفيختنهحتى،اسحق

أنم!هطالئاموسىاللهكلم:123لا،في21:4(.

فيولكن.ولادتهبعدالئامناليومفيذكركليختن

موسىأنالثزاحمنعدداعتبر24-26،:4خر

نإالمنيقول5:2-9،يضوفيمخترئا.يكنلم

منالخروجبعدالصحراءفيولدواالذينالعبرانتين

يئوعفختنهم،اللهأمر.مح!ونينيكونوالممصر،

هذهمئل)نجدالصوانمنبسكاكيننونبن

قبلوذلك4:25(،خرفيصؤانمنالسكاك!ت

الجعاد.أرض،كعانإلىدخولهم

العملبهذايتعفقمافيتطؤركاننهيبدوإذن

التيالعرثةالألفاظانوبما.الغلفةتمطعيهالذي

والصهروالزوج4:25()خرالرس!علىتدلة

تعود،9(34:)تكبالزواجلارتباطاوعلى،والحي

بدورالحديثأنوبما.""خننالرئيالجذرإلىكثها



594

فيكانفالختان،الختانعنالأحوالهذهفيدوما

زمننييمازسوكان.للزواجتنشئةالبداية

صارتحينتاختفىالمدلولهذاأنغير.الخطولة

أوغاربتفيونتذكر.الولادةبعدحالأتتئمالعملثة

العيدنيايةمع،الطفلحياةفيعتبةهوالثامناليومأن

:28-22خرإلىعدناواذا.ولادنهعلىيدكالذي

)ذبيحةجزئئةلذبيحةنذكزانفئرهالذي92،

ن!نقوبهاالتيوالحيوانالأبكارفتقدمةفداء(،

يطلبلطقصأثرأمام)نحنالثرلدىالبكرتقدمة

الثامناليومفيتتتمأنيجب(توالانتاجالخصب

.الحيوانإلىبالنبة

كطقىتظهرلمللختانالدنجئةالأهمثةولكن

وبشكلببطءإلأإسرائيلجماعةإلىانتماء

هذاإلىتشيرالبنتاتوكسفثراختدريجيئ.

المثاركةبمناسبةةعارضعابربشكلالطقس

المرأةتطهيربمناسبة-12:44،148)خرالفصحفي

أولىمعمقابلةوفي:3(،12الاولدهاتلدأنبعد

الراقع،في91:23(.الاالشجر)بوكير(ئمار

،بعدهوماوا.م!)587-538المنفىننتظرسوف

إلىالانتماءعلىتدكالتيالعلامةالختانليصبهح

ذلك؟نفحثركيف.الشعب!الىالرلث

يمارسونلاشعوبوسطالمنفئونعاش

فيالعادةهذهفلسطينجيرانوترك،الختان

ذلك،وبعد.إصرائيلبنوبهاأخذلهذا.عينهاالحقبة

اليونالثةالعاداتمجاربواأنالعبراثينعلىوجب

معالطقسبهذافتعفقوا،أرضهمتجتاحأخذتالتي

الملوقيمنحهوقدالوثين.هزءيثبركانأله

وعاقبفلمطينفيإبيفانيوسالراجأنطيوخس

6؟ا:6-ا)امكقرارهفاوممنكلبقساوة

الهلينئة،بركبلحقواالذينواليهودا(..6:مك2

لعملئةفخضعواختاغمعلامةيخفواأنحاولوا

إسرائيل،شعبفيوكما15(.:ا)امكجراحتة

.المجاورةالثهمعوبفيكذلك

نعودأنإلىيدعوناالصوانمنسكينفامحتعمال

بعدتكنلمساعةا،جاقديمةحقبةإلىباتن

عدناواذا.المعادنمنالمصنوعةالأدواتؤجدت

ختان

جيرانعملأننفهم،الكتابثةالنصوصبعضإلى

:15،18بم:143)قضالختانيحارصوالمإصراثيل

غير:الاصلوفيالفلسطيين.)اص14:6اصم

25،:3618،،314017:26:ر!"؟المختونين

28:01،32:91،حزبما:02صم3:42،ا27؟

مصرأنيبدو،24-925:إرح!سبولكن32(.

عرفو!قدوالعربومرآبوعمونوأدوموج!وذا

معروففايخ!ان،المصزلينيخصنمافيأتا.الختان

ماهذا:الحديثةوالمملكةالقديمةالمملكةفيلديهم

معطياتويوالصور،النصوصبعضفينجده

لاشهادةأيكانتإن.اتالمومياءفيإليناوصلت

محصوزاالطقسهذ!كانإننعرفبأنلناتتيح

شاملأأو(،رئيسهمالفرعونكان)الذينبالكهة

حقبةبينالممارسةاختلفتذلكفمع،كئهالشعب

نفسهفرعونأنيبدر،الحديثةالمملكةففي.وحقبة

المرثمحبعمرالصورتعلماهذامقابل.يختنلم

بينعمرهمصبياتابلأطفالأ،يكونوالم.للختان

نضوجهمبدأمراهقينورئما،أعواموعثرةئمانية

علىاقتصرتمصرفيالعملتةأنويبدو.الجنحيئ

بعتبرآخررأيوهناكلها.قطغالاالقلفةفيجرح

هذا؟الختانطقسجاءأينمن.تقطعكانتأنها

العربئة.الجزيرةمنربما

المعنىعلىمشذدين،الختانعنكلامناوتهي

غيرمثمرةأشجارعنيتكثمونكانوا.المجازي

وعن91:23(لاثمارها.تقطفلا)أينخونة

فمه،يفتحأنيستطيعلاكمن)أيمح!ونةلاشفاه

وعن01(،6:)إراذانوعن6:12-03(،خر

لا01:16،نث26،4:االامختونغيرقلب

44:9،حزرج(.مغلقلأنه،يفهمأنيقدر

غيرلحمعنكلاموكان.اه7:اح!ر!ا،9،2:إر

لاأي،الجسدفيمختونين)غبر:213كوفيمختون

لمالذيالهودفيالرلدكما،الثهإلىبعدتنتمون

المثمرةالاشجاركلفةإلىإشارةوكانت.بعد(لمجتن

هيالتيالأولىالسنواتثمارأي91:23،الا

القلبغلفةهـالى،اكلها(منالانسانفئمتعمكزسة

نأيجبلهذا.ئنزعأنصبهبالتي4(:4إر)القاسي
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92ة2روقامتكما03:26،)تثالقلبئحتتن

جهة،منالروحوختانالفلبختانبينمئزتالتي

حباةعلىتدلةالروحفختانةالجمد.فيظهروختان

حسبحياةعنفتجدنالئه،الأمانةفينعيثها

لاخنانعناا2:كووتكئمت.الضريعةحرف

نزعهوالذيالمسيحبختانبل،بالايدييكون

هوختنالذيبالمسيحفبالايمانالخطايا.جسد

،فائدةبلانافلأ،الختانصار2(2:االونفسه

الحتانلايسوعالمسيح"ففي:الريصولبولسفقال

لمبالمحبةالعاملالايمانبلشيئا،ينفععدمهولا

عدمهولاايخان"فلاأيضا:وقال5:6(.)كل

خليقةيكونأنينفعهالذيبلالانان،ينفع

بقؤةبولسحاربوقد6:15(.)غل"جديدة

الوثنيينعلىالختانيفرضواأنيريدونالذينأولئك

6(.:2:2،5غل،4:12)روالايمانإلىالمهتدين

ا-02(:15)اعبنظرتهأورشليمأخذ"عمع"وقد

علىختنثمإذاإلألكمخلاصلألا:خصومهقال

"نحن:بطرسفقال)آا(.أموسىشريعة

يسوعالرلتبنعمةنخلصأننانؤمن)=البهود(

.يخلصونالوئنيون()-همكما(بالختانألا

(مت)حالقديمالثرقفيالخنمكان)ا!(ختم،

رإا،92:ا8:16؟)أشالكتابصخةيؤكد

قبلالأوانيلطبعأيضآالختمويسنعملا(..23:

،إذن.الجرارتنلقالتيالطينسداداثأوالطبخ

بالشبةشماولاعادئا،أمزاالحتماستعمالكان

وكباروالموطفينوالوجهاء21:8()املالملكإلى

للانسانغرضوأهئمخاصغرضالحئم.القوم

الإصبعفييضحونه38:18(.تك)رج

الصدرعلىيعفقأو22:24(،إر4:42،ا)تك

صاحبه.معمرازايدفنوكان8:6(.)نثىبخيط

الاسمبسببأوالرمزبسببإليهيتعزفونكانوا

وأالثمبنالحجربالحجر،الختمضنعالمحفور.

بالعاجأو(برونز،)فضةبالمعدن،الكليالحجر

الحفاركاناللولو.عرقأوبالزجاجأو(بالعظم)أو

الوقتوفي38:27(.)صيويبيهمهالختميصغ

عليه.الاسميحفرالمناسب

)بلاداسطوانةبشكل.عديدةالاختامأشكال

ونحروط(،وفينيقية)مصروجعل،(الرافدين

الشعالية(،وسوديةالرافدينبلادئم)اناتولية

في،فلسطين،فينيقية)صوهـلة،بيضاويبث!كل

(.الأولالألف

)ار(،خدمة

فينسثيهالذياللهرجلإن.القديمالعهد1(،

المعبدفييخدمالذيذاكهو"الخادم"القديمالعهد

والعبد،العبادةشعائرخادمهوأو7:24(.)عز

شإ،دولوس:اليونانيةفيد.بعالعبربة:)في

21(.:301مز61:6؟

)أو:البيتربالخادمكان،القديمةالأزمنةفي

جماعتهأجلمنالذبائحينحروكان(.العائلةأبا

اعلىالحاديينالكهنةبجانب،عثيرتهأوالصغيرة

جماعةمناكانواالأنبياء،أيضأوهناك.المشارف

معالنبوءةمهنةيمارسونأو،أليثمعمثلالملهمين

وأ،حزقيالأو(14)7:عاموسمثل،أخرىمهنة

004)كانواالملكبلاطفيرسحيينموطفينكانوا

لممنهمبعض22:6(.املحسب،اخابأيامفي

يعطونالأنبياءإن.وتتلوهفعذبوهالناسيتقئله

ح!سب،العبادةشعائرحولفراثضعامبشكل

الملوك*و.خذامهم،إذن.تلفوهاالتياللهكلمة

ينالونكانوا:اصرافيفياللهخذامبطرلقتهمكانوا

داود:،ا:ا؟اصم)شاول:الزلتمسحة

ياهو:؟1،93امل:سليمان،613!اصم

الأنسانيمنحالطقسهذامثل9:6(.مل2

الذبائحعلىئشرتفالملكحقيقئا.تكرب!ا

أجلمناللهأعمالفيويشاركالاحنفالثة،

الشع!ب.هذاخطاياعنالمسؤولوهو،شعبه

الوبممسوحهونبئ.مثلالقدسالروحينال

بحضضةوقد.الأرضعلىو"مسيحه"

45:8(.2:7؟)مزالممسوحالحليابنالنصوص

الأئة،لدىكسمثلهوظبفتهفيوجعلهاذاختاره

الثه.لدىالأتةوكممثل

معودوامللطبعة:أولأ.الجد!يد.العهد2(،

علىواضحةاخنلافاتهناكالقدبم.العهد
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الجديد.والعهدالقديمالحهدبينالخدممحتوى

محفوظوهوبالوراثةالكهنوتبنتقلاصاثيلففي

وجوهر.هرونولحشيرةوحدها،لاويلقيلة

عندأما.الذبائحتقدبمهوالكهنرتيهةالوظيفة

عنويدعويختاهـالاشخاصوحدهفالئه،المسيحيين

المشحصارأنبحدالذبائحألغيتثم.خدمتهأجل

دته.تقذمالتيوالنهائثةالوحيدةالذبيحة

نديروعنالعبادةشعاثرعنالمصؤولينإن

العبربة،فيم،ين!)ككهنةلشواالكنيسة

بل.مكزسينأناشاوليسوا(،اليونانيةفيهيارايس

خذامأي"دياكونوي"حصريبشكلهم

)دياكونيا،مت!نؤعةبأشكالخدمتهميماريون

الكنيسةفيجماعئةوظيفةفكل12:ه(.اكور

6:4،أ:25؟)اعالرسلخدمةمنذ،خدمةهي

02:24،21:91،اع:نفسهبول!بسفيهكذا

،3،64:1،5:18،11:15:كور11:13،2رو

ا:12؟اتمبما؟23كوابم3:74:2؟أف23؟

فأ؟3:ه)اكورللانجيلوالشهود:ه(4تم2

(4:01،11ابط!؟:4تم2؟:417كو21!6:

2(.6:)أعالموائدخدمةعنالم!ؤولينوحنى

تجذرتوحيثالظواهر،ورغمذلك،ومع

التقليدجؤفيظثتفهي،الهلينيالحالمفيالكنيسة

منهذاغيرفيكما،الخدميخصنمافياليهودفي

الخدممنعددفينجدهماوهذا.المجالات

الذي)بروفيتيس(النبيئ*أولأهناك.المسيحئة

11:28،أأعأغابوس!القديمالعهدأنبياءيشبه

)اعالسبعةأحد،فيلبسبناتا(.21:.ا-ا

منقربهوالذيالمسيحيئالمعلم8وثانئا:9(.21

الأموريرى،الشريعةيعرفهو.ا!رائيلفيالرابي

الشيوخ*وئالثا.المعجزاتومجريبعد،عن

أدياكونوس(والشمامسة(،)براسبيتاروس

.()ابسكوبوسلاسقفاو!

ملحوظةاختلافاتهناك.الحدمترنيبثابخا:.

فيالكنائستنؤعيعكسماوهذا،الخدمترتيبفي

الرسلتركهاالتيالقواعدأوالمحقيةبالتقاليدارتباط

رأكطفيدوئاهوالرمولكانإذا.المؤتسون

خرايب

يأف!فبهانقاشلاسلطةفيمارساللاثحة،

،موفدهبواسطةأوبنفسهمارسهاسواء،مكان

لماذا،مثلآ.الخدمسائرإلىبالنسبةيصخلافهذا

)الاساتفة(الجمعصيغةفيفيلبيفيالاسقفذكر

البولشةالكنائسساثرفيالمفردفيإلأئذكرولم

يلعبلماذا02:28(؟أعرخ:7،اتي3:2،)اتم

أورشليم؟كنيسةقيأولئادوزاالرب""أخ،يعفوب

لاهيفإذا،البولستةالرسانلفيالخدملوائحونقرأ

تجاه6-12:8رووضعنافاذا.التفاصيلفيتتوافق

نفوصنانجد،4:11أف،801،28-:12اكور

لبسواالأعضاءولكنالواحد،المسيحجسدأمام

المساعدةخدمةتسيطر،رومةفيمثلأ،.همهم

اهتمت.المواهبئةالخدم،كورنتوسوفي.والتدبير

بمواهبوكورنتوس،الاخويبالتعاونرومة

)بهودياورشلب!ئانمطأنمئزأنونستطغ.الروح

المؤشةةفيوالاشعرارئةالتراتبئةمعمسبحيئ(

متحرزاوئني(أصلمن)مسيحيبولسئاونمطأ

عتيقنمطعننتحذثأننستطيعكماوروحثا.

اعبمثلهمتطؤروشكل،الأولبنالرسلمنترب

المنأخرة.البولستةالرسائلوبعض

"يصنع"الذيهووحدهاللهالاختيار.ئافأ:.

في.الحذامبقذآبل،الخدمةبخلقلاهو.الخذام

ثمالرسلأولاجعلالذيهوالله:12،28اكور

الذيهويسوع،اا:4أففي.والمعفمينالأنبياء

الآخروالبعضرسلأ،يكونواأنالبعضوهب

كلمةولآخرحكمةكلمةللواحدأعطيأنبياء.

هواللهأنيعنيهذا.الإلهيالمجهولهو.معرفة

فيها.همالتيالأماكنفيالكلمةخذامجعلالذي

وفي.عشرالاثني"!صينعيسوع،314،16مرفي

اخترتمنربياعين:صلاةكانتا:24،أع

والرصالة.للخدمة

.الخرابرجاسة!رجا!()رجاس!ة،خراب

نهرمنالشمالإلىكلم5تبعد)ا!(خرايب،

0011اكتثفحيثوعدلونصوربين،القاسمئة

هناك.والأولالراجالقرنينبينصغيرتمثال

فيوظهريوناثة.وتماثيلوشرقئةمصرئةتماثيل



مقلىوبيتخربة

فيحؤل!وقدالفرسزمنإلىيعودمعبدالخرايب

اللاجئين.عهد

.مقيدة"رجمقدومبيتخربة

عابر.نحل*رخمردخربة

.عقرون*رجالمقئعخربة

إلىيعقوببنونزل،التوراةحسب)ا!(،خروج

إقامةوبعدفيها.وأقاموا،يوسفزمنفيمصر،

خر15:13؟)تكطويلةكانتأنهافيهاقبل

ذلكبعدولك!نهمالعبودئةنسلهمعرف14(،:12

"علىايصرائيلإيمانيؤشسعجيئاتحززاعرفوا

عندنتوففوهكذا.مصرإمنأخرجهالذيالرفي

العبودية.منالتحزرمصر،فيالإقاعة:تسمين

5(.93:0-48:دم)تكممرفيالاقامة:اولأ.

يعقوبابن،يوسفإنالبيبلي؟الخبربقولماذا

عبذاإخونهباعهفد22-24(،03:أنكوراحبل

)يوسفصعبةبداياتوبعد+(5أتكمصرفي

93-تلث،السجنفييوسففوطيفار،وامرأة

شيء:كلفينجح)الذييوسفتوضل04(،

المصرقي.البلاطفيوظيفةأرفعإلى93:2(تك

اللادفخفمىمصر،فيالأولالوزيريوسفصار

سياسةووهبها41:+-56()تكالمجاعةمن

صصهلىوأتاخ47:13-26(.)تكزراعتة

منعائلتهيخفصأن،الحنونالأخوهو،الرفيع

في42:47()تكمصرفيإقامةلهاويؤثنالجوع

أرضفي27(،6،ة47:4)تئاجاسانأرض

يعقوبتوفنيهناك47:11(.)تكرعمسيس

يوسفابتيتبئىأنبعد3(47:28-ا)تك

أرضإلىواخوتهيوسفعادولما48(.)تك

.ه:ا-3(،)تكأباهمفيهايدفنوالكيكنعان

فيهاليعيئ!وامصرإلىذلكبعدرجعوا

يوسفبغفرانالخبروينتهي.ه:14(.)تك

هذامنالعرةيستخرجغفرانوهو،لإخوته

بوسفموتوئذكر05:91-.2(.)تكالخبر

مثال05:22-26،)تكشوات011بعمروهو

الميعادأرضإلىالعودةئعلنكما(.مصري

.ه:24-25(.)تك
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يوسفخبرإن؟الخروجعنالتاريخيقولوماذا

داخلموقعهفي(المباشرالوحيد)المرجع

إلىالآباءزمنمنالانتقاليؤئن،البنتاتوكس

الاثننيبقبائلهامرائيليولدمنهالذيالحروخ

عنجذامختلفايبدوبوسفخبرأنغير.عثرة

ماعلى،لهكانوتد-36(،12)تكالآباءأخبار

نهايةفيالمدؤنيدرجهأنقبلصتقلوجود،يبدو

وقضة"حكابة"الثزاحمحمليعتبره.يعقوبخبر

وهكذا.والعقدةالبطلمعمحكئابناءئنيتصغيرة

بنسبوهو.الحكمةتعليممنقريئاالخبرهذاجاء

لاولكن.سليمانزمنلننعاشكاتبإلىعادة

؟ؤن)بعنيبحدفيماكتبيكونأنيمنعشيء

نأيمكنلاكما(.المنفىبعدربماتدوينهوأعيد

جذا.قديماخبرالنجعلهالممري""لونهمنننطلق

بمصر،كبيرةمعرفةعلىيدكالخبرأنفيشكلا

حكيميعرفهماتتعذىلافيهالتيالمعلوماتولكن

الأدبالتأليفوهذا.سليمانبلاطفييعيث!

خبرمثلألااصائيلية،مواضيعبستلهم)الذي

كلهلي!7-02(ة93تكمنالقربالاخرلن

مزخالكاتبأنعلىتدكئفاصيلفهاك.اختراغا

،37:4)تكامرائيلابن،بوسف:ليوسفخبرلن

وبغ)!م!:26-27(صهوذاعنهدافعالذي13(

إلىاتتادوهالذين)27:25-28(للاسماعيليين

)37:28-36(.مصرىرجلاشتراهحيثمصر

عنهداءالذي34()!م!تيعقوبابن،ويرسف

المديانئونواختطفه2-22(:اادرأوبين

هذانلفوطمار.باعوهالذين)+:28-36(

الجنولئةبفلسطينالمرتبطشكلهمافيالخبران

،)يعقوبفلطينوقلبصهوذا(-)اسائيل

صهوذاببيتارتبطقديمتقليدإلىيعودانرأوببن(

جذهامناسمهاإتخذتالتيماكيربعشبرةورثما

"مكفعلرج،:ه45)عم!:28؟ممرفيبيعالذي

(.اشترىيعنيالذيالعبرير"

يوسف،خبرعلىالمصرثةالوثانقتبرهنلا

المصزلةالدلتاكانتمعقولأ.طابغاتعطيهولكنها

منعدذاعرفتوقد،آسيةمعالاتصالنقطة
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عرفتكما.للمراعيطلئاإلبهاالبدوهجرات

الذينالهكسوساجتياحأهمهاكاناتجياحات

10172-الزمنمنقرنينمصرشماليحكموا

الشتلاتهذهعنالوئائقهذهوتحذث(.0155

نهايةفذلمراقبتهاالفراعنةمحاولاتوعنالأسيوية

أ(442أ،441ب،416)نثوالثالثالألف

الأولأمينيميمسبنىنيفرتي،نبوءةوحمب

ليوقفالأمير"(سور)أو"جدار)1991-6291(

بعبورفقطلهميسمحكانالذينالاسيولينزحف

علىالتيواللوحةأ(.446)نثوقطعانهمليقوا

وصولعلىتدك،حسنبنيفيحوتفسمملىفن

ا!0918(حواقي،الئانيسيوستريسأيامأعلى

ف!خلإ،شارأب)-إبثارئيسهميقودهمبدوئا

وذكر.3(حشو،أ922)نشوالكتبةأحادخوقم

عثرةالثانيةالسلالتينوثائقفيعديدوناسيويون

ايامفيالتسفلاتهذهكانتعئرة.والثالثة

عاد،14القرنضهايةوفي.أيامهموبعد،الهكسوس

"لكيمصرإلىالدخولوطلبواالتقليدإلىالسوربون

)مدفنيتجاوزونهالاأرضأفنالوااتبحياتهبمينجوا

سخل-4012()1224نقاحأبامي.(حورمحب

عبورعملثة"أخهيناالحدود:علىالضثاطأحد

نحوتاكو،فيهيالتيمنفتاحبقلعة(أدوم"شاشو

همالحياةفينحفظهملكيفيتوم...محطات

أ(.925)نشو"وقطعانهم

المملكةمنذاستعملوا،الفراعنةأنأيضأونعرف

وكئر.آسيويينموطفين(0721-0302)الوصيطة

ولكن.الهكسوسأيامفيالموظفينهؤلاءعدد

طردمنوبالرغم.الحقبةتلكعنضئيلةمعلوماتا

في،الفراعنةخدمةفيسا!تيننجد،الهكحوس

عثرةالسابعةالسلالةمع،الحديثةالمملكة

)0131-عشرةوالناسحة131(.-)1552

في)1184-0701(.والحثسلنوالحادية1184(

منعددتلفىالثانيورعمسيسالأولسينيأيام

أجلمنمصرثةتربيةالسامئون()ومنهمالغرباء

تسقمواالاسيويينهؤلاءوبمض.رسمئةوظائف

"توكو"اسمهشخصفهناكجذا!رفيعةوظائف

خرو-

في"الرفيع"الفملفنال(العمارنةفيقبره)وجد

وفي.الراجامينوفيسبلاطفيوذلل!البلاد،كل

)يذكر"ينحانو"اسمهآخرساقيقام:عينهالوقت

فيهاثةبوظائف(العمارنةتلرسائلفيمرازا

شرقيئشمالمنكانالذي"أزن"بنأما.فلسطين

في"الاول"المنادي:مصرليناسمينفنال،الاردن

الوزيرمعوكلف.ومنفتاحالثانيرعمسيسأبام

برديةوحسبمنفتاح.مدفنصه!ئبأنالأول

من"إرسو"اسمهسورياستفاد"هاريس"،

التاسعةالسلالةنهايةفيأ(026)نثموالقلاقل

أميزا،نفسهفأعلن0012(سنة)حواليعشرة

المملكةعلىو!ايةومارسله،البلادوأخضع

هذهفيالاخبرالفرعون"سفتاح"طفولةخلال

السلالة.

أمعيوسفخبريكونأنالمعقولمنيبدو،اذن

فيالبطل!ابرازالادبالفنالاعتاربعينالاخذ

عبريشاب:تاريخيبتذكراحتفظقدمئاقي(وجه

مصر،فيعاليمركزإلىوصلبوسف،اسمه

يستجلولكنمعه.الاقامةعلىاخوتهفساعد

إلىومحموعنهبوسفيرءزمننحذدأنعلينا

عنصرأمامفنحن.الزمنهذانصؤرأنأومصر،

المؤزخينأنيبدو.متشغبةظاهرةفييدخلبسيط

وهوممر،إلىالعبرانيين""نزولعنالكلامتركوا

زمنإلىفعاد،الهكسوسبتحركاتارتبطنزول

دخولمناكثرأممامأتاوظنوا،العمارنةتل

سيصيرماتشكلعموعاتلبعض)وخروج(

مصر!إلىأبذاتنزللمالقبائل)بعضا!رائيلشعب

منذ،عديدةقرونمدىعلىوهذامصر،أرضفي

تقديمأما.الخروجزمنحتىالهكسوساجنياح

شعتالقبائلفيهاكؤنتحقبةفييوسفخبر

تفديمشأنشأنهالاهرتتة،نظرةفهواصرائيل،

الخبرارتبطحيث،والاحتلالوسيناءالح!روج

(.كذلكالأصلفييكنأأنه)معاسرائيلبكل

كلمصر،منأخرج4مصرمنحزرفالرب

قدكلهواسرائيل.ع!ثرةالائنتيالقبائل،اسرائيل

عثرالاثنيأجدادهفي،يوسفمعمصرإلىدخل



خرو-

أمانةعجيئانمؤاينمواأنالربمنحهمالذبن

ا-7(.:ا)خرلمواعيده

ونبدأ(.-15أ)خرالعبودبةمنالنحزر:ئانئا.

مصر،فييعقوبنلأتامالبيبلبا.فيكمابالخبر

جديدفرعونفجاء:ا-7(.ا)خرجذاوكثروا

)1:9-فاستعبدهم)1:8("ي!سفيعرف"لم

لئعبه،قصثةعاتقهعا!يأخذأنموسىأراد22(.

فأجبر.بالفخلانتهتالأولىالتحرلرمحاولةولكن

تدخلحيثذا-22(.)2:مديانإلىالهربعلى

فدعا،الآباءمنذالتاريخمنكائئابداقدوكان،الله

العبرانيينإطلاقطالتافرعونإلىوأرسلهمويمى

ولكنممر.إلىموصىفماد)2:23-4:17(.

موسىفتثتت)4؟18-6:ا(.فشلأكانتدخله

إلىفعاد،هرونورافقه)6:7-7(،رسالتهفي

صنلمعجزاتبعدديقنعهأنوحاولفرعون

انتهتولكنهامصر(.ضرباتهي92:ا.)7:8-

:28-912.)01المحادثاتوبقطعالملكبتصفب

الضرلةيضربأناللهقزرالجديد،الفثلهذابحد

الفصح،ليلةففي)11:ا-12:"3(.القاضية

فطردممر،فيالأبكارجصغالرقيضرب

31-:)12مصرمنصيغاطرزاالعبرانيينالفرعون

)13:17-البحرإلىفوصلواس-93(.347،

اللهأنغير.الممريالجيشبهملحقولكن4(.:14

ا(.-ه14)فعجيببتدخلخفصهم

المرجع)هوالبيبليالخبرهذا؟التارلخبقولوماذا

)بلأدبئاخبزاوراءهمجدالوحيد(المباشرالأدلما

نقطةالحروج(.)سفرمتشعئايدؤن(أنتبل

بنذكراتاحتفظتقدجذاقديمةنقاليدالانطلاق

الوقاختاريخيةحولعاماتفاقوهاك.الخروجعن

موسى،بقيادةممر،منالانطلاقالجرهزية:

وهذهعبيذا.هناككانو!الساثينمنلجماعة

الحمانإلىبالنشةحاسمةكانتعاشوهاالتيالحرة

غيرنبقىالتقاليدتاربخاستنتاجاتأنغير.اسرانبل

فظروف.الحدثتكوينإعادةأجلمناكيدة

عجيبا،تحززاالشعبتداعاشهامصر،منالخروج

التيهيالوجهةوهذه.الربمنحهخلاصا

."هـ

فيوأنشدهاالنقليدبهافاحتفظالذكرةفيحفرت

الملموسةالنفاصبلوسفطت.واحنفالانهطفوسه

احتفظوما.الشانعالمفيالجغرايخة(،)التاريخية

من""مأثرة:اسرائيلإيمانيمثزبماإلاالحدثمن

يستشفتمصر.مناسرائيلحزرالذيجهرهتآثر

هووانتئعئا.واكثربساطةاممثرواقئاالموزخ

الفرصاتتكون،صريعةرصمةعنهيقذمأنحاول

.كثيرةوالتخمينات

عنمباضرةمعلومةأنةتقذملاالمصرلةالونائقإن

كانالذي،اسرائيلتاريخفي"المفتاحهـالحدثهذا

عموعة)هربباهئاعادئاواقغاايرانيلتاربخفي

المعطباتفيهنبدوعالمأتكشفولكنهاالعبيد(.من

اسرائيلمنعموعاتهناك)1(.معقولةالبيبلئة

أوقاتفيمنهاوخرجوامصرإلىدخلواقدالمستقبل

الثامنةالسلالةفراعنةإن)2(.الئانيالالفمن

الهكححوسفطردواقؤخها،مصرإلىأعادواعشرة

سورلةعلىسلطائهمواكدوا0155(سنة)حوالى

حتىالأولتحوتم!ىامتذ:وفلسطينولبنان

بحملةالثالثتحوتحسوقام(.0015أسنةالفرات

)القرنالعمارنةأزمةوبعد)1468(.كنعانعلى

،عشرةالتاسعة)السلالةالفراعنةامشعاد14(،

،الأولسيتي:آسيةفيسياستهم13(القرن

الدلتافيعسكرئةمواقعبنىالذيالثانيرعمسيس

الحثثينعلىبحملةوقاما(،ا:اأخرالثرتي

فيالجنوبئةالمنطقةلمصرتركتالتي0127)معاهدة

شةكنعانإلىححلةقادالذيمنفتاح(،لبنان

بالشعوبلائحةعليهانجدبم!ثةعرفت،1225

مانعرفأن)دون"اصرائيل"شعبمعالمقهورة

أنويبدو)3((.اللفظةهذهعليهتدك

.الخروجمواقعبحضإلىتعزفثالاركيولوجيا

قظيريدوماعلىهيالثانيرعمسبسمدينة

تانيسلا،للنيلالشرقتةالذراععلىالراقعة

محئهاستحلالتيالحجر(صان،واليرم،أصوعن

لما(:أ:ا)خرفيثوم.العشرينالسلالةنهايةفي

المسخوطة(تلأوالرطابة)تلبدقةموتعهاكلذد

-14:2)خرصفونبعل.طويلاتواديفيهي
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علىكسرون(،)راسكاسيوسجبلهو9(

سردونيس.لبحبرةالثماليالشاطئ

نأنستطيعلامافهذا؟الخروجحدثمتىأما

مع15.القرنفيجعلهمنهناك.لقيننحذده

طردتالتيالمصرلةعشرةالثامنةاللالة

العمارنةزمنفيانحطتوالتي،الهكسوس

وقد.كنعانفيبالإتام!لهمفسمحت14()القرن

هيكلإنتقولوهي،الفرضيةهذهالتوراةتسند

)املمصرمنللخروج048السنةفيشيدسلبمان

مصطنعة،تبدوالكرونولوجياهذهولكن6:اإ.

)12متساويةمسافةفيالأولالهيكلتجعللأحما

بين4(5:03-اأخا،الكهنةعظماءمنجلأ

التاربخهذامثل.الثانيوالهيكلالبرثةثبالأولالمعبد

فيالخروجيجعلونال!ثزاحمنتليلعددإلايسندهلا

.0147سنةحوالى،الثالثتحونمسعهد

فيالخروجيحعلونالحاليينالشزاحمجملولكن

الأولسيتي:عثرةالتاسعةالحلالةمع،13القرن

)0912-الانيرعصيس)9013-0912(.

ا:11()خررعمسيسم!ينةبناءإن1224(.

رعمسيسشتدهاتد"،رعمسيس"فيهيالني

منذالمصرلةالوثائقمناسمهازالولكن،الاني

إلىينتمىبنائهاخبرأنغير12.الفرنمنتصف

)عدالبريةفيوالمسيرة.الخروجفيالقديمةالتقاليد

وجودتفترضالتي26(2،21:4،أ-ا02:4

31القرنفيتكؤنتااللتينوموآبأدوممملكتي

فالعودة.القولهذاتسندقد31-36،913:)تك

احتلالتجعلالنيالفلمطينيةالاركيولوجباإلى

(.يشوع)رججدلمثارتبدو،13القرنفيكنعان

فيالضيقبدايةزمنتحذد،الفرضئةهذهفحسب

الثافي.رعمسيسئلكبدايةوفيالأولسيتيأيام

ولكن.الانيرعمسيسأيامفيفيأتيالخروجأما

سابقة.انطلاتاتإمكانثةيلغيلاالتاريخهذا

من"خروجات"عذةهناكتكونأنالمعقولمن

لهاتذكزانجد(كنعانإلىعديدة)ودخولاتمصر

92-32،:12خرالطرد:)هاكالخروجتقالدفي

،13:02بم+:1)2ومسيرته(ه:41:والهرب

خرو-

فياصائيلدمحههذاكل14:2(.13:17-18،

منهالذي،الموسوفيالحروجفي،لاهونتةإحمالة

المستقبلاصرائيلمنعناصرفهناك.اللهشبؤلد

ردةخلالممر،منفىدتلئة()محموعات

الئسمالطردقفيفجاءت،الهكسوسعلىالفعل

عبرهربت،ذلكبعد.تادشمنطقةإلىووصلت

أخرىعناصز،موسىوبقيادة،الئرقيالجنوب

حلأوجدتفمااستعبدت(.راحيل)مجموعات

أساسهيالتيالبحر،معجزةفعاشتلوضعها،

ايرائيل.إيمان

عموعةؤسعبارزبثكلتحصرالفرضثةهذه

فياللاهو-ئهالحوايثيأمرمنيكنفمهما.الخروج

يبدو،(جمهوهي)مرجع9:او(كهنولن)مرجع7:ا

كانت)التيممرفيأقلئةدوئاكانواالعبرانيينأن

منطنواالخروجوعموعة(.ملايينثلاثةتعذ

للفنالمرصوصأشعئالا)12:38(الرعاع

هذا.وعائلاتهمحربرجل000006:*:)12

المهاجرين(منملايينثلاثةأومليونينيعني

أماله.الحياةوتأمينالصحراءفيقيادتهتستحيل

وبالأخصالحديثةالمملكةإلىفنعود(ا)خرالعبودية

منالمدنالدلتافيبنىالذيالثانيرعمسيسعهدفي

عملئاتهلتأمينالضرورلةا()1:االمؤنأجل

كانتالاسيوئةالاقلياتهذه.آسيةفيالعحمكزدة

وذلك،الأزماتفي(ا.9-:ا)خرخطزاتثمكل

يفثرماوهذا.المنطقةهذهفيوأ!يتهاأصلهابسبب

ال!خرةلأعمالخضعت.تجاههاالفرعونسياسة

معوتماهت5:6-14(،ا؟2:ا)1:8-14،

رعمسيساستعحلهمالذينالحربأيرىعابيرو،

دخلواالذينالرعاةهؤلاء.أضغالهأجلمنالثاني

عبودئة،وكأنهبوضعهمشعروامصر،إلىبحزية

ونفهم.الصحراءفيالحزةالحياةاستعادةإلىفتاقوا

اليدبهذهيحمظواأنحاولواالمصرلونيكونأنأيضأ

ذهابهم.وعارضوا،العاملة

التار!نئ.موسىدورحولتماءلمنهناك

ويس!يكون.بدونهيفهملاالخروحأنيبدوولكن

دونالتاريخيئوجههنكؤنأندوئاالصعبمن



خرو-

نعتبرأننسثطيعولكننا.التقاليدتحملهماإلىالعودة

،المعارف)فاقتنىالمصرئالبلاطفيترقيأنه

لخدمةبعد(فيماستفيدهعلاقاتلهوممانص

الدلتاإلىأريلالصفةبهذه.الاسيوئةفرعونسياسة

يصكأنوأراد،اخونهعبودثةفرأى،الشرقيئ

ا(.-هاا:)2بيدهقضئتهم

مختلفةنسخاتمصرمنا!روجخبرومزج

العبرانيونخرج،اليهوهيحسب)1(.للحدث

)كماوتوخهوا:صه!-34(،)12مصرمنبسرعة

رعمسيسمن*-38(12ةعظيمتطواففي

واديفيتاكو)ربماسكوتإلى()قنطير

)مجهولة(إيتامإلىهناكمنوذهبواالطوميلات(،

العبرانيينبيربفرعونعلم.ايرية!دو!كل

وتحذث)2(.إثرهمفيفانطلق6(ت)14:هأ،

الذينالاسرائيليينعن-91(:17)13الالوهيمى

عظامحملواأآ18(.منطمين،ئحهزينكانوا

بل،الفلح!طيينطريقيأخذواولم)آ91(،يرسف

"البحرعبارةهنا)أضمتالصحراءطريق

يذهبونرأوهمحينالمصرلونندمالاحمر"(.

خارجون"وهمإليهمفوصلوا7(.،هب:)14

أ(.9،ب:8)14البحرشاطئعلى"مرفوعبرأس

الطرلق-4(ا:)14الكهنوقنالمرجعيحذدلم)3(.

تذلإلىأمثارولكنه،العبرانيونأخذهااليالأولى

يعودواأنايسرائيلبنييهوهأمرلقد.الطرلقفي

بينأعهول("الحيروث"فمأمامويجمواأدراجهم

علىالرفيسيتمخدوهناك.والبحر)محهول(محدل

الشمالية)الجهةصفونبعلتجاه،المصريينحساب

كهموتئةلائحةواستعادت41(0(عربونيسلجحيرة

فذكرتاي(،ع:)عدالبربةفيالمراحلمتأخرة

سيناء،إلىمسيرةفي-8()آهالاسماءهذهجميع

)5(1(0ا-ا)آ.الاحمرالبحربجاتفترةمزت

نألنائتحلمولكنهاالبحر،التقاليدجمبعذكرت

بحيرةإلىبثيرالذيالكهنوتيفالمرجع.إليهنتعزف

وببدو،الهوهيمعينوافقلا2(:)14سربوني!

بحروتسمية-18(.:17)13الالوهيميعنبعيذا

،سوف)يمسوف()يمالاحمرالجرأوالفصب
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4:23؟2:.أ؟يش11:4؟تث22؟15:4،

ا:7،9،22،136:13-960؟مزة9نح24:6؟

تحذثبعضهم.المكاننحذدأنلناتتيحلا15(،

فذولكن.نزلهبحيرةهوالذي،،سوفي"فاعن

وأبلأحبحيرةأوالمرةالبحيراتأمامنكون

ملتبةمحسوف!"بحراليبثةالتميةإن.تمساح

خليجعلىآخرمكانفيفتدكإلينا،بالنسبة

)عدالحقبةخليجأوا(عهم!:.ا-ا)عدالسوس

9:26(امل2:ابما:04،تث14:25،21:4؟

المعطياثبدت،إذن(.القصب)بحر2(ا:94إر

سيرةنجاءأجلمناكيدةوغيرمحزأةالبيبلئة

طريقإلىتقودناعاصرفهناكممر.منالخروخ

الرقطريقإلىوأحرى)الكهنوني(تالشمال

هذه.سياءنحوامتدادمع(والالوهيمي)اليهوهي

هناككانإذائفهمماأفضلئفهمالأختلافات

خرجوا،الذينفبجانبمصر.منخروجمناكثر

،ا6:)خرطرذامصرمنطردتمحموعاتهناك

طرلقفيف!ارت93(+،12،3:ا11:ا،

عموعةوهربت.المصريونيراقبهاالتيالشمال

بهالحقأنعئمماولكن.البريةنحوموسى

البحر.معجزةفعاشت،الصريون

أجلمنالرفيتآثرقضةالبحر،معجزةوتبقى

14(،)خرملحميئخبرعبرنعرفهانحن.اصرائيل

وان15()فالملكيالزمنإلىيعودنئ!بدوعبر

استند.الحدثفيهنتمالذيالوقتفيرئماتجذر

:العديدةال!ثروحفقذموا،الخبرتفاصيلإلىالشزاح

الشرقريحجعلنهالذيالجزرمنالعبرانيوناستفاد

)وقدفيهغرقتفرعونمربهاتولكن.جذامؤاتيها

عادحين*:17-91(مزوالمطر،الحاصفةنزيد

عن،المتحزكةالرمالعنآخرونوتحذثالمذ.

ولكن.7(:141)مززلزالعن،البحرأمواجتحزك

لإأوالحدثإلىالتفاصيلهذهتنتميمدىأيإلى

ملحمئا؟نقديماتقديمه

بمزج14خرأننلاحظرأينا،نعطيأنقبل

معجزةتقديمفيجذامحملفتينطريقتينحميضامزخا

)وقدالأقدمتبدووالتيالأولىحسب(1).البحر
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خاف.وحدهاللهعملاليهوهي(،المرجعفينكون

الربإلىفصرخواتالمصريوناقتربحينالهاربون

الإيسانإلىودعاهمروعهممرعىهذأ)آ.ا(.

يحارب"الرب)آ13-14(:سيفعلالذيبالرلث

نإالنصقالماساكئا".تحركونلاوأنتمعنكم

علىالرلثانتصارشهدبلالبحر،عبرالرائبل

،خب2427-25،،ب0221،:)آ91الممزيين

نثيدفينجدهالذيذاكهوفانمظار03(.،ج28

البحرعبورأنالواضحمن،ا-18:)15مرسى

فينقرأهائرثةتدوينيةإضافةعلبهفزيدت،ألغي

ا:4؟اتثفيكما2()15:امرلمونشيدآ9(،

إلى)تعودالثانيةالطرلقةحسب)2(24:7.يش

يريد)الذياللهباسمموسىعمل،(الكهنوتيالمرجع

17-14:4،،المصريينحابعلىتمخدأن

16،،ا)آهفثحفهالبحرعلىيدهموسىمذ18(.

أرضعلىكأنمااصرانيلنجوعبربحيثأ(اأ،21

المصريينعلىالبحرأغلقثم92(،)آ22،يابة

ب(.أ28أ،2627،،)آ23بهماللحاقفيالجادين

نإ.وهدفهاالانيةالنسخةهذهأصكنحذدأنيبقى

بطابمالحدثتقديمفيالمختلفتينالطرلقتنهاتبن

نجاءإعادةنحاولأنالعبثمنأنهتدلأن،ملحميئ

بكليتنتجأنإلأالمؤزخيتطيعلا.البحرحدث

خلصوا.فهميأوسوضعفيالفارونوجد:بحماطة

تجلمنعجصتدخلوكأنهالهمبدتظروففي

)خربالئهإيماضهمثتتهذاالحلاصوعصل.الله

للذينالإيمانبنودمنأساسئابنذافصار31(:14

.يهوهبعبادةارتبطوا

التاتوكى.أسفارثاني-(ار)سفر،خروج

بحسبخرالعبرفيالقانونيسفي.الاسم:أولأ.

وسئتهأسماء(.)إليكضموتإله:الأولىكلماته

فصلأ15ولكن.خروجأيكحمودوسالسبعين!ة

.الخروجعنفقطتتحذث04أصلمن

علىيثتملبيبليكتابهوخر.المضمون:ثانئا.

تصائدةوشعبئة،تارئحئةأخباركبير:تنؤع

وقانونثةأخلاقتةاعتبارات،شرائع،أنساب

ولكن...الحبادةلأوانيمفضلتصوير،وعبادئة

خرو:

هوخر.الكئابترخدلحمةنجدهذا،كلعبر

التيالعبودثةهيانطلاقهونقطةنك.امتداد

خبرفبعد)1:8(.مصرفييعقوبنسليتحضلها

(،إيجابي)فحمسيناءوعهد(سلبي)قسمالنجاة

الشعب.فيواجتماقيدينيئتنظيمأقدمثصريزيرد

مستقلأ.شعئافقطإسرانيليعدلمالوقتهذافي

92!46(.ي؟91:ه)6:7؟اللاضعبصارلقد

نأنستطيع،العهدوعقدالخروحعوضوغيوحول

يلي:كماخرنقسم

الأمينالله21(0:-15ا:)1مصرمنالنجاة)أ(

إمرائيللبنينحفصاأقام)6:2-7(وعدهعلى

استعذ0(01)3:موسىفدعا24(ت)2المضابقين

وفيممرفيكانحينلمهمتهاللهبعابةموصى

البلدمنإخوتهفانتزعاللهوساعدهالبرتة،

أمامهم،انفتحالذيالبحرعلىوقادهمالمحشعبد

.جديدةجاةإلى

منيحيطهذاكل.والأعداءوالعطشالجوع)ب(

إيمانهمفيكئفبالإسرائيلئينجهةكل

موصىلصلاةيستمعاللهولكن.الضعيف

:17(.22-18:)15لشعبهأماتهوئظهر

اسرائيل!هوهونبتى،ربهيهوهاسراليلأعلن)ج(

مهيبظهررفي)91:ا-.4:38(.كضعبه

وأالعثرالوصايا!:عهدهشروطاللهعزفهم

العهددصور*ثئم،(2-102:17الدبكالوغ

أنالثع!وعد(.91:-02:2223)المفضل

العهدوقطع)24:3-7(،هذاكليحفظ

منعددوبعد)24:8(.احتفالثةبصورة

العهدصررطفهاتحذدتالتنظيمات

والمجدالعبادةبشعائريتعققعاكلوبالأخص

الذهبيئالعجلخبر32فروى3(،)25:ا

بربه.اصرائيلإيمانضعفأخرىمزةبينالذي

العهدتجذد!اللهغضبموسىأبعدوحين

الوصاياهيهذه)34:14-26(:وئروطه

35-.4فوتعرضالليتورجئة.)ديكالوغ(

فيماالرلتأوامرإسرائيلبنونفذكيفبالتفصيل

المعبد.يخمن



خرو-

اليهودئالملبدينسبخر.اصل.ئاثا:

البنتاتوك!ى(منقسمهو)الذيخروالمسيحيئ

والمفرداتالأسلوباختلافولكن.موسىإلى

)تعوديهوهياكانثايمتزلكيالمؤؤليدعووالعقلئة

وكاتئاإلوهيمتاوكاتتاالأخبارئة(الأقسامإليه

لمأجالأ.النصرصهذهتجميعاستغرقكهنوتئا.

الطابعولكن.الاختلافبعضهناكيزل

ا،:8-ه3:1317-15؟فيظاهرالإلوهيمي

التقليدونكتضف.0222-23:91:،02:2-17

والمعلوماتالكرونولوجئةالتفاصيلمعالكهنولن

6:14-6:2-12؟ا:ا-5؟لطالأنسابعن

25-92.فوخاعة+:اي،12:أي؟25،

كماخرإذابعد.فيما35-.4فزبدتوقد

عملأبل،واحدةدفعةدونكتاباليسالآننعرفه

هوموسىيكونأنينفيلاهذا.العصورعبرنما

مضمونعلىومثشرعكفاعلتأثبرهبسببكاتبه

بلاتعودوالخراخالأخبارنواةفأقدم.الكتابهذا

الحتةالقديحةالتقاليدإنثئم.نفطموسىإلم!شك

واجتماعئةديهتةظروففيتمبيرهاوجدتالتي

أصلهافيترحعخر،استعادهاوالتيجديدة

إلىننسباننستطيعلهذا.موسىإلىوروحها

الحقيقبئالكتابمضمونانومعخر.موسمى

جزئثة،بصورةإلأموسىبىيعودانلاوتدوينه

هماالكتابمنهمابنشئعاللن!انوالروحفالتقليد

عصفه.

الأولينالاصاتينخريقذم.خرلاهوت:رابفا.

الواحدالإلههويهوهالدينيئ:اصرانبلفكرفي

توجدواعرائيليهوهبيني(.)02:2لإصرانيل

191:4-6(.الاختيارعلىمؤشسةخاصةعلاقة

اسرائيل،الثبيهثةالانترربومورفئةالصورفرغم

يأمر34:17(؟4:)02روحئككائنيهوهيعرف

مصرفيويفعل)7:14-.ا:92(الطبيعةتو!

23:27-)6:8؟كنعانفي11:9(كمابم2)3:ا

ي،2)13:االبشرحباةيفودهذاويهوهمحه(.

الأخلائةللشراخالطاعةيفرض02-23(.23:

الذيالعادلالإلهفقطليسإئه102:2-17(.
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الإلهأبضأهوبلالعهد،يثروطتتميمعلىبصهر

عهدهيدكرالذيهي(34:،يهة)02الرحبم

فالخروج)32؟7(.موسىطلبعلىبناءوبقتنع

إسرائيلتاربخأجلمنمهضانهماالعهدوقطغ

منيتشزبالشصبهذافيالدينئالفكرإنبحيث

تذكرالتوراةمنعديدةفنصوصولهذاذكرهما.

الأناضبذدوئاعنهماوننحذث،الحدثينهذين

،اي78:؟ي02:لس؟ي:686)مزالدينئة

.(...ي8ت8111،351:

عاشهاالتيالأحداثالمزمنيعيشفصحكلفي

الماضي.فيأباؤه

هذهيتئمأنيموتأنتبلأرادنفسهويسوع

ا-فروجدوئايذكرالجديدفالحهد.التقليدتةالشعائر

الميح.علىتدككرموزالماضيأحداثويعئبر

حياةبدايةعن3-4متتحذثفيهااليوالطريقة

يسوعفيرأىالإنجيليأننفكريجعلناالعلةيوع

)إضالبريةإلىالروحأخذه.الحقيقيئإسرائيلتجد

علىفتغقببوتا،04داتنحةفي63014(

حينالجسدحسبإعرائيلفيهاسقطالتياقجربة

-17:2)خرآبةوسأل:لمهم!(11)عدلحئاطلب

وليسأي(.32:)خرذهبيئبعجلإلههوبادل7(

نارلخإلىيسوعأجوبةنعودأنالصدفقبيلمن

تث:7-4ت8:3؟تث=4؟4)تالخروج

ئيلصاف!.(51-31؟6تث=4:01مت؟6:61

الهانئةوالنجاة،يصوعهوالروححس!الحقيقي

نأويجص.يسوعمعتبدأالطويلالخطيثةيخرمن

البحرعرربين-4ا:01اكورمقابلةأخيرانذكر

المعمودنةوبينجهة،منالبزلةفيوالمنالأحمر

-ا3:عبأيضأ)رحثانيةجهةمنوالإفخارس!ثا

كتههذالهم"حدثبول!:قال-28(.99:18،

نحنلناعبرةليهونمكتربوهونذيزا،ليكون

)اكور"الأزمنةأواخرإليهمانتهتالذين

العالمهذامنخروجهيالمؤمنفحياةا(.11:أ

يغذيهوسقر،الموعودةالسماءأرضنحوالخاطى

آباءكانإنندهشفلاعجائبئة.بطرلقةفيهالله

كانتهـانخر،معطياثأوردواالكيسة



505

فيولاسئماخرنصوصمنالكثيرتأخذالليتورجتا

الفصح.وعيدالعمادسر

فيجعلوقد.خرحول!واعظيمدراشرلاخروج

"شموتباسمالعبريةفيغرفربا.تكامتداد

غيرق!مينفتضضنا،جز522قسمربا".

والآلفاظ.الأسلوبمستوىعلىمتصاويين

12:2إلىودصلجزةا14الأولالقسميتضفن

الق!مهذافي.اع!ماعلرا!إمكلتالما5تبدأحيث

كلمة(كل)بلآيةكلتثرح،المدراشمنالأول

هيالمستعملةاللغة.عظةدكلالبيبليالنصمن

القرونعبرثةأيضأنجدولكنناالمشناة،لغة

مدارشتضئمللجامعالرابينثةالمراجعإن.الوسطى

قسمحين)تنحومة(.أخرىومدارشالتنائيم*

قراءةدورةتنيأجزاء،إلىالكتابهذاالجامغ

اسرائيل.ارضفيكما،صنواتثلاثعلىالوراة

علىمواعظيعدراشهورباخرمنالئانيالقسم

حبوفسمتنحو!ةءلغةفيكتب12-.4.ف

باصم)فاتحة(بآبةيبدأجزءكل.القراءاتدورة

تنتهيربا،تث،ربلافيكماتنحومة.رابي

أما.قريببفداءالأملتزرعتعقلةبكلمةالعظة

الجليل.بأرايةالممزوجةالمشنائيةفالعبريةاللغة

إلىبسنندلمولكنه،التنائيممدارشالجامعاسنعمل

الفرنفييبدوماعلىرباخرذؤن.بابلتلمود

القرنفيالأولالق!مإلىالافيالقمموضم.التاسع

عشر.الحادي

غنم."رج)ال(،خروف

يقيالذيبردىلنهراليونانيالاسمخردورواس

أبانه.،رج.دمضق

الفخارقي.!رج)ار(،خزاف

جث.!رخخزان

مخزنأيغنبزا.!هرخخزانة

.الفخاريات3ر!)ا!(،خزفيات

وذاتارشو،منالشمالإلىكانت)مملكة(خشو

مثلها.بسيطةأهمئة

الرلث.نحافة!رجالربخشبة

لىاماولادةإما،الزواجممارصةعنالعاجز)ا!(،خمي

خطيثة

كان12(.:91ت،ا!ات3)حكجراحثةبعملئة

)تثاسرائيلفيالحبادةجماعةمنيستبعدالخصي

)سرالخصيتقابلالتيالعبريةاللفظةإن2(.23:

رئش.أيثاريثي"9ا!ادقيإلىتعودس(ي

تحنيوسوف.البيتقتمعلىالأصلفيدتتوقد

الواخفيكانالوظيفةهذهصاحبلأنالخميئ

معالئزفيفعلمعفمهئقةمنيستفيدلئلاخصئا

الأولاد.أوالحر3

جميعلدىؤجدتالوظيفةهذهأنإلىلير

الزمنحتىحاضرةظتتوقد،القديمةالث!عوب

الذيالروحيالمعنىإلىنشيركما.العثماني

يتبعدلابحيث56:3-5إشعنهيخذث

فرائضيمارسأنيكفيالجحاعة.منالخصي

لطموضعلهيكونلكيالسبتسثماولاموسى

ينتزعلاأبدئااسفا"يعطيهنفسهوالرب.الدهمدينة

الخصيانعن:18(91)متيسوعوتحذثمنه".

العقةاخئارواأنهمبمفى،نفوسهمخصواالذين

.الملكوتأجلمنالجنسثةالحياةعن

كتابثة.مخطوطات5رجاسمييخط

يلقيللثز،الشاملةالبثزيةالخبرةداخل)الى(،!ئة

نتحذثأنيمكنلاواقععلىاضوءالبيبليالوحي

أكشافالخطبئة.واقعهو،الإيمانفيإلاعنه

معيترافقالخطيئةلمعنىتعميقومتدزج،بطيء

العظيم-الخلاصيئومثروعهالدصزكتئصاف

إلىبالنسبةإلاتفهملاالخاصمعناهافيفالخطئة

.انسانكل،والانسانالكونحولاللهقصد

الحقيقئةالحياةإلىبالنسبة،العهدإكبالنبةوذلك

حياة،اللهمعحياةللانسانتكونأنيمكنلأالتي

الروخ.بحسب

لهاالقدبمالعهدفيالخطينة.القدبمالعهد1(،

تجاوزأمامأولألنا.أخلاقيمنهاكثردينيمدلول

رباطقطعأمامبل،خاضةصفاتلهاوتيمةقاعدة

ورذلالمعلنةاللهمشروعورفضشخصيئ،

عقدالذكطللقذوسشخصئةراغاظة،ارادته

51.بم32مزا"ا-اتكرج.شعبهمععهذا

الأنبياء.أقوالومحمل
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القدسئات.تجاوز)1(.الحطبئةطببعة:أولأ.

بأساساحتفظتقدقديمةشعبئةأخبارهناك

الخطيثةتصؤر:الخطيئةعنوخارجيةآلثةنظرة

فمجعلةاللهلمنطقة(المراتبعضفي)مادياتجاوزا

اللهغضبوموضوعخاطئاالفعلبذاتالانسان

إلىبديئيةبنظرةنلتقيوهكذا6-8(.:6صم)2

(:القديمالشرقكلفي)نجدها""مقذسهوما

لا.الديوئةالخبرةعلىمحزمةوأماكنأشياءهناك

علىعقاثاننالأندونمنهانقتربأننستطيع

الطقسيئالمستوىعلىمهتأيننكنلمإذاذلك

يتجاوزالمرتبطةوالنجا!ةثوالنجس)الطاهر

القديمالحهدأنالواضحمنالمحزمات(.إحدى

إلىالخارجئةالنظراتهذهالتجاوركلتجاوز

ظفثوقدقيعتها،الألفاظلهذهولكن.الخطبئة

إضها9(:،514:)مزمتأخرةنصوصيمستعملة

عن،محرقصعن،المتسامياللهطابمعنشبز

غصثاأقترفها،ومعيقبليهيالتيالخطبئةطابم

.بنلتصق"لطخة"هيالتي،وبإرادتيعني

الالهمعلثخمبئرباطقطعضرر،،إغاظة)ب(

بشكلالانبياءبواسطةالقديمالعهذتاقي.اقي

الخبرفمنذالالمجاه.هذافيتعفقهخاص،

3فقذما(،ا-ا)تكللبداياتاليهوهي

الخطابالكلكنمرذجالأولينالزوجينخطبئة

ضذموخهعملالخطيئةبعدها.جاءتالتي

والىالانانإلىبالنسبةخرابنتائجولها،الله

.الموتإلىالانسانتقودجهالةالخطيئة.محيطه

نأيرلدبالئهجذزلاارئاطأالمرتبطالانسانفهذا

لته.مزاحفانف!همجعلأنمشقلأ،يكون

مناجإلىبالنبةالحمقاتجاههيخسرعندئذ

4:11رخ22-24؟3:8،)تكالحفةالجاة

وعلىوتناميها،الخطيئةتكاثرعلىيدلالذي

وهكذا(.البداياتتارلخ،رج.الحياةتقهقر

وهي،الانسانتستعبدكقوةالخطئةتنكثف

تدخلإلهى،تدخلإلأنهيخئصهلاعودئة

دوئابكونخلاص.الحقيقيئالخلاصيمنحه

(،ورجوعتوبة)!الحياةاتجاهفيعيدتحززا،

واحد،كلإلىبالشبة،بالعهدالحياةورباطات

العميقةالخبرةهذهكله.الشعبإلمطوبالنسبة

علىخصبةكانتيعيشهااسرائيلشببدأالتي

والتعابير.اللغةستوى

الحهدفيالخطئةعنتعبزالتيالألفاظ.الالفاظ()ج

المستعملةفالكلمات.ومبنكرةغنئةهيالقديم

مدلولهافبجانب.خاصةدينئةلخةإلىتمردلا

.الدنيويبمعناهااحتفظت،والاخلاقيالدينئ

الجذورإليهاتشيرالتيالمحسوسةوالصور

الانسانحياةمنجئاقرلبةتبقىالعبرثةة

حافعلإنت".اط"حط"،"حهناك.اليومتة

الخطيئةتبدوابتعد.،الهدتأخطأيعنيا"ط

التين"واعولفظةالبثر.أواللهضدإغاظة

الوجهةعلىتدكتدوالمعوفي،الملتويتعني

واقحئتهاأيضأئبرزولكنها.الخطيثةفيالخلقئة

فيالأنبياء(.عنداللفظةهذه)نجدأمامناك!ثيء

الوضعالالفاظهذهتكضفالأنبياء،أقوال

إلىبالنسبةبزهلا،اللهأمامللخاطئالحقيقيئ

تدك(ثورة)تمزد،"شع"فولفظةالحهد.

التيالمبادرةوئبرزنفسهاالئئةالنئةعلى

تعبز"فثع،إن.القطيعةهذهفيالانسانيئخذها

الخطيئةةفيالديتةالرجهةعنغيرهامنأفضل

له،السماعرفض،دتهالاذسانارادةمعارضة

هذهتبرزمصؤرةعباراتونجد.ورذلخيانة

تغضب،،تحزن!تجرحالخطيئةأنيقال.الوجهة

3؟س:ا4:25،9:182،إتثاللهإلىت!يء

يحتقر،الخاطئ11:17(0إر2:12،قض

شإ16:03؟اة14:ا)عداللهيههيئ،يغضب

وهناك18(.،7401:مز24؟4:5؟:أ

نإالقولفتتجفةاللهتساميتراعينصوص

إألعفهم:791:إرفينقرأ.ذاتهاللهتمسنالخطيثة

بسخطونبل؟الربيقوليخطونني،

نأغير35:ه-8.أيرجلخزيهم".نفوصهم

الواءهذانستشمتتجعلناعديدةنصوصأهناك

صار،شعبهمعحآعهداللهقطعحين:السزي

أنيستطيععادماخطيثتنا."تجرحه"ثخصآ



705

أمامصنئا(يكون)لرالأ"احساس"بلايقى

الحث،لعهدقطغاتصؤرالتياسرائيلخطيئة

-ا)هوللرحمةتائاونسيائاتجرذا،وخيانةزنى

ونجد.!01-45:6إش؟16حز؟-23إر،3

عنالمؤمنتعبيرفئةهو)الذياهمزبدايةفي

ذكرناهاتالتيالثلاثةالألفا!(خاطئوجدان

تأتيولكنإ.شع"ف.ن"و"ع.ت"اط"ح

أحنالحنوناللهعنتحذئناألفاظحالأبعدها

15.يمح)رالرجمد(،س)حالمحثن(،

القلت""عودةعلىتدكعباراتذلكبعدونأقي

بواسطةجديدأ"قبأجلمنحازوطلب

03-32،:18ا:91؟احز)رججديد""خلق

3-34(.31:اإر36:26،

القديبمالعهديعتبر.!علالحطيئةتحيلثالمجا:.

لىهوالخطيئةأصلأنالجديد(العهدشأن)ضأنه

الثز"،"مبدألىتفسيرعننبحثلن.الانسان

3:6،!ارجا-17؟15:ا)سياللهنئهمولن

(.الخالقاللهسلطةمنئفلتشيءلا45:7،إش

يأتي،إغواءعلىفيدك،الحية*إلى3ثكخبريشير

وأالئيطانبعدفيما)تمضىالانانخارجمن

ىأ3:ا-9"زكرج2:24"حكإبيمى،

الشزإنيقولواقغائبرزالبدايةفيفالتفكير6(.:ا

2:3-7)هوالانسانيجتذبوهوهنا،حاضر

هو51:7مز،اسرائيليعقوبعنالآنيتكلم

البئزلة(.ستوىعلى3تك،وجمافيشخصي

داخلفيالشهوةعنتتحذثنصرصوهناك

"طوالالانسانتلبفينتكؤنسثثة)نواياالانسان

رإ؟821!؟6:5تلث:"صباه"منذأوالنهار"

اجتذابات،-4،51:4116؟41أي،17:9

أنالقديمالعهديرى31:24-25(.أي:مختلفة

المشارفي(الانسان)داخلفيهتتكؤنالذيالموضع

علىالانسانوقيمة.القلب*هو،والرديئةالصالحة

حولأأتوالقلبهقيمةهيالاخلاقيالمستوى

؟4:4إر6؟03:تث؟26:41لا،"القلب"ختانة

مزالمنكسر"،"القب44:7-9،حز9:25؟

الذيالجديدالقلب؟ا61:إش؟51:91؟3491؟

خطيئة

3-18،32:احز:اللهوعطةالعردةثمرةهو

المعنىهذافيتوجدلا"ضمير"ولفظة36:26(.

المقترفةالخطيئةتمييزنجدأ.17:احكفيإلا

دتهبدونأوبضلالالمقترفةوتلك"،مرفوعة"ببد

الافعالفعبر3(.ا-15:22عد،-ه4الاشز

الانسانأعماقإلىانتباهاالأنبباءيلفتةالخا!جئة

بينالخياريتثموحيثحاضرةللعهدالأمانةحيث

جهةمنوالشقاءوالموت،جهةمنوالسعادةالحباة

02(.-!ا03:أتصأخرى

نشدبذاهنانجد.اليهوديوالعالمالسبيئة2(،

منهيعفينا"دين"الخطيئة:القانونئةالوجهاتعلى

!غفر،"افيانايكااليونانيوالفعل.يعفينالاأوالله

،حل)سمحملفةعبرتةكلماتيترجمعفا(

ر؟فكه:01،13؟4:02،91:22؟لا

علىاليهوديالعالمشذدوقد22:14...(.إش

عنتعليمهفيشماولاالقانونتةالوجهةهذه

الخطيئة.هيعلينا(يجب)ما!"بو"ح.المجازاة

عليهفيجب.الانسانحرئةعلىأيضأتثديدوكان

أعمالهعددبكونلكيبسهرأن(بفدر)وهو

)يزان(.خطاياهعددعلىتفؤفاالامية

أنوميا)خطيئة(.هامرتيا.الجديدالعهد3(،

،خاصبشكلبولسعندالاناموس(.

"باراتوماأ(.ثحاوز،خاطئة)خطوةباراباسميص

ور،عصيان،الاسماعباركوي)سقطة(.

.)5:14-91

هوهناالنظريلفتما.الإزائةالأناجيلأولأ:.

)أوغفرانإعلان:الألفاظهذهاستعمالشاق

طئبكخبرالانجلقبهوالخطاياالإعفاء(

فيللدخولالتويةإلىالملخةوالدعوة24:47(.الو

مررج3:3؟الواليوملنايقذمالذياللهخلاص

رحمةعنوحيهو17(،،2:ه،415-5.:ا

7:36-د!(،الووأقوالهيسوعمواقففيالله

معهذاإرميا...،هوشيعالأنجياءخطفيوذلك

معاليهوديالعالممنموروثةنظراتنجدأنناالحلم

22-35؟ة6:12،18)مت"ين"اوفايلافعل

شمولثةحولواضحوحيوهناك41-42(.7:لو
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الذيالخلاصإلىكلهاالبئرئةوحاجة،الخطيثة

وهكذاالمميح.بسوعشخصفيللجميعيقذم

.الخلاصوخبرةالخطثةخبرة:الخرتانتترافق

ا:12،)مريسوععملبدايةمنذنحنولبهنا

تدالعالمفيالشزتوىئلكأن17(27،2:5،

نهايته.علىضارف

بالخلاصبولسفكر.الولشةالردمالل:ئانئا.

تؤةشز،"تؤة"الخطبئةفرأى،المسحيسوعفي

الأولالانسانتجاوزأنبعدالعالمإلىدخلت.موت

تمودوالخطيئة14(.،5:12)روالوصثة)آدم(

3:22،)غليخفصهملمالمسيحدامماالبثرجمغ

المشخصةفالخطيئة.-3(2:1أف23؟،391:رو

هي(رومةإلىالر!الةفيالترلفارمع)هامرتيا،

)رووالموتالعبودتةإلىالانسانتقودمستدسثد

7-ت7ث216،7:14،16،91،23،،5:12

محموعمناكثرهيحي()كشخصالخطيثة8(0

وعجزاللهعناتعادحالةهيوذنوشا.نجاوزاتنا

التياللهنعمة،الخطيئةمنينجيناوما.إدركهعن

عنعنا،مات،أسلمالذيالمسيحفيلناأعطيت

وهذها:4(.غل؟15،3:17)اكورخطايانا

فيتدخلناوالتي،مبدأهافيجذرثةهيالتيالنجاة

تبقى،الروحبحسبالحياةوفيالحقيقيةالحرية

يقدرالمسيحيلأن،الحياةهذهفيللخطرمعزضة

6:12-إروالخطيئةسلطةلمحتأيضآيسقطأن

.)13

السماتهذهنجد.اليوحناويةال!بات:ثالثا.

منها،مرةالم!،)هامرتيافالخطيئة.يوحناعدعينها

الثزوقؤةحيئ(فخصكأنها،المفردصيغةفي25

اللهيعارضالذيالعالمهذا"سلطان"هواسملهما

12،3،14:03:ا)يوعنهاعوهةلامعارضة

فؤةهو.(5:91؟2:16بو1،17:15،1!:16

3:8-بو8:441،)يوالبد+"منذ"قاتل،موت

)12:31،نهائئبثكلالمسيحقهرهتد12(.

المخثصالمسيحوحيإن.9(:12رؤ:لمه!؟16رج

8:24،يو)حاصميخارأمامالانسانيجعل

)1:12(!الله"ابنيصبحيتقئلهوحين4(.9:ا

ايو)بعديخطأولنالنور.إلىالظلمةمنويختقل

ففداء2:ا-2(،ا:8-.أبمرج9-3:6؟

لكيالحقيقةفيجاءونهائيئ.فاعلهوالميح

92(.:ا)يو،العالمخطيئةيرفع5

المسيحبسوعفيالمخفصدئهالنهائئالوحيإن

غير.الخطيئةواقعكلعلىنورعيهالوقتفيهو

اكثرلائحةليضيففقطيأتيلاالانجيلإعلانأن

ا:92-32؟)رومعروفةخطاياعلىتفصيلأ

نؤمنلكييدعوناهوبل7(؟ةاتيا-3،7:تم2

الغفرانهذانتقئلأنإلىيدعوناالخطايا"،"بغفران

47(.ت24الوونعلنه

تاريخ،،الانانسقطة5رجالاملية)ا!(،خطيئة

الخطبئة.ء،البدايات

الخطيئة.عنذببحة5رجا!عنذبيحةخطئة،

اليونانترنس!فاهمصر.فرعون)الحديث(خفرع

سنةفيحكم.الثانيبسامبنيكخلف.افرياس

فقام.لبابلمعاديةسياستهكانتمهه-956.

محاولةآنهااليهوذاوبرنظثهافلسطينعلىبحملة

أورشليمعنالحصاررععلىنصرنبوخذتجبر

فلطينوتركانسحبولكثه1(.)إركلا:ه-ا

استفبل،أورشلبمصقوطبعد:7(.24مل)2نهائئا

يرضنلممصر.إلىجاؤو!جهوذاسكانمنكثيرا

ضذبهديدخطتقاللهذاذللث.عنإرميا

المصزيينوضد03(43:4-44:)إراليهوذاوثين

وضذ92:ا-32-91(حزرج25،ت46)إر

فيحملةخلالخفرعتهر44:.3(.)إرخفرع

أماسيس.صهرهالحكمفيفثماركهقيريني،

.عدهبيدنحنرئابعدفيماسيموت

السلالةمنمصرملك.خفرنأو)القديم(خفرع

خنرمابنالقدبمة(.المملكة02620)حواليالرابعة

غرئيجنوثي،الجزةفيبنى(.خيويى،أوخوفوممط

.والدههرمبكبرهيوازيهرفاخيوب!،هرم

علىتدكصورة.خعلأوخفرالمصزية:فيخفرى

ترمزمصرقيإله.معينبثكلوجدأيخفرفعل

هليودوليىالهرعوجوهمنوجههو.الجحلإليه

خعل.السمارقةالشصإثه.الوجودإلىجاءالذي
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كلفيزسمتوقدالأزلثةللعودةصورةهو

الممرثون.فيهحلموضع

اليونانية:فيص.مح:العبريةفي)ال(خك،

مزجوهالخمر.خلالأقدمونعرف.اوكوس

الحازةالبلدانفيئعطىشعبئاثرائافصاربالماء

مثل.(2:41)راوالعثال36(ة15)مرللجنود

الخكأما6:3(.)عدالنذيرعلىحزمالشرابهذا

)أمئسثربكانفمابالحموضةالمليءالحقيقي

قذمهالذكطوالخك22(.96:مز،26:25:02؟01

،1:36؟)مرالمصلوبليسوعالجندي

بل،نستعملهالذيالخلليى27:48(مت

البرودةوتعطيالعطشئزيلالتيالمزةالخمر

22،:96مزإلىالئلميحأنغبر:28-92(.91)يو

لوفيخصوصآصلبئا،طابغاابخديلفعلةيعطي

.23:36

)ار(،!لاص

وشع،:عشي:العبريةفي.اللدظةتحديد(1،

سوتيريونسوتيريا،:السبعينيةفي.خثصةنخى

هذايتمي.(حفظ،خئص،شفىسولزو::)فعل

نأبعدشخصأ"خقصالحربثة:اللغةإلىالكلام

يدمنثخصأنخى،السلاحبقؤةعدؤهيطرد

11:3،اصم12:3؟لض22:27،)تثعدؤه"

القضاةبعضشميالمعنىهذافي13:15.مل2

انتصارهموخمب115،،39:)تض"مخفصين!

13؟11:9،اصم15:18؟)قض)خلاصأ"

02:7،مزه:62؟امك12؟91،23:01:ه؟

144:01(.44:4،8؟21:2؟.ا؟

،الصعوباتمنصعولةمنخطر،منالنجاة

أيضأتسضيان،المناصبةهذهفيننالهاالتيالماعدة

المخفمىالمخفصهواللهالتوراةفي"خلاصأ".

عظيمخلاصصاخفقطيكنأالمضاتق.لشعبه

14:03،32:15،)خرمصرمنالخروجهو

يحوزهالذيالنمربل7:25(،أع2!061:امز

6:36،)قضاللهعملالواعفيهوالثر

؟23:01،12صم52،:91،:1113اصم

فأقدم11:14(.أخا13:27؟:ا؟هصم2

خلاص

علىتدكه(قض؟15)خرالتوراةفيالنصوص

بنوأما.وحدهاللهيقودهاالحرئهاطالأعماأن

بماالالهيبالنصرالمشاركةفيفيتشزفوناسائيل

إ.تنظيف!أعماليسثى

بشكلشعبهإلىالرلثيحملهالذيالخلاصومع

يطلبونالذينأجلمنأيضأيندخلفهو،إجمالي

اللهتدخلأمامأخرىمواضعوفيهناكنافإن.فه

غير،مفةتاريجةظروففيئم!ثالذيالخلاصي

خلاصعنتتحذثالنصوصمنعدذاهناكأن

)نهايةالاسكاتولوجيئ+الخلاصهووأشملاكمل

نهائيولأنهالتاربخلمسيرحذايفعلأنهالأزنة(،

سيحه(.الملكبواسطةالله)يعطيهسيحالبو"

الخلاصلانتظارخاصموضوعهوالخلاصهذا

:متواترةعبارةفيعنهويعثزاصرائيل،لدى

حين"الخلاص"."خلاصي"،"،الله"خلاص

عطلقبشكلالنعبيرئستعمل،السياقمجذدلا

الانسانرجاءأواللهوعدعنفيعبن)الخلاص(

12،6،05:23،67:3؟مز94:18؟)ئك

45:8،إش191،23،616،741:ا19:16،

4:22؟يولوا:*،56:ا،ة51:ه-94:88؟

6:2(.كور2ا؟1:اروا16:17؟4:12،أع

)اخلاصات"هذاكجملةالخلاصانتظارويصؤر

الآتية.الصعادةحولاسرائيل(خلاص)جمع

أضيق،معنىوفيأبضأفيهنرىأننستبمولكننا

الخلاصزمنتدشينهوالرجاءصتخاصاشكلآ

)عدومضايقةسطةمنكنجاة،اللهحازهكانتصار

تسفطيسببهشقاه،الزمنيالشقاء،سياسي

مفهوممنقربهوالفداء*مفهوم(.الخطيئة

قدالابديةالحياة5و.قانولئةإشارةمع،الخلاص

إلىوثاتجةنامةكحياةالمعتبرالخلاصمرادفتكون

وتقثب.تبذلكلمنومعفثةالأبد

العهدأولأ:..الخلاصمفهومتطؤر24(

النصوصأقدمإن.التماريجةالأسفار)أ(.القديم

أجلمناللهمجريهالذيالخلاصعنتتحذثالتي

بطابعهاطبعثالتيبالأحداثنرتبط:شعبه

)خرمصرمنالخروج:العبرفيالبتاربخ



خلاص

المديانئةالجماعاتتهرلب4(.:13هو،15:2

؟72،7:؟س:67)قضوالهبالسلبصاحبة

)تضالفلسطيننيرمنالنجاة01:12(0

صم52؟:91؟9:16صما؟:1518

المختارالشبتعلمالطريقةبهذه.(23:01،12

أاصم"اسرائيلبنخيالذي"ذالثبهوهيرىأن

علىادراثيل،ع:92أنثدتثوقد14:93(.

"الله:لقبيهوهناللهذا".بهوهنخاه"شبأنه

خالقي:أو3215:)تث"خلاصيصخر

تعنيالتير"و"صإلىرجعناإذا،ونحفصي

مي،17:01أثى02؟68:مز،خلقصزر،

.)7:7

هذا7:7.ميفيإرميا.وخصوفاالأنبياء)ب(

عنهعفاالذيالنبيئرجاءأساسهوالالهيئاللف

هو)إن317:صفكان.يهوذاعاقبحينالرب

عنالكلامربطمنأؤل(متأخرةحاشيةهو:17

)"البطلاللهيعطيهالذيالمقبلةبالعادةالخلاص

لشعبهالأعداء(ويبذد،الخلاصيحملالذي

يعبزخلاصانتظارونجد.العقاببعد،المختار

فيالنبيئامتلأإرميا.منانطلافابوضوحعنه

خلاصهو"يهوهإنتقولفكرةمنالعمق

الاصناملا451:8-9(،)3:23؟اعرانبلأ

خلاصلامنهفانتظر:12(،11)2:27-28"

نجاةولا،(17:14؟02:)15فحسصشخصه

فيالجوعفسثبمذتهطالتجفافمنيهوذا

يرتذأدتبشرطولا:8-9(،14؟02)8:اليلاد

الشمالمنيأتيباجنباحتهديدمنالشعب

ندشينوأيضأبل11(،:42رج؟-15ا4:)4

والانصافالبريملكحيثالمسيحافيالملكوت

هذاتدشينويصؤرجدبد.داودصولجانتحت

يخلصأيامه"في؟الخلاصكمجيءالملكوت

6(.)23:يهوذا"شعب

فيالاسكاتولوجيالمدلولذاتوللخلاص

واسرانيل،بقئة!أمامنحنحيث31:7

منالنجاةعنيتحذثالذىا03:.ا-ا

تعبيزاتجدالخلاصلانتظارالحربئةوالرثة.الاص
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يصؤرالذي11(آ8-9،)ج3حبفيعنها

سيناء،وتيوفانيةالخروجيستلهممثيربشكل

)آ8،المضاتقشعبهإلىالخلاصيهوهيحملكيف

الخلاصموضوعحزقياليجهلولا18(.،13

يتكلمأنهمع*:23(،36:92؟)34:22،

ينقلأنهلاحظ.الشحببناءإعادةعنبالاحرى

ئحززاالخلاصيعودلنبحيث،الخلاصانتظار

الطقسئةالنجاسةمننجاةبل،22()34:سياسيها

*:23(.92؟)36:مضايقةبثمكلتصؤرالتي

انتظارارتبطالثافياشعبافي.الثافيإدثعيا)ج(

مئل.أخرىبمواضيعوئيفاانتظازاالخلاص

بنخي(الذيالبز2،ا45:)إشاللهبزموضوع

رج.لأخ،اسرائيلوفيهو)اللهالفداء*و

4:14،44:24؟ارخا-14،ا43:3،

)هذاالفديمالعهدفيذروتهإلىفوصل4(47:

12فيالخلاصلغةإلىالرجوععليهيدكما

فيئح!تعمللااللغةهذهانمعمقطغا(.

كخروجبابلمنالعودةتذكرالتيالنصوص

2؟43:16-ا)41:17-.2،مصرمنئال!

انتظارنجعلأنذلكمعمجب2(ث48:02-ا

وهذا.الثانيأشعيامنالاطارهذالطالخلاص

الخلقوفكرةالخلاصانتظاربينالوئيقالضئم

وهوالانتظار،هذالفهممهضةهيالجديد

تمنحه،عميمكخيراصائيلخلاصيصؤر

)إشجديذالثيءكللهويحعل،اللهرحمة

يهوه.7(:55؟8-45:7؟94:01،13،51

:45،15ا-12،ا:)43الوحيدالمخفصهو

لإعطاءيستعذوهو:15(،7:47؟2146،

الخلاصوهذا)46:13(.لصهيونالحلاص

)51:5(.أحديتوفحهلابشكلسيتحفق

ثقةالإيصانهذافييستقيأنالشمبفعلى

)43:3(.العوائقجمغتغلبأنتستطيع

فقطلي!هذا،الخلاصانتظاروموضوع

)94:6(،اسرائيلوتجغالأسمنالنجاة

رج25-26،ة)94المضايقينعقابوي!

)94:8(البلادبناءإعادةأو3:91(صف
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،أ:26؟06:61،81رخ؟25:01)شليمرووأ

)52:7(.يوهملكوتإقامةوأيضأبل11(،

لمالتيالربشريعةمعرفةالإقاتهذهتتضمن

"الشريعةصارت.4(:)51للأممالمرةهذهتعط

وضمولة31:سم(.)إراعلوب"افيهيالتي

94:6:51،15؟22،:)45هذاالخلاصانتظار

ننتظر،الذيالخلاص،وأخيرا.ادانيأشيرت

8(.51:6،،:17)45أبدكبخلاصهو

الهيكلحقبةخلال.الثاكوأشعبازكرلا)د(

زكرياكان.أزمةفيالحلاصانتظارمز،الثاني

أشوعبز13(ت)8:7،حئامجفظهبأنحاولقد

ولكن،قربالحلاصبأناعتقادهعنا56:

جهوهأقواللأيث!كونبدأواتأخر،أنهبما

يرتبطالتأخيرهذاأنالأنبياءفأجابا(.)95:

الموضوعهذا2-14(.:)95الشعببخطايا

)95:15-.2"العقاببومإلىالاهتمامأعاد

الخلاصويحم!الخطأةيمحقالذي-6(أ63:

هذه195:.2(."خطاياهمعن"التائبينإلى

التي،الخلاصإلىالاسكماتولوجئةالنظرة

حزبيدعلىاليوقراطثةنأميسنعارض

يزدهرسوفجليانياتجاهإلىقادت،الهيكل

أشعيارؤياوأضافت..مب2-3القرنحتى

الموتإعدام:الخلاصانتظارعلىجدبذاعنصزا

اء:6-؟45:17وقالسبقكما25:8()أش

.8

(طخلاصاننظارهعناعرائيلوعئر.المزامير)ء(

الذيالخلاصويئخذ.المزاميريخارئي!يئبشكل

انتصار:حربحاطابغا(المراتبعض)فيهناننتظره

بم7:118:25؟01،801)76:سيايسيئعدؤعلى

واعادتهمىالأتجغ:47(.02:7156؟رج

بناءإعادة601:47(.)14:7؟البلادإلى

)96:36،المخزبةيهوذاومدنأورشليم

عنتنتجاليوالسعادة85:ه(،أي،اي08:

،ه65:مزذكرنا-18(.14:)132الوضعهذا

المرثل،ورأى.الثانيأشبأفكار67:3-4،89

كافل،الوطنمخقصاللهفي7:27ميشأنشأنه

خلاص

أعدائهميدمنخفصهمسواءةاسثباخلاص

21-22،:617،7:22،:212؟7:إمز

2-54:3،96:71،3؟،31،2-317:

وأ:7(،31138؟،901:26؟862،16:

منأو(-9:1415بم5)6:المرضيننخاهم

خطاياعنعقائايعتبر)96:2(اخرشقاء

ملموسة.

الخطايا،مغفرةيفترضالخلاصأنوبما

في.روحثةوجهةمرارايتخذالخلاصفانتظار

أإنطويلةحياةهوالمنتظرالخلاصة19:16

نإتقولبفكرةالخلاصيربط68:022-ا

(.الموتإلىيقودالذيالبابسئدهويهوه

51:14،62؟05:23؟فيالخلاصوانتظار

أقكيبدو،166،174،:911123-75،6:ه

وعى.واسعةآفافايمتحفهرزلكومع،وضوخا

،الخلاصلانتظارالأخلاقئالأساينالمرنم

القلوبوالمنكسريالودعاءأناعتقدوالأنهم

بالفقرارتبطدينيئحزبفيأعضاءيكونون)قد

.(.مق2القرنفيالهلينييناليهودمادثةبوجه

"مخقصهم،اللهيدعواأنوحدهميشطبعون

ثم:93؟34:91؟24:4-5،)18:28،

.(9110155،451:91،941:4؟611:6

الجديدالعهدكئاباعتقدالجديد.العهدئابخما:.

الخلاصانتظارعلىجرائاجاءالناصرييسوعأن

فيبوضوحالاننظارهذاعنوعبز.القديمالعهدفي

،يسوعللطفلالشيخسمعاناطايشقباكلمات

92-32؟2:ألوالثانيأشتستلهمكلماتوهي

لتهالجديدالعهدأعطىلهذا4:12(.أعرج

ا:3،تي4:"ا؟2:3؟ا:ا،اتمبمالوا:47

نحفصلقبمرازا،المسيحويوع25(،يهو

:23؟5،313:اأعبم4:42يوا؟2:الو)سوتير،

2:13،قيا:.ا؟تم3:022؟فل5:23،أف

ا:17لوأنومع4:14(.ايو11،أ:ا،بط2

القديمالعهدفيالخلاصلانتظارصدىيبدو

فإن(،السياسيينالأعداءمنالنجاةبعدالله)خدمة

العنصرأنةيموعاسميثرحوهويين2اةات
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منالنجاةفيهوالحلاصانتظارفيالرئيسي

:15(أأتم7:94-.5،؟سةالو)رجالخطيئة

غضبمنكنجاةآخرموضعفيصؤرتالتي

؟5:9أرووالدينونةالله)اسكاتولوجي(

ا:01،اتس5:ه؟اكوررج12:47؟يو

متر!بمأ:28)فلالفسادومن5:9(،

؟2:15كور6:9،91:01،2لو،18:11

كور2رخ!02؟5:)خ!الموتومن4:12(،ج

الجيل"هذاو23(،)يرالنارومن7:01(،

04(.:2)ا!الردر"

فمرضوع،الجديدالعهدفيإيجايةنظرةأردناواذا

خلصمنسمؤها.فيالحياةهوالخلاصانتظار

)أفالحياةملكوتإلىالموتملكوتمنانتقل

1(،:4تم)2السماوياللهملكوتإلى2:15(،

ومع.(ا.:2نم)2الإلهيئالمجدإلىيوصلناماوهذا

مخئصونوأننا،اسكاتولوجيئخيرهيالحياةتلكأن

:13،13مر،24؟13؟22؟01)مثالرجاء""في

5:8-9؟اض؟18ةااكور8،24:بمأ.5:رو

الآنمنذفهيا:ه(،ابط9:28؟1:14،عب

فأ،مسبقة)اسكاتولوجباحالمنامتلاكموضرع

)أعالمجائةاللهبنعمةنتقئلهانحن8(.2:ه،

بيسوعنؤمنحين(ه3:قي8؟5،:2أف؟15:11

كورا؟01:9رو3،31-16:0)أعالمسيح

)مرالمعمودئةفيالابمانهذاونعلن2(ا:ا

ولكن2(.ا3:ابط3:ه؟تي16:16؟

ينالأنالانسانأرادفإذا:عديدةالصعولات

بسعادتهيضخيأنعليهوجب،الأبدفيالخلاص

8:35،مر16:25،)متبحياتهبلالزمنئة،

هوالبشزدةلخلاصالاممبروالخصم9:24(.لو

لاالخلاصألفاظأنومع8:12(.الوإبليس

معرضفي8:36(الوواحدةمزةصوىتستعمل

الجديدالعهدأنومع،الشياطينإخراجعنالحديث

عننجاةأنهعلىالخلاصواضخاتقديئايقذملا

مثلنصوصنيالفكرةنجدأنناإلأ،إبليىسلطان

المهيأالخلاصهذا.:2618أع،وز23-327:مر

أ*الوا:96،لاصائيلالأولىالدرجةفي

تدمقد:23(،13أع4:22؟يو:9!91؟اا2:

أنبرلداللهلأنا(،:!ا)روالوثنيينإلىبعدفيما

رج4:01؟2:4،)اتمالبشرجميعيخلص

28:28؟أع12:47؟3:17؟يو3:6،لو

)يوالعالمنحقصهونجسوعلهذا،2:11(.تي

ندخلبهالذيالبابوهو4:14(،ايو4:2!ا،

مسيحانتة،"رج:9(.01)يوالخلاصنجدلكي

فداء.!،المسيحيسوع5

إلمطأمرحدونضئها.صيدونمملكةفيمدينةخلدة

دوا(.إلخيالأكادئة)في*6-676سنةمملكته

خلدهخانفي.بيروتمنالجنوبإلىكلما0تجد

القرونإلىنعودمميحئةوكناضببوتممئشفت

،الشمالوالى.الأرضفيفسيفساءمع5،67،

القرنينإلىتعودمدافناكتشفت،الثمويفاتقئةلب

0045سنةإلى0055صنةمنتصنذ)حضارمة(خلف

آنتةهوخلفحضارةبمثزما.خلفتلإلىنسبة

بعضهايجشدالألوانمتعذدةبأشكالالمزخرفة

التقنئةالمنجزاتأقادينثة.ومعتقداتأفكازا

الموقدإيجاد،بالمطرقةالنحاستطويمفأهمها:

الختمبينالفصلاليبن،صنعللحيئ،الملائم

الذيالقرصالحضارةهذهوابتكرت.والنميمة

صهرابنكرثكما،الفخارلصنعواحدةبيديدار

الخشيئ.بالقالباللبنصغ،المحادن

)ار(خلق،

.والكدماتالالفاظأولأ:.القديمالعهد1(،

ئعبزأنالقدبمالعهديرلدحبن.عاتألفاظ)أ(

والانسانوالأرضالسماءبأنتقولفكرةعن

مأخوذةألفاظأيسئعملفهو،لتهبوجودهامدينة

)يسأشسالله:الانتاجيئالانساننخ!اطمن

)يجبلص(،ن)ببنىن(،نو)كثتتد(،

.الكون!(ث)عصغ)هوليد(،ولدر(،ص

الملهمالكانببفكرةالألفاظهذهاخنيارويرتبط

وبالطر!قةثئت(،بنى)أضس!،الكونبنيةتجاه

اللهعملبهايملالتىالثعرلةأوالانتروبومورفتة

(.خيمةكقماشالسماءنشرولد،)جبل،
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ق:جذاخاصتينلفظتينأيضأالنصوصوعرفت

الثزاحبعضنبين)برأ(.ارب)اقتنى(.!ن

ومدؤناتأوغاريتنصوصإلىبالاستناد

نأ(،الشمالية)أفريقيامغناولبتيسكارديبي

لسنا.خلقبل،اقتنىققطيعنيلا!"ن"قفعل

نإي(.نقو.ن)قمخثلفينجذربنأمامهنا

يهوهمعوالانتاجالخلقمعنى5"ن"قلفعل

مز32:6؟تث14:91،22،)تككفاعل

4:ائكرخ8:22.أم913:13؟78:54،

(.حواءكفاعلمع

فقالمخضصةاللفظةإنخماصة.ألفاظأب(

لاأ،"ر"بهيالخلقعنالبيبلياللاهوت

الله.عملعنللحديثإلأالقديمالعهدبسنعملها

فيمرة52تردالشياللفظةهذهأنونلاحظ

البعدأوالمنفاويينالكابفيإلاتردلا،التوراة

شإفي4،الثانيأشفيمرة)16المنفاويين

-اء:تكفي3أ؟-2-4أ:اتكفي7،الثاك

48،،9813:؟51:12مزفيثم،حزفي23؟

،3401:خرأيضأونذكر...401ثاي:201

صي4:32؟تثإن31:22(.إر.3،:16عد

حزأيضا)رج\تكإلىيلمخان15:14

لفعلالارلافيالمعنىيكنمهما15(.،28:13

فالفكرة،بنى(:بعنيالجنولةالعربية)فيأ"ر"ب

عجيئا،شيئا"صنعهيالتوراةفيللفظةالأساستة

المعنىهذامعالفعلويظهرمدهشا".جديذا،

34:01خرفيئانوفيلاهوتيمدلولوبدون

أجلمناللهأجراهامحجزاتعلىينطبق)حيث

داثانموتموضوعه)حيث16:03عدلثعبه(؟

عنالحديث)حيث3122:إر(؟الفجائيوأبيرام

شإرج.الربإلىاصرائيلعودةهوالذيالجديد

فهو:أ"ر"بفعلمفعولأما65:18(.:48،7

؟ه:42إكىأ"2:4بما:ا)تكوالأرضالسماء

)مزوالكوكبوالقمرالشمس45:8(،

والظلمةالنور04:26(،إثز!:5-2؟481

الشعوب4:13(،إعاالرداح45:7(،)أش

،(021:91مز03؟:21حز؟43:1،15)إش

تث6:7؟5:ا-2،ا:27؟)تكالانان

28:13،حز54:16؟45:12،إش4:32،

.12(:51)مزالنقيئالقب(،2:01لا؟15

الفكرةإن.الرائيلخارجالحلقفكرةثانئا:.

قد،خالقإلهعملصاوالانسانالكونبأنالقانلة

ففي.القديمالشرقفيواسغاانتشازااننثرت

منولدالذياتومء،هليهولوليى،كوسموغونية

والهواءالاولانئةالمياهانتي،الخاصةبقواهنون

كؤن:جسدهفيوأنماهزرعهاوابتلع،والرطوية

السماءبدورهوثدإلهئازوخاوالرطوبةالماء

أعطى،ممفيس"لاهوتوحسب.والأرض

ولقوىللآلهةالوجودوبلسانهبقلبه،بناحءالاله

:خنوم،الكبثىالإلهعملالإنسانفاعتبر،الحياة

كوسموغونياثواختلفت.الفخارفيآلةعلىجبله

عنولبنانوفلسطينوسوربةالرافدينبلاد

بصراعفانطبعت،الهادئةالممرلةالكوسموغويات

البابلونيةالملحصةفي.الشواشمعالخالقالإله

منانطلافاالعالممردوك،كؤن"،إليش"إنومما!

الوحثىتياماتمعسلرصراعبعدالث!واش

بكلمةدفرحبنالخلآفةقدرنهعلدك.البحرفي

خلقها.أعادثمقماشقطعةفمهمنواحدة

حملمغنا،ولبتشكاراتيبيمدؤناتوحسب

"رص.ن"قصفةالكنعافيالآلهةعمعفيإيلالاله

أوغاريتنصوصوسفت(.الأرض)خالق

"ميل!ت.ين"قإيلزوجة"اثيرت"

أنهعلىإيلعنبعلعليانوتحدث(.الآلهة)خالقة

ومردوكخنوموضعفيأنومعوأبونا"."خالقنا

كيانها،ملءفيالأشياءإتاجعنالحديثيدور

فييرتبطانالالهانفهذان،وحدهاالخالقاللهبقدرة

موجود.كلأساسهيأولىبمادةأصلهما

لوشع)أ(اصائيل.فيالحلقفكر!ئالثا:.

تحتللا،منفاوئةالقبلاليهاباتفي.الفكرة

إلىينبنصفأقدمواسغا.خيزاالخلقفكرة

خلقعنالهوهيالخرهوخلأقانثاطأالله

عملانطلاقنقطة-24(.ب2:4)تكالانسان

نباتولاماءبدونصحراءهي،الخلأقالله
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العملوهذا(.للأرضالأصليالوضعهو)ذاك

بخلق،بستانبغرس،ونباتهاالأرضبرفييقوم

والانسانالحيوانوجئل.والان!مانالحيواناث

الالهعملهبمانفكريجعلنا،النباتيالأرضبتراب

خاضاأهتمائاالملهمالكاتباهتئم.خنومالمصري

.مآ"ضلعإبالله!(نأببناهاالتيالمرأةبخلق

صفة!"ن"بلفظةمعيتكؤن،الاوغاريتيةفي

بافي،تونب.ين)بالبثريةكأبالل

مضمونأنومع(.الخلائقخالقأوالمبنيين

المعنىفيالخلقعنتكلمأنلنايتبحلاالنصوص

نأالخبرمنينتجأنهإلأ(،العدم)منالحصري

.المادةعلىتائةسلطةاللهإلىينسبالكاتا

اللهإلىبالنبةالخلقلشى،!نلكإلىبالإضافة

نحويتوخه،كلهحزاعملأبلضرورلا،عملأ

بخليقتهالعنايةكليعتنيإلهعصلمحذد.هدف

يصؤرلاالخلقأنأيضأونلاحظ18(.)آ9-8،

اللهلإرادةالأولالتجئنأنهعلىبل،لذاته

رإ64:7؟9،:45؟92:16إشإن.الخلاصتة

تك2وضعناواذا.2:7تكإلىيلثح-6ا:18

بيدالكونخلقعنالحديثفيإرميايضفرد،جان!ا

وحسب.(38:16رخ،5،31:35:)27يهوه

علىخاصبشكل31:36إريشذد8:22،تك

والفكرة.اللهخلقهاكماالأشياءنظامثبات

خلقهالذيالربعملأيضأهوالناربخبأنالقائلة

؟اا:22إشعنهاعترقد،الفدممنذمسبفا

سنحاريباجتياحعنالكلامبمناسبة27:26

لإشعياالمفضلةالمواضيعأحدتكؤنهي.للبلاد

)اللهعليونإيلعنالكلامإنوأخيهزا،.الثاني

ج!ره،مع14:91،22تكماهاهالذي(العلي

يعكس،والأرضالسماء!(ن)قكخالق

الخلأقاللاهوتعنقديمةفكرةاكيدبشكل

.الكنعانيونعرفهاكما

عهالمحبرالتيالخلقفكرةشكفت،المتفىبعد

الدينيالفكرفيمهثاعنصزامتنؤعةباشكال

شمرتةنصوصفهناكاليهودفي.الشحبلدى

عنمأخوذةوصورمعطياتإلىاستدت

فصؤرت،والبابليةالكنعانتةالميتولوجيات

الاوقيانوسضداللهبهيفومكصراعالخلق

ويسمى"هائلكوحشئوصفالذيالاولاني

74:13-14،)مزلالريتان*أورهب

7:12،9:13؟ب3:8أيا؟.ا-ا98:

اليشانومافي51:9(.إش12-13؟إ26

يقطع)كماقطعتينمردوكقطع)4:7-8(،

النصفمنفكؤن،الوحشتباماتالضدف(

خلفمياههوحصرالسماويالاوقيانوسالأول

فشق،يهوهفعلومثلهب(.67)نشومغاليق

علىوسيطر51:9(،إش74:13؟أمزالبحر

11(.38:)أيوأبواببمزاليجهيجانه

واهتمامهالدمليباتجاههالحكميوالأدب

.مهندسعملالخلقفيرأى،والكيلبالنسبة

حيئ(،كشخصتقذم)التىحكمنهتقودهفالته

الأولانيالاوقبانوس،الكونأجزاءكلفيعطي

وعوايدوالسحابالسماءوقئةوالجبال

وثباخهاالمرادةوقياساتهاالمحذدمكانها،الأرض

،712:حك31،-822:؟391:)أمالضرورفي

اا-ا38:أيويقابل-6(.ا:24يصي؟909

وضع.الأرضاللهحذد:بنايةيناءالأرضخلق

موضعه.فيالزاويةحجرجحل،الأساسات

منالنابعةالمياهجماحاللهكبح،ذلكوبموازاة

نأتستطيعلاحدوذالهاورسمالأرض!قب

مز8:92،أمفيعينهاالفكرةونجدنتعذاها.

5:22.إربم:ه-9:1486-8؟401

-أ:اتكهوالموضوعهذاعنتعبيرواكمل

،الثمراشمنمنطلفاالكوناللهيبنيحيث،أ2:4

منمنطقئا:ترابطأمترابطةمراحلستعبر

شىءكل،السماءفيالكوكبإلىالحقلعشب

النظربلفتما(.الخلق"خبر)رخالذعملهو

تكفياللهكلمةأنهو،ب4ة2تكونجاههنا

.والنباتوالبحاروالأرضللنورالوجودلتعطي

إلىستحاولا،الكلمةإلىالقديمالحثرقنسب

وحسبت.تخطئلافاعلتة،واللعنةالبركةكلمة

كصوتذانها،فيقؤتهاتمتلكسحرئةعبارة



515

الذممطإرادةعنومستقلالانسانفممنخارج

شمعتحيثاسرائيلفيولكنبها.يتلفظ

أوالعشرالوصابا)"العشر"إالكلماتفيالكلمة

إرادةعنعبزتفقد،الأنبياءوأقوال(الدكالوغ

خلاصأجلمنوالفاعلةوالحساميةالحزةالله

الحلقإلىتعودحين،عينهاالكلحةوهذه.شعبه

وأطبيئكنداءتصؤرلا،الكوننمؤإلىأو

تكونأنبمكنلا.خفئةقوىباثخاهسحرفي

ومستقفةقديرةلإرادةجذافاعلتعبيرسوى

.الخارجمنمفروضوغيرمسبفاقصذانصؤر

.بالذاتالخلقناموسهياللهكلمة،اتكفي

متحزكلاكوفبنظامعفةتصبح،تلفظوحين

،الآنمنذبدأوالظلمةالنورتناوبإنومشمز:

قادرةالأرضوخعلت.(4)آ3-أبذابتوقفولن

وبلأتا(.)آاالأخضرالنباتإخراجعلى

ولامنتظمبشكلمسيرتهماوالقمرالشمس

الأشياءمنعدذااللهخلق)آ16-18(.متقغ

لننالكبيرينوالنيرينالفلك"صنع"و،بكلمته

نإالبز.وحيوانوالقمر()الفسصىالسماء

إصنع"لفظةمضمونينفيالكلمةمعالتوازي

للحديثاستعملالذيا!ر"بفعلأما.ويرفحها

علىفيشذد،والانسانالبحروحوشخلقعن

الله.لعملوالمتساميالعجيبالطاج

!ه!:6-9؟مزفيبالكلمةالخلقفكرةونجد

نإتقولفكرةعنتائاتعبيزا)يعبز:ه-1486

؟401:7(؟الطيعةنواميسأصلفيهيالذكلمة

الروخأنغير.الثانيإش،-147:4-5.1518

،اتكففي:انكفيعقاالشيءبعضتختلف

فهيهنا،أما.جامدةالخلأقةالكلمةتبدو

الذيجهرهقدرةالنبيأبرزلقدجذا.ديناميكئة

وجعل،الكونقوىعلىسبطرواحدةبكلمة

44:27؟04:26؟)إشمكافهافينهاكلأ

يبينأنالكاتبأرادلقد05:2(.48:13؟

شعبهبناءيعيدأنيستطيعيهوهأنللمنفئين

لاتولهذا.كلهالكونخلقيهوه.بارزبشكل

مع،2645،7:12،18؟:04)إشفيهجدال

خلق

نسببل24(.44::22؟04رجا".ر"بفعل

:7(.)45الحلأقاللهسلطانإلىوالئزالظلمة

التاريخيئالبعدعلىالنبيئهذاشذدوقد

اسائيلفاخيار:الخلأقاللهلنشاطوالخلاصيئ

15؟7،)43:ا،خالقعملنظرهفيهو

أصلفيففطيعمللاالسلطانوهذا54:ه(.

معجزةأيضأيحفقبل،وحفظهالمادفيالعالم

)41:02،إسرائيلبهؤعدالذيالخلاص

عنالعبرانيالثعبعئرولقد48؟7(.45:8،

مليئةأناضدفيالخلأقاللهفعللعظمةدهشته

مجدلاتوفي1(40بم-7ا:891،)مزبالحماس

5-6(.ة5:89-9؟؟:413)عابالإيمانتعبق

)إروالأرضالسماءخالق،يهوهإلىصلواتهوتجه

.3(:خ)يو(أكط؟9:12يه6،:9نح،32:17

المزاميرمنعددفيالخلقموضوعوؤجد

39:ا،98:29-13،+:6؟)24:ا-2،

فيوأخيرا،9(.09-ا911:*،59:5،

الالهتمثز،الأوثانعبادةعلىاليهودفيالهجوم

04:18-)إشالأصنامعن،بالخلقالحقيقي

)يو(دا؟-511516:؟-01:1112إر،26

:3-151مز؟15:11؟-9ا:13حك؟ه:14

فيالآلهةلولادةأثرلا.الخلقفكرةمزات)ب(

مادةمنيولداالخالقالالهفيهوه.الهوئةالديانة

عنالثانيإشوعبز.الدوامعلىوجدبل،اولانئة

الأولجمهوه"أنا:نقولعبارةفيالايمانهذا

.(648:12؟:44؟4:)41"الأخرينمعواكون

فيالخلأقاللهعملتجعلالتي،ا:اتكوبداية

عينها.المكرةعنتعئر،والأرضالسماءأصل

حينوضوحأاك!ر22-26ت8أمنصنويبدو

العالمقبلالالهئةالحكمةوجودعنيتحذث

يعتبرهالذيالاولافيالاوقيانرسقبلبل،المادفي

مز)رجاللهلعملالانطلاقنقطةا:2تك

تكنلمالمادةأنيؤمنالذيولكن09:2(.

الخلقيعتبرأنمنطقئاعليهيفرض،دائفاموجودة

هذهعنحركياتعببرأنجدلا.العدممنإتاخا



،خبرخلق

اسرائيلبنيفعند7:28.مك2دطإلأالنظرة

السوتبريولوجئ.بطابعهالخلقعنالتعليميتمثز

التيالمخلوتاثأنعلىأ4:-2ا:اتكشذدلقد

-ب2:4تكوصؤر.حسنةانتكا،اللههابرأ

بلبلتالخطيئةولكن.اياولالإنمانسعادة24

الكونالطوفانمياةوحولت،القديمالنظام

وتقول.الفوضىفيهتدلثشواشإلىالجميل

)إشسئدئرالحاضرالعالمإنمنفاوثةبعدنصوص

سماءمحلهوتحكا:26-27(20مز51:6،

!65:17)إشاللهيخلقهاجديدةوأرضجديدة

اسكاتولوجيا(.5رج.66:22

الجديدالعهديتحذثحينالجدبد.العهد2(،

"كتيزوامكزسةلفظةيصشعملفهو،الخلقعن

كفاعلاللهمعأشس(مماهولأ،المو!ع)برءل

يكنلم،اليونانئةإلىالتوراةنرجمتيعاعة.الفعل

فبهقرأتمزة26شلى.المعنىهذا"كنيزو!لفعل

فيسرى"كتيزوأبرترجمهلما"ر"بالسبحينية

.مرة17

بشمولةإيمانهعنبوضرحالجديدالعهدعبز

فأ8:6؟)اكررصيءكلاقهخلقلقد:الخلق

السماءفيماكلا(.4:ارؤ3:4؟عب3:9؟

واللامنظورةالمنظورةالأشياء،الأرضوعلى

17:24؟،:4:241415،أعرخا:16،)كو

:7(.15،6:14رؤ:36؟11رو

.ا:6؟)مرالعالمبدايةإلىالمتكزروالتلميح

رجت3:4؟ابط2؟24:امت13:91؟

)عبللخلقالمعطىالبدءوت!مية8(،91:4،

4:3؟عبا..ه؟لوابم25:34مترجا:.ا،

إئشاء"قبلوعبارة8(،ة13،8:17رؤ9:26؟

رجا:02؟ابطا:4؟أف17:24؟)يو"العالم

ثأن!ثأنهالجدبد،العهدأنعلىتدك:ه(،17يو

وهذامحدوذا.سدىالكونإلىنسب،القديمالعهد

،الزمانإطارقالخلقعقيدةعنالتعبيرأنإلىعائد

وثيقأارتباطأالمرتبطالبثرفيالفكرمتناولفيصار

إليهالذىا:اتكوضعهوهذا.بالمحسوس

ننسبالبدء""فيفعبارة.الواردةالنصوصتلفح
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ولكنها،بالذاتالكونأصلالخلأقاللهعملإلى

نأنريدالتيالفلسفثةالمسألةمنموققاتأخذلا

أطاارتبايرتبعامتحزكمادئعالمكانإنتعرفإ

كانوماالكاثن(هو)بلصارما،بخالقكبنونئا.

نظرةإن،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا.بلايةله

كبيرانأئبرأأثرتقدالحلاصنالهيخإلمطالاسرائيلي

إلىنظرواالبيبليينالكئابلأن،الخلقعقيدةفي

بدايةللعالميكونأن.التاريخهذاإلىبالنظرالخلق

ايمانعنالبيبلباتعبزبهالذيالملموسالتعبيرهو

8:6؟أكورونسبتخلقها.اللهبأنالخليفة

الذيالدورالمسيحإلىاأ:2-"عب؟:16كوا

مأأرج"اللهخلق"أصلهو.الخلقفيالحكمةلعبته

كلمة،اللوغوس5-3ا:ايوفيهودرى8:22(.

عنشخصئتهتتمئزكائئابهخبلالذي،الله

ذاكمعالالهةبالطبيعةبتماهىولكنه،اللهشخمئة

الخلق.عصلانكإليهنسبالذي

5:17،كور2فيالجديدالخلقموضوعونجد

؟3:01كو؟4:24؟2:01،51أف،6:15غل

تئنالحاضرةوالخليقة21:ا.رؤ3:13؟بط2

التجديدهذاإلىوتتوقالفساد،نيرتحت

8:91-25(.)رو

ا:ا-)تكالخلقبخبرالبببلياتبدأ)ار(خبرخلق،

إلىالخبرهذاوينسبالسئة.الأيامأر2:14(

المنفى.بعدأوالمنفىفيدؤنوقد،الكهنوتيالناريخ

الخلق.عنالمتكلموحدهلبسالنصهذاأذغير

)تكوالسقطةالفردومىحولاليهوهيفالخبر

بهخاصأللخلقخبراامتلكقد-3:24(ب2:4

خالق،بيهوهالايمانذاتعنيعبز24(،ب4:)2

للانسانالممئزةالمكانةذاتويفرد،الأشياءجحغ

في.الخلققلبفيهوالائساناليهوهي،)في

يختلفانالخبرينأنغير(.الخلققضةهوالكهنوقي

والأسلوبالألفاظمستوىعلىعميفااختلائا

)الخلقبستلهمانهاالتيالكوسمولوجيةوالنماذج

الأرضإلىالصحراءمنعبورهوللبهوه!

منعبوزاالخلقفيصؤرالكهنوقيأثا.المزروعة

التياوالأسئلة،المنطم(العالمإلى،الكونإلىالواش
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بخبرملتصفا24-ب2:4تككانعليها.مجان

معهكذاالأشياءصارتلماذاتف!رالتيالسقطة

إلىتعودلاالتى)3:16-91(الألغازهذهكل

أما3(.)تكالخطيئةإلىبل2(،)نكالخالق

بالاحرىأوخلق""خبرفهوأ،ا-2:4:اتك

البدء،فمنذالاشياء:خلفتلماذايفشرخلقنثد

.والأرضالسماءاللهخلق

مقدمةمعمحكفابناءالخبرنجيالحر.بنية14(

ضيءكلخلقعنفتتحدث،يلماتستبق،ا:)1

معانيهافيالمقذمةت!تعيدأ(21:4وخاتمة(اللهبيد

شكلهفيالعالمإلىالكاتبنظر(.التضمينأأسلوب

فذكربدأ.البدهفيكماتكوينهفأعاد،المكتمل

كل.دبوكل.وتآ2،خالية)خاويةالشواش

المنطم.العالمعكصهوالذى(المساحاتفيتائهة

ع!لبدرفتين:دبتيكافيالخلقعمكوصزر

وأالتزيينوعمل3-13(آاالمخلوقاتبينالفضل

الأيامأعمالحيث3(،)آ14-االماحاتتلء

.23،،1الأيامأعمالمعتتجاوب56،،4

النورفصلواحد.عملهناك،الأول!اليومفي

والمياهالفوقثةالماههاكالثانياليرمفي.الظلامعن

بينيفصلالذيالرتيع()أو:الجلدمعالتحتئة

عناليابةفصلت،الثالثاليوملطالائتين.

النجومجعلتالرابماليومفي.النباتوبرزالأرض

الومفيفزئنته.الفللثفيوالقمروالشم!ى

،السادساليوموفي.والطيورالاسماك،الخاسى

عملإلىنظرةالنتيجةوجاءت.والإنسانالحيوان

فيالذروةإلىويصل،الكمالفييتنامىالذىالله

السابماليومرراحة)آ26-28(إلانانخلتى

واحدةرسمةحسبعملكلوئنيا-3(.)2:

)آ3،كذلكفكان.اللهوتال:مقولةعباراتمع

يذكرو.03(،6،9،11،41،02،24،26

فصلالئالث(:اليومإلىبالنسبةعدا)ماالخلقعكل

-2ا)آخلق.(25-16،)آ7صغ.()آ4الله

ذلكأناللهورأى01(.8،،)آهاللهدعا27(.

31(.21،25،،01،12،18)آ4،حسن

فيخلقتالتيالحتة)الكائناتوقالاللهوباركهم

،خبرخلق

مساءوكان28(.،آ22والسادسالخامساليومين

بعدالمساء(فييبدأالليتورجيئأاليومصباحوكان

،56،،2:4،أ،العمل)بعدالبومإلىالاشارة

31(.23،،813،91،،8:آه

صتةعلىتوزعتأعمالثمايةمعالمتثغبةالبنيةهذه

الخلق،أفوالذكرمعالخلقعملوذكر،أيام

هذاإلىالشزاحنسبهطوللتاريخعلىالضوءيلقيان

وأ)شفهيئالأؤلن!كلةبكونأنيمكنالخبر.

خبرجاهثم".الخلقأعمال"خبرفيمك!رب(

للتأليفاللاهوتياللونأعطىالذيالخلق!"أقرال

وحدةمعتتضاربالنظريةهذهولكنالحالمن.

الكاتب.ووحدةالنصن

الخلقعنالكهنرتيافيإن.الأدثيالفن2(،

تتيحالتيورستتهالصور،منالمجزدأسلوبهمع

بالتحديدواهتمامه،النمنوتلاوةالذاكرةعمل

أوردهتعليمبئخبركأنهيبدوهذاكك،اللاهوتي

فياحتكلورجتامقطغاآخرونفيهورأى.الكهنة

البابليالثيددوريشبهدوزااسرائيلليتورجية

عبادةفي06-72(نثو،إليض)انوماالخلقحول

لاالنوراةأنغير.الجديدةال!ةبدايةفي،مردوك

اسرانيل،فيالسنةبدايةعيدعنمعلومةأيةتعطبا

الليتورجيا.فيالخبراسئعملكيفلناتقوللأكما

شعاثرفيعكانهيجدالكهنرلنالعيمهذاأنيبقى

السبتشريعةيؤ!ثىأنتوخىوقد،البادة

يذكرالخبرأنالواضحمن)2:2-3(.

الرافدينثة.صتماولاالثرئةالكوسموغونثات

يحيطراليآ2(،)خهومالأصلىالضواشفمياه

ا-لضاريالعالمإلىتنتميلا1(،0)آ3:الخالقعل!بها

بل،صة(نادرةهي)التيالمياهحيثالفلسطيني

قصيدةوانتجتالماءفيأرضهامذتحضارةإلى

تياماتعلىمردوكاتصارتنثداليإلبشانوما

اصانيلبنوعرفهاوالني،(الاولافي)الاوقيانوس

اكيتو.عبدليورجيةفي،بابلفيالمنفىخلال

ا:ا-وتكإليضانومابينمثابهةتثلات

جذرتته.فيجديدهواليبليالفكرولكنأ.2:4

صورةهووالشواشالبدء،منذيعصلوحدهفالئه



،خبرخلق

كلقبلالخلقأماطيركانتإ.الخلق"قبلعقا

توىفئجشد)تيوغونبا(،ئولدآلهةتاربخشيء

تكفيأمالخدمتها.الانسانخلقوقد،الطبيعة

ضيءكلعنالأ!اطيراتزعتفقدأ،4أ-2::ا

لااللذينوالقمرالشمسالسماء،)الهبحر،

ووحوش،صراجين،نيزينيعتبرهمابليسثيهما

سانربينمكانهاخليقةكلفأخذتالبحر(،

ضىء،كلخلقوقد.اللهوحدهالله.الخلانق

صورتهعلىخلقهالذيالانسانالذروةفيوجعل

هذا.السابمالومفيمعهويرتاحالخليقةليسحود

حضارلةأشكالعبرهوهويبقىالدبنيالتعليم

نجمنهاوالكهنونياليهوهيفأدرك،الزمانعفاها

ال!ه.

اللهئم..)الوهبماقهأولأ؟..اللاهوت3(،

هو2-3(.6:خر،لموسىا"يهوهاسمهسيقول

خلالمنلاسرائلنفسهعنكشفالذيالاله

الخلأق.عحلهفيهناذاتهيكثمفهووها،الاربخ

الخالقهو.(الخبرفيبفعل)وحدهالواحدالالههو

الخليقةبرزتالقدبر:الالههوشيء.كلوستد

تصدبحبحنةوهي.إرادتهعلىكجواب

حديثهو3(:)1:اجذاحسنةهيبل،خلقه

إطارفيالئهزجذورتبرزالتياللهخليقةكمالعن

الكهنوداختلف.التكولنل!فرالنهائيئالندوين

بصورهب-24(4ة2)تكاليهوهيعن

مناللهقربعلىتدكالتيالانتروبومورفئة

يختلفالذيالخالقتاميعلىفثذد،الانسان

كلقبلالموجودوهو،خليقهعنجذرئااختلافا

بكلمته.شيءكلخلقوالذيضيء

كلعلىيدك.جمعاصم،)آدمالإن!انثانئات.

آ27..وامرأةرجلهو.علماسمولي!،انان

الدايةمنذيبدو92(.28،آ26،فيالجمعصيغة

التيالوحيدةالخليقةهو26-27(.ة)1الخلققضة

التيالوجدة)آ26(،إهميتئاورموضوعكانت

تتصئطبأنمهئةونالتالذ،عورة!علىخلقت

سمؤأنفيشلثلا)آ26-28(.الخليقةعلى

رج،مل)صصورةعلىبخلفهارقيالانسان
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الدميةرج.توم)دوشبههاللهالعرثة(في!نم

بيذائبرزخبرفيقوئةعبارةأمامنحنالعربتة(.في

"علىعبارةمعنىماولكنالذ.تاقيالئكل

ومثاله!؟اللهصورة

!ئ!بهفيالكاتتأيهدنحصرأنلناتحشيءلا

تك)الوهيم،ال!ماوقياللاطفيكانناتمع

"الرهيم!يعرفلافالكهنوتايهوهي(.3:5،

"إلوهيمإنبرضوحيقولوهوالواحد،الالهسوى

نصوصهناكأ(.)آ27داصورتهعلىالانانخلق

هذه"الثه"صورةإننقولبأنلناتسمحموازبة

المخلوقبآدمانتقلتالتيالانسانطبيعةإلىتتي

شبهه،علولدهابنإلىأ(،5:)تكادتهثبهعلى

بعدالانانتمتزوهي5:3(،)تكصورتهثل

لاالموصهذهكلأنغير)9:6(.الطوفان

تدصروحهناك.الصورةهذهتحديدعلىتاعد

حك17:3-14،سي8:6؟مزخطفيغرفت

طبيعةعنشيئايقوللاالكهنوتيأنغير2:23.

التيالوظيفةعندفقطيتوقفبل،الصورةهذه

في)1:26-28(.بالخليقةالانانعلاقةتؤشس

وهنا،.الآلهةلحدمةالإنسانخلقالأساطير،

الهذامهتةتلمقد،اللهصورةهوالذيالانسان

ولمجضعهاالأرضيملأبأنإ:28(،اللهباركه

28(.)آ26،الجوانعالمعلىويسود

سيناءإلىيعودنظامالسبت+.السبتثافما:.

يذكرلملهذا،31:12-17(.ا،02:8-اأخر

بإلحاحإليهأضيرولكن2-3(،)2:الخبرفياصه

"تب"شفعلوذكر،السابماليومتكرارمع

هوالسبتعنوالحديث(.العملعن)توقف

نككتب.أيامستةفيالخلقتقديمفرضالذي

)خرخاصةأهميةالسبتأخذوتتفيأ4:-2ا:ا

،562،4:إش؟26،:2228؟02:12،02

17(31:،0211؟)حزمكانتهفحاز،:13(58

نيفدخل،عملهاللهأنىاللاهوقن.ومدلوله

المحماءيذكرالمتتهيلنراحةوهي،راحته

فييشاركلكيالانسانيدعىواليها(،والصباح

السبت.راحة



951

هوالذي،الخلقحولالكهنوتيالخبرإن:رابفا.

يدشنأ(،42:4)توليدوتانسابصلسلةأوك

التيموالبد""هذهالبارةنكونقد.الكهنوتيالخبر

11:01،27،ا؟.اة5،6:9:ا؟مقدعةهي

نصوصكلها36،9.37:2:ا،12:91؟25؟

له.كتوقيعفبدتالحبرإلىأضبفتقدكهنوتثة(،

انتقالةتث!كلالخاتحةهذهإنأمر،منيكنومهما

خبرفيبدو5:ا(.)تكالكهنوتيالخبرولمئيمع

ونقودالكهنوتيالتاريختكؤن"مواليد"كأولالخلق

الحلقخبرإنا(.3:)عدالكهنوتيهروننسلإلى

تك،بدايةفيوجعلواليهوهيالكهنوتيضئمالذي

(1ا-ا)فالبداياتناربخ5فيالأولالفصلهو

الد،أرادهاكماالصالحةالخليقةبعد،سيكونالذي

تاريخبدابةعينهالوقتوفيالخليفةتاربخ

.الخلاص

فيالغربتةاللسلةبينامتدت!نطقةعاصمةخلقيى

أضحقاءأحدمملكةعاصمة.الثرقتةوالسلسلةلبنان

هيردوسباسمعرفالذيالثانياغرلباس

صوبةهيوبرنيكة(.ارسطولولس)ابنالخلقي

البناني.الحقاعفيوعنجرالارامية

وأوأتاربهاأنجاؤهاأخبر.كورنتوسمنامرأةخلوة

وسطالسائدالانق!امبحالةبول!أصدقاؤها

11(.:ا)اكورالكورنثئين

عنب.،رج)ا!(خمر،

سكيب.،رجا!()سكيبخمر،

العنصرة.عيد*رجال()عيد،خمسين

اليونانية:فير.يز!:الحبريةفي)ال(خنزير،

وأالداجنالخنزير.جويريون،خويروي،هوس

نجسحيوانهوا!08:4الوعر()=ا!بزي

الشريعةهذهتجاوزومن:8(.14ن!7،ااالا

الذي66:3رج65:4؟)إشقاسئاعقائايعاقب

الدياناتنحتلففيعرفتخنازبربذبائحبنذد

توازيالذبيحةهذهمثلالسرانئة(.الدباناتومنها

الهردمقت(.ا7:،618:ملث)2الإيمانجحود

فيجاراهمبل،وحدهميكونو!فلمالخنزلر،لحم

)تابو(محزمأمامهانحن.كلهالقديمالشرقذلك

خوتور

تربيةاثترت،والرومانتةاليونانثةالحقبةفي.دبنيئ

كبيرةقطعانعنالجديدالعهدتحذثلهذا.الخنازبر

المهلبنة(.الدبكابوليسفيا5:ا)مرالخازيرمن

فييكونحينالانانإليهيلجأعملالخنازيررعاية

الجواهر"رميو15:15(.الوالحاخةأمع!ن

تورد7:6(.)متالتذيريرادفللخنازير"

اغشلتالتي"الخنزيرةمأئوزا:قولا،222:بط2

،.الوحلفيالثمزغإلىعادت

عشراتامتلك.الغنممنكبشبشكلإلهخوم

فدك)الكبثى(شكلهأئاممر.فيللعبادةالأماكن

الفنتين،في.المياهكإلهميزئهوعلىالخلأتةقؤتهعلى

الححطري،اليلنبغيحرسكان،الفيلةجزيرةأو

إسنةفي.السنوقيالفيضانانطلاقنقطةهوالذي

الطينفييجبلالذيالإلهئالخزا!تكان،وافتيري

.الكونخالقجسدوحتىوالثر،الملوكجسد

نباتومر،،هاقت،أنوكت،مانت:هنناؤه

مصرملك.اليونانئةحسبخيردسأويخوفيخنوم

الحلالةفيالئانيالفرعولن..مق0262سنةحرالمط

.الجيزةفيالاممبرالهرمنجى.(القديمة)المحلكةالرابعة

عجيبة.!رجخوارق

"كواور"ش"ك:الفينيقيةفيخوشور.رجخوتور

سخةالمصريةفير.ثخ:الاوغاربتئةفيض".

الصاخ!الالهخوسوراليونانيةفيي.تر

عرفي.الحاذقعلىاسمهيدكالذيوالمهندس

الرافدينيالالهمعوتماهىالأوغاريتثةالنصوص

)دمسقيوس،الصيدونيموخوسذكرهثمإيا،

فبلونوماهاهج(.125الاولىالمبادىءفيمقالة

)إلهمايليخيوسوزوشهيفايستوسمعالجبيلي

-1101:11التهيئة،)اوسابيوس(والقىالخصب

ملكأنهعلىخوشورالمزعومملينونواعتبر12(.

جبيل.بعلةعشقتهالذيتموزووالدالفينيقيين

بعل،قصرخوشوربنى،اوغاريتسطرحسب

الصيدومعلم،الاسلحةوصانعيالحذادينإلهوكان

سحرية.سلطاتهذاكلفوفنال.السفنوصغ

الاسماءعبرالأولالألففيفقطعبادتهغرفت
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بايمغبديكنلمإذاهذاوالفوفبقية،الفبنيقية

راسواالمصريالحجرقاصبمفةفعلى.ارش

المئاحبكوبإلأرشفعنئمئزلا،تخش

الآلهة.منغيرهعنفيمثزهبيفاهيمسكهالذي

اننيباس.هيرودسالملكوكيل8:3.لوخوزكط

التفثاتالنساءعدادفيحنة()أويونةأمرأتهكانت

نإيقولمنهناك.بأموالهنيسوعبساعدناللواقي

هو13:أ(أعمناين:يقول)وغيرهمخوزي

كفرناحومفيابتهبوعشفىالذيالملكيئالضابط

46-4!(.:4)بو

الق.غافة*رجاللهخوف

صنةحوالمطحكم.الرابعةالسلالةفيالثافيالملكخكلفع

)علوه:الكبيرالهرمبسببخاصةعرف0265.

ؤجد5491سنة023(.09.:اضلعه46و06

2.خوهرمقربشمسئانتاربان

هلىدعزرتخصمدينة:18.8أح.اسنرجخون

نأنقرأ88:صم2فيالمرازيالنصني.صودةملك

ويروثاي.باطحأخذداود

صقرورأسانسانبث!كليصؤرمصريإلهخونصو

بشكلأ،الثيئ،القرصرأسهعلىيحمل

.وموتأمونوابن،القمرإلههو.طفلأو،مومياء

هذايدعى.كبيرهيكللهكمانحيثطيبةفيكبد

ابثر.إلىالسوءلمحملالتيالأرواحضذالاله

تمثل.ثارومماوأمتشوبزوجة.حثتةالاهةخيبات

أسد.علىتقفسئدةهيثةفي

رع(.)الخيربوط:العبريةفيوالشز)ال(خير،

اغاتوس(،)أو:كالوس:اليونانيةفي)الئز(.

(.بونيروس:)أوكاكوس

بدركالبثروجدانكانإذا.اقهصلاح1(،

الخيرهواللهلأن.اللهإلىنحردأنفيجب،الصلاح

8؟ة54مز،بو)طالصالحهو.الأسمى

5:13؟أخ2ا؟3:اعز3:ء2؟مراطه!:ا،

سياققمكانهيأخذالقولهذامثل03:18(.

امتدحه:اللهصلاحعنتكمفمن،لهذا.ليررجيئ

أخا؟ا:136؟ا:118)مز"صالحلأنهلله"هللوا

خطفيالجديدالعهدوسار5:13(.أخ16،34:2

052

91:17،)متصالحوحدهالله.القديمالعهد

صالحاللهأنعرفنافاذا:91(.18لو:18؟01مر

ونحن.وخيرناصلاحنافيهفلأن،بذلكواعترفنا

الحياةفيكماالجماعتةالحياةفالخيرهذانختبر

فما.روخةوخيورزميةخيورحولالفردئة،

يقولمافيصالحهو.لىاحانبركةهواللهيعطيه

بفعل.ماوفي

تتكلمالخلتى*أخبارإن.وحسناولاللهخير2(4

الله:شميئةمنالأولىجمالهفيخرجعالمعن

12،،4:01،ا)ثكحسن"ذلكأنالله!ورأى

خبلالذيالانسانإلىوبالنشة31(.25،،18

آدميكونأنيحسن"لا:كتب،ونستهاللهبيد

يكونأنفيخيرلاطوب،)2:18،!وحده

يكونالذيالانانأنيعنيهذا.(وحدهالانان

فالخليقة.صالحةخلبقةيكونأنبمكنلاوحده

العيلة.هيالصالحة

.الدوامعلىاللهحسناتالكتابفيوئثمد

الرب*:28(0)مزخبرياهواللهمن"الاقراب

رإ:92؟01عد18:8؟)خراسرائيلإلىلمجن

مل)2خترةهيفمهمنتخرجكلمةكل4(..32:

)روصالحةإرادته:7(.2مى8؟93:إش؟02:91

)إش"مبشرون"أعلنهقدالطثبوالخبر12:2(.

الذينمعسوثةيعمل"الله:بولىويقول52:7(.

ويرى8:28(.)رويثيء"كلفيلخيرهميحثونه

هوحئهفياللهيههخيرأسمىأنايعرائيلشعب

الوصايناللشعبمومىويقذمالثريعة.

اة"الحياوالخير"!"الحياةأ!اعلىالاشتراعتة،

محيءوينتظر91(.،أ!03:)تث"والبركة

نظروفي)يوا؟46(.الخيرأنهعلىالمسبح

لأن،وصالحةخثرةالشرلعةتبقىالمشحيين،

ليكقلهابليلغيها،لكيجاءماأنهأعلنيسوع

تعبيزاالأولالحهدشريعةتبقى،إذن:17(.5)مت

صها:ونعملنطيعهاأنفيجب،اللهإرادةعنرئيسثا

الثرلعةمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللا

فاعكلالجاةتدخلأنأردت"إذا5:18(.)ت

الرسرل:بولسوأضاف:17(.91)تبالوصايا"
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وصالحةوعادلةمقذسةوالوصنة،مقذسة"الشريعة

.(712:)رو

نظرفياللهكلمةوحدهاليستالثريعةولكن

وسارفسارالناموسوأتتمتجئمدفالمححيح.المسيحي

كوسيطفالمبح.الناموسنهايةإلىنلامبذهوراءه

المحسيحفيالله"باركا.الله"خبر"هو،الجديدالعهد

ا:3(.)أف"السماواتفيروحي!بركةبكل

المسيحيؤضنه،الأخيراللهخيرهوالذيوالخلاص

منبالإيمانمتأكدوننحنالأبد.والىالآنمنذ

1(.9:أعبالآتيةالخبراتكل

نأيستطيعالانانأنغيرالشز.وجود،3(

قؤةهناكلأق،اللهلهيقذمهالذيالحيريرفض

قلبعلىفتضغط،الفدائيئاللهمخططوجهفيتقف

لاالشقلر.أوالشزواقعيظهرعدئذ.الانان

عنتنظبرأينجدلمكماالشز،عنتنظيرأينجد

بئ!كليصؤروهوبهنححنالشزفواقعافي.

ومحارضتهوقؤتهوجودههونلاحظهما.ضمخصيئ

يرفضونيرائيل()1"لكنهما:الصالحلته

8:3(.)هوالعدؤ!وسيطاردهم

يئخذفهوحيئ،كشخصالثزئذكرحبن

الانسانأغوتالتيالحئة*:عديدةاسماء

12:9،25:2؟رؤقيالقديمةالحئة3(0)تك

-:123)رؤالتنينء.26:13أيفيالهالىبةالحية

وفي7دافيالوحثى*2(.02:؟4-:9132؟

؟7441:مز،أ:27)إشلوياثان".رؤ

بليعالء.2(.:804؟:3أي،014:26

كور22:ا،)نابليعال(يمزلن)حرفيا:

وأ)المثهم(إبلشى،أوالشيطان!15(.6:

كورا؟01:91لو؟13:25)تالعدؤأوالخصم

2-3(:اتك،مو!)تالهاوية،26(5:0!

فيالقوفيالرجل.النورقهرهاوالتيبالظلمةالمرتبطة

لو3:27؟مر12:91؟)تالانجيليالمثل

ينغرسالذي(الثرير)أو:الرهذا2(.ا:11

الوسائلبكلبطلب،قلبهوفيالانحمانجاةفي

مرازاالبيبلياوتتحذث.الخلاصيئاللهمخططإفشال

صراعفي،الخلقيئاللاهوتمستوىعلىثنا"لتةعن

خير

5:8(.أف؟43:91-5؟:ا)يووالخيرالثزبين

5(،:13)اكور(التصزفتسيءلا"المحتةأنبما

ا:5(.)ايوفيهظلمةولانورفالئه

الخيربين)صراعوالظلمةالنورموضوعنجد

..قمرانكتاباتوفياليوحناوفيالأدبفيوالثز(

نأغيرالثز.أصلحولالجدالنيمأننستطغ

،الانسانعنخارجةتؤةهوالخزإنتقولالبيبليا

معيتماهىيكادبحيثالعمقفييلجهولكنه

بوجهتقف.اللهقؤةغبرقؤةوهو.البشرالطبيعة

وانتصرلهسبقبلعليها.يتصرالربولكن.الله

قؤةإنإلأ.وقيامتهالصلبعلىموتهمنذعليها

موتنا.ساعةحتىنزالولننضايقنازالتماالثر

عنالحديثإطارفي.الانانمسؤوية،4(

.الانسانحرئةعنالبيبلياتتحذثوالشر،الخير

يختار.وهووالثر،الخيرأمامموضوعفالانسان

بمئزأنالانسانعلىوالشز.افيمعرفة:أولأ.

السهل.بالأمرليسوهذاثز،هووماخيرهوما

الانسانبخبرةارتبطالخيارهذاإنتكيقول

معرفة"شجرةهيصتةضجرةفصؤر.الأول

كانالني22(،35:،2:9،17)تكوالثزالخير

ذاقفلما6(.9:3؟:2)تكللماكلطثئاثمرها

عيونهماانفتحت،الشجرةتلكثمرةالاؤلانأبوانا

المحزمةفالثمرة7(.،35،6:)تكفهمهماوانحك

هي:معرفةينبوعهي،لعنةأوبركةهيالتي

والعلميالحضارفيالتوشعطريقفيدخولإمكانئة

نحييزإن.الخلقيئالترثعطرلقفيكما،والتقنيئ

لأن.اليويةالحباةخبرةللانسانبتيحوالشزالخير

ويختارالثز"يرفضكيفيغأنأولأالولدعلى

العالمحياتهفييختبرأنأي7:16(.)إشالخير"

نتحئمها.معرفةوالثزالخيرفمعرفة.الخارجيئ

نأيكفيلاوالشز.افيبينابخارئاشا:.

الشز.ضذبالخيرالتزاممنبذفلا.الاختيارنحسن

ثمعبه،مععهذاالذيقطعحين،القديمالعهدفي

)حرفبا:أشهد"أناالحز.والتزامهموافقتهيطلبفهو

جعلتبأفيوالارضالماءاليومأصامك(وضعت

فاخناروا،واللعنةوالركةوالموتالجاةأيديكمبين
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91،،31:15)تث."وذرئتكمأنتملخيواالحياة

باسميحموعطب،شكيمعهدوفي:26(.11رج

9تعبدونأنترلدونمنايوملكم"اختاروا:الله

الطرلقينبينالخيارنجدونحن24:15(.)يثى

بولسكلامفييليهما،الذيالقاسيوالالتزام

قؤنينذاتهفيفاكتشفنف!هتفخصالذيالرسول

بإمكافي،هيافي"فإرادة:وتتواجهانتتقابلان

أعمله.لاأربدهالذيفالخير.فلاالخيرعملوأما

بشريعةأشعرولكني...أعصلهأربدهلاالذيوالشر

-7:18أروالثريعة"ئقاومأعفائيفيثانية

.)23

فقطالخبربدذلاالشز.أواطيرممارسةثاثا:.

لنااللهيقذمفحين.اللهمنمباشرةيجيءماعلى

يجعلنا.فبهالذيللخبرمشاركينيجعنا،خيراته

الاعمالنتتمأنعلىالخير،عملعلىقادرين

نأيجبلهذا،ذلك.علىئخاوهو.الصالحة

أماملا،اللهخيراتفيشاركةأمامنحن.نمارس

نإ.اللهخيرفنستحقالسحاءندركلكيمحهود

هبةهو(اللهخيراتأسمىهو)الذيالخلاص

أنهالآننذيحرفالخيرهذاتقئلفالذي.مجانثة

عبزانفسهويح!ن.حئهلهأظهرالذيبذاكارتبط

المعاكس.الخطفيصحيحوالأمر.إليهالتوخهعلى

الثز.يصنعأنإلأيقدرلااللهنعمةرفضفالذي

جلدهوالنمربثرته)الأسود(الحبثييغيز"هل

وأنتمالخبرتصعواأنانتمتقدرونإدا؟المرفط

23(؟:13)إرالشر"تعؤدثم

شجرة"كلللنبئ:كصدىالانجيلويأقي

تحملرديئةشجرةوكلجثذا،ئمازاتحملجئدة

رديثأ،ثمازاتحملجئدةشجرةمنفما.رديثأثمزا

ت)خدا!نمزاتحملرديثةشجرةمنوما

فماالرسولوأضاف6:43(.لور!؟-7:1718

للأعماليسوعالمسيحفيلخلقنا2:.ا:أت

فيها".لنسلكقبلمنلااللهأعذهاالتيالصالحة

والهربالخيرممارسةإل!تشيرالتياقرصاتإن

فائدةلاتعميماتفتبدوجذ)،كثيرةهيالثرمن

عندنتوئفحبن2،الرافيمتكززا.وقولأمنها

دقيقةجذهيالنصوصهذهأننلاحظ،السياق

هناك.إليهماتشيراللذينوالشرالخيرإلىبالنسبة

حكماء،كرنوا:الضاتةالتعاليموجهفييرشلنداء

16:91(.)روضز"هومافيأبرلاءخيرهوممافي

كلامتحنوا"بل:7(.13كور)2شزا"تعملوا"لا

)ا-!شز"كلوتجنبوا،بالححنوتصتكواشيء

والثاتالصبرعلىتحربضوهناك2-22(.5:ا

01(:اكو،صالحعملكلفي)أثمرواالمحنةفي

مكاتا،إبليستعطواالاالغفبتجئبعلى

الب!صنعراالخيراتفيالإشراكعلى4:27(،أف

الصالحة،بالأعمالأغهنياءويكونواالخير،

الأخوفيالحتهوالأسمىوالخير6:18(.انم

)أخبرتلثوالمزاحماتالكبرياءهووالثز.والسلام

ولمحتالعدلتصنعأن...صالحهو!اإنسانيا

الخير،واعكلالضز"تجئب6:8(.مي.الرحمة

رج؟34:15)مز!وراءهواصعالسلاموالتمس

اثشرك!البنيانلخيرأخاهيرضي"ماا(.ا3:ابط

بالخير"وقصئكراالشز"تجنتوا2(.:15)رو

لبعضبعضكمالخيراعملوا"بل12؟9(.)رو

عملمنتمتوا"لا15(.5:)اتس"الناسولجحيع

بالخير"الزاغلببل3:13(.تس)2الحير"

12:21(.)رو

والمحنالظواهر،رغمأنهالكتابويؤكد

الذ!"الخزالثز.الخيرعلىينتصرسوف،الحابرة

نرون"كماخيرأاللهأرادهليأردنموه

وكان.لإخوتهيوسفقالهماهذا.2(.:)تك.ه

أعداءكم،"أحثوا:المحثةوصتةفيالانجيلجواب

أبناءحفافتكونوايضطهدوكمالذينلأجلوصفوا

4(.44-ه5:)مت"السماواتقيالذيأبيكم

سكيتي.:الونايةفي.ل!ا:الحريةفي)ا!(،يخمة

35:7؟38:12،إررإشالرعاةالدومسكنهي

وأنصافا:ه(،نثىبم012:همز12:.ا؟هو

؟ا:18"13:5)تكالثمعبآباءكانكماالدو

ا:9(،اعب3:+،ار!+:26:25،91،

؟16:16)خركنعانفيالإقامةحتىاسرائيلوبني

القائحونالملوككان،الحربزمنفي(.91:14عد
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؟11:11صم)2خيمةفيبقمونالعسكرئةبالحملة

)تدالخيمةقماشإن37:.أ(.إر7:7؟مل2

كان36:91(خر،الحيواناتجلودمنيكون

5(.:ا)نشأسودلونهكانولهذاالمعزشعرنسيج

54:2(،)إشوأوتادبحبالايخمةنثتتكانص

)مارصهاخاصةمهنةالخيمةقماشحياكةكانت

للنساءمخضصموضعكان18:3(.أع،بولس

خاصةخيمةلهنتكونوقد.الحيمةداخل

ورتما4:17(.قض31:صه!؟)تل!24:67!

بنوأقامحين14:14(.أخ)2للبهائمخيامكانت

نقيمالمجموعاتبعضظئت،كنعانفياصرائيل

-357:إر،الركابيون)مم!محملفةلأسبابالخيامفي

24(.:17مت،5:24،-417:18قضرج8،

محلليحكتللربكمسكنأورشليمهيكلنجي

6:17،صم)2العهدتالوتفيهاؤضعالتيالخيحة

،ه:27؟ا:5!)مز""خيمةسضيوقد،6(،7:2

أع؟27*:،-ه23:4حزرخ؟7806:،61:5

كماسكن(،41:ايو:621،3،:13رؤ،746:

الأبدثة(("الخيامعنأيضأالنصنوئحذث.خيمةفي

5:ا،كور)2الأرضئةخيمتناعن16:9(،الو

خيمة،،المظالعيد5رجا:13-14(.بط42؟

اللقاء.

بموصىالربيلتقيفيهالذيالمكانهواللقاءيخمة

ويسفمه1(.-12:4عد،11لمه!:)خرويكفصه

هناكالثعب.إلىليحملهاصهم!:7()خرأقواله

داودخيمةيصؤرمرجععلىرئمامؤضسىومف

8:3-4.ا:93،امل7:2؟6:17؟صم2في

خرحسب36:8-26.38؟خرفينجدهونحن

الخيمةأعذت8:3-4،امل2؟04:ا26:23؟

التقليدفيشفيالذيالحهدلابوتموضغا

العهد(.نقابل)الشهادةالشهادةتابوتالكهنوفن

أيضأ"الشهادة"خيمةاللهخيمةشئيتالسبلهذا

الحضوروبظهر.2(:18؟17:22؟9:15)عد

)خرالسحابأوالغمامبواصطةعليهاالإلهئ

12:4-.1(،عد04:34-35؟+:9-.ا؟

سيمانهيكلتدشينساعةحدثكما

اللقاءخيمة

4(.:6أإشلئهإشعيارؤيةوفي(-80112:)امل

منيظهرماعلىستمزاالغمامحضوركان

عد"4:36-38،)خرالمتأخرةالنصوصقراءة

تديفاتقليذاذلكمعتعكسالتي9:15-23(

أيضأالغماميصف64:إشأنبما12(.8:)امل

منعمودفياللهظهورففكرة"دخان!،أنهعلى

وأالمحرقاتمذبحدخانفيأ!ولهاتجدقدغمام

أماميتواصلالذيالبخررمذبحأوالعطورمذبح

الخيمةوتقليد03:8(.)خرجيلإلىجلمنالرب

والموضعاللاهوثكمصكنغدتالتيالمقذسة

إسقاطاذلكمعليس،أقوالهألتهيرسلمنهالذي

معيلتفيالتقليدفهذا.الماضيعلىحديثةلنظرات

سثماولاالاسلامقبلالعرلبالعالمعرفهاعادات

منمقذسةصغيرةخيمةكانتفهذه.القئةنظامفي

جملظهرعلىيحملونكانواوفيهاالاحمرةالجلد

الرسمعلىهذانرىنحن.الحجرثةالقبائلتماثيل

جملظهرعلىمحمولةالخيمةونرى،تدمرفيبارزا

بقربتنصبالقئةكانتالمخثمفي.تطواففي

قولأيطلبونالنصبإلىيأتونوكانرا،القبيلةخيمة

الله.من

الله،لكلامكموضعاللقاءخيمةدورهنانجد

أخريغطيهاالذيالأحمرالجلدلوننرىكسا

بالدوربذكرناالمخمفيالقتةوموخ26:14(.

نصاهيوقد1(.لمهم!:7-.)خرموسىيلعبهالذي

اللقاءخيمةمدخلعلىيخدمناللواتيالنسوةبين

كناللواقيالصبايامع38:8()خر(الاجتماع)أو

الاسلامقبلمازمنفيالعربعندالقئةيحرسن

التاربح!ةالاهميةأنغير(.تدمرفيئرىما)وهذا

قصيرةحفبةخارج،واضحةليستاللقاءلخيمة

خيمةداودنصبفيهالذيالزمنمنتمتذنسبئا،

تدشينكأمنخى6:17(صم)2العهدلتابوت

كانإذا8:2-3(.)املسليمانيدعلىالهيكل

خرحسبالخيمةداحكيتركيكنلميثموع

فيالعهدتابوثأمامركغانجدهفنحنات!!ه:ا

وفيللخيحة.ذكرأييكونأندون7:6بش

قبل3:3()اصمالعهدتابوتيقيمحيثشيلوه



خيوس

نجدها(،4:ا)اصمالفلسطيونيأخذهأن

لا3:15(،9؟ا:7،)اصمبيتفيموضوغا

فيمادؤنت)أيالتدوينتةالاثاراترغم،خيمةفي

اللفاء،خيمةإلى91:اه18:ا؟ل!فيبحد(

78:65.عزفينقرأهشعرفيثيلوخيمةوذكر

اللقاءخيمةأنالكهنوقيالمؤزخاعتبروحين

وسيمانداودزمنفيجبعونقمةعلىؤجدت

أرادفقد:3-6(،اأ!922؟:9321؟:16أخ)ا

ا!فبةبعبادةأورشليمهيكلعبادةيربطأن

خيمةدوربنحصرأنأيفآوندهشالموسوثة.

14-ة31تثفينقرأهاحاشيةفي،تثفياللقاء

-5؟ا:01تثفيالعهدتابوتئذكرطعة،15

من،اذن.الخيمةإلىتلميحأيدون3125-26:
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فياللقاءبخيمةالخاصةالوظيفةتعكصأنالممكن

نظقلالنيبالخيمةنرنبطتقاليذ،البنتانوكساخبار

منداودبهجاءالذيالعهدتابوتأوريثليمفي

لط2(.:6صم)2بعلةأو6(:132)مزافراتةفطقة

الزمنعلىأصقطتقداتقاليدتكون،الفرضئةهذه

العبادةتواصلعلىلتدكبالتالىوتكئفتالموسوي

الخاصةالمكانةعلىولتدكواستمراربنها،اليهولة

نجيحباةفيأورشلبممعبديحتقهاالئيوالثرعئة

نبل.ساا

لآشةالغرئيالشاطئتجاه!!بهبحرفيجزيرةخيوس

رحلةخبرفيئذكرسكيو(.)اليوم:الصغرى

.(02:15)أعأورشلبمإلىأسوسمنبولس



.ترض*رجثن

ومعابيرامأخيهمعاتفق.افرايممنرجلتان

هرونكه!نوتبسببموسىعلىفثارا"قورح

ا:6؟اتث26:9؟24-16،12،27:ا،)عد

فينقرأهالذيالخبر45:22(0صي601:17،مز

نأقبلوالوهيميجهوهيالاصاسفيهو16عد

سلطةرفضواالناسهؤلاء.كهنولئةبعناصريتطغم

الشعب،رئشىأنهعلى،الخروجخلال،موسى

التجديفأماالبرتة.فيوراءهالسيرعنوتمتعوا

ليستوعسلألبئاتدزالتيالأرضبأنالقولفهو

حيثمصرأرضبل،كنعانأرض،الموعدأرض

معالقصاصالمعارضونفنالعبيذا.العبرانيونكان

بيوتهم.

.الجلعادئوناليهودإليهلجأمكان5:9()امكثمما

فيمسكينشيخمنالقربحمدتليكونقد

.حورانمهل

للاسمعلاقةلاداجونا.ا!ادئة:فيجون

آصيةفيإله)دجن(.بالقمحولا()دحبالسمك

السومرممطالزمن)منالرافدبنبلادفيغد.الغربثة

فيكبادوكية،فيضمئا(،الفار!يئالزمنحتى

اسائيل(.بنيمجيء)قبلفلسطينفي،أوغاريت

داجونبيتاسمفلسطينفيعبادتهعلىويشهد

فيعديدةوأسماء91:27(15،4:ا)يش

القريبةدجانبيتأيامنا:وفي.المصرتةالنصوص

مركبرجلاسموهناك.ونابلسوبافامحامن

القديم،العهدفي.العمارنةتلرسائلفيداجونمن

لهكان.الفلسطئينلدىالأؤلالإلههوداجون

:16،23)قضأشدودأوأزوتفيشهورمعبد

يوناثانأحرقه01:.أ(أ!ا2؟و5:اا!م

كط؟01:38)امكق.م.015سنةالمكالق

يبدو.داجونملامحنرسمأنالصعبمن4(.:11

وأانليل)مئل:العاصفةإلهالأصلفيكانانه

مزاتوئعبدالجحيمإلهساتيحملولكتههدد(.

إنساننصفبثكليصؤر.الأؤلالإلهلهعلى

القروننيالرابينئرنيقولكماحيوانونصف

فينجدهاالتيالسمكةالإلهصورأعا.الوسطى

.داجونتمثللافهيوأشقلونعرادنقود

ال!ثرق؟حضارةمنالآتيةمعلوماتنانقولوماذا

السايينلدىالآلهةمحئعفيكبيروجهه!داجون

الثالثالألففي.الغربونيالشمالفيالمقيمين

علىةتورتولفيلهمعبدأعظمكان،الثانيوالألف

الشرقية.الشماليةسوربةفي،والفراتالبليخملتقى

فيكماال!حماليةسوريةكلفيعبادتهوامتدت

كخابةفياسمهنقرأ.الحبلا،وثائقحسب.كنعان



جوناد

وعلىالمدينةأحياءمنحيئعلى"داب"رمؤلة

صفاتمعالنصوصوذكرتهأبوابها.منباب

"داجصنتورتول"،"داجونمثلمحلفة

"ظكأو"الارضء)الدى(-.طل..،"كنعان

الرمزواسنعصال"الأرض"ظلفاسم".الارض

الجؤ،إله،إنليلعلىأشوريةفييدلةالذي"وا)اب

نقزبلهذا،البات،إلههوداجونأنيفهماننا

علىيدكالذي"دجن"الرياللفظمنالاسم

بالتالىوهي.الكثيفالغيمبسببمظلمةسماء

داجونأنأيضانفهمعينهالمجالفيالمطر.تعطي

هذهفي.العاصمةإله،هددبرالشابالالهأبااعئبر

النصوصفيداجوندخلوحدها،وفيهاالصفة

يجعلنالاهذاولكنأوغارت.فيالمبتولرجئة

الألففيممثزةشخصئةلهتغدلمداجونأننستنتج

أحدفهو.ذاتهفيلهخاصةوعبادة،مقالثاني

يلجأواليهماركلهما،فيالامرربينلدىالسامينالآلهة

الهامة.الأمورفيليسألوهترقةوفيتورتولفيالملوك

نقرأحيثابمار،إلهايضاكانداجونأنويبدو

"رو"كرمزيةكتابةفي14،12القرنينفياسمه

عينه،الوقتوفي)طور(.اللهجبلإلىتثبرالتي

لداجون،مكرشاكاناوغاريتفيمعبدأهئم

العهديجعلهبحيثمصر،حدودإلىعبادتهفامتذت

امتزجواالذينللفل!طئينالرئي!يالالهالقديم

السامئة.بالحضارةسرلئا

آلهةمعداجونتماهى،القديمةالعصورمنذ

الئالثالالففمنذ.متعذدةصفاتوائخذ،مح!لفة

إليهالذي،الارزجبل،امانوس"يضمملكهكان

يختفي،وراءهالذي(روك"الرمزيضير)ربما(

باسمغدداجونأنولظهر+داجوناعم،إيمارفي

،مقالاولالألفخلال)امانوس(حامونأ"بعل

وعالمصوردةفي،الأولىالمسيحئةالقرونوحتى

عينها،الحقبةوفي،الرافدينبلادفي.قرطاجة

!3من.العربيةفيرئانرخ)1"رئاناباسمعرف

هددإلههممعالاراميونومزجه(.الصوتورفع

الاصلبفي،رتونإله)بيت5:18مل2فيكما

على)كالنواح12:11زكوفين،(مر.تى
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هو.نومرد.د!"الاصلفي،هددرمون

وقتفيداجونوتماهىالسندؤ(.الحدادطفس

الآلهة(،و)أب"كومارلما(الحورىالالهمع،مبكرا

)تسثىوالحنطةالزراعةإلهالثانيالالفمنذواعتبر

جالس،ملتحإلهبشكلصؤرالحوهـثة(فيدجان

وأقمحشبلةالبسرىبيدهوماسك،عرشعلى

معأيضايصؤروقد.يباركوباليسرى:حزمة

)الالهكرونوسمعتماهىلهذا.الباتمنبهليل

عندالزراعةإله()سوتورنوسزحلومعالوناني(

باسماليزنطيةالحقبةحثى،غزةفيوعبدالرومان

الذي"زرشثليونانيةوبأسماءأسثدنا("مرنا،

فنسب"الفلاحةزوشالامطار"،"ردث".ينمي

الفلاحةوسكةالق!حاكتئحافالجبيليفيلونإليه

:25(.1101التهيثة،رعابيوس)1

الكتابفيداجونبيتباسمموضعانهناك

الكرملجبلغرلماشمالي،الجليلفيالأولالمقدس

)دىلخيثىمنطقةفيوالثافي91:27(.)يش

سنةفي،سنحارهمبحولثاتوأشارت2(.ا:15

يافا.بجوار،داجونبيتاسمهامدينةإلى107،

3:7(.هلوتو)1توسفتافياسمهاوردوقد

كفرالاسمائياتفيالقيصرياوسابيوسودعاها

وديوععبوليسيمنيةبينموتعهاوحذد،داجون

يتوداغانافتدعوهاميدباخارطةأما)اللد(.

اسمتحتيوردهاالقديمالبيزنطيئوالقاموس

للالهالفينيقيوناعطاهاسمهمداجونإن.بيتاجون

كثجزا،انتثرالذيالموضعهذاأصلإن.كرونوس

يذكرالثاكفرعمسيسللفلسطيين.صابقهو

21القرنفين(قدت)بداجونبيتمدبنة

الالهعبادةاستقواالفلسطيينأنيعنيهذا..مق

معهمأتامواالذينالكنعانيينالسكانمنداجون

نأالقديمالعهد)عتروهكذا.بحضارتهموأخذوا

معابل!لهكانت.الرئشيئالفلسطيينهوإلهداجون

)قضغزةوفياي(ة5أاصمأشدودفيهامة

الاسقفأيامحثىيعبدوظل2-23(.16:ا

ماهذا.042سنةتوفيالذيبورفيريوسالغزاوي

بورفيريوس".إسيرةفيالثمماسمرقسيقوله
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)محافظةالغربمنسمدابلدةمنقرلبةمدينةداحس

وبينبينهاالعامال!ريقوعلى(-سوريةادب

وقدالأؤلالألفمنالثافيالنصفإلىتعود.حارم

.م.بعثرالرابمالقرنفيفجرت

هذاارتبط.برلوربون(الحاكم)قمرالولايةدار

العالمفيالرومانئةالامبراطوريةبائساعالمكان

27:27،متفياللفظةنجدالهلنستي.

أع9؟:3391،،:1828يو؟15:16مر

.:13افل23،35:

يقيمخيمة،الحرثيالمستوىعلىهيالولايةدار

المجلريجتمعالخيمةهذهفيالقائد.أوالواليفيها

الحاكم(.1الواليحرسيمبموأمامها.الحرثي

إفامةمرضعالمدلنالمستوىعلىهيالولايةودار

)أوحاكمقديفا(ملكئاقصزاالأصلفييكون)قد

أمورفيبقضيبأنمكئفاكانوقد.المقاطعة(والي

.الناس

يسوعمحاكمةعنالراجالانجيلتحذثحين

فيمراتأربماللفظةهذهاستعملبيلاط!،اأما

"دخل"فعلفورد.الوالمطإقامةموضع:معنى

38،)18:92،"خرج"و91:9(+،ط)18:28

فصرأماموجدانههذاعنينتج13(.4-5،:91

)أو:ليتوستروتوس،اسمهامصطبةالحاكم

الداخل.فيالمتهماستجوابتتمقد(.*جباته

بيلاطسأجبريدخلوا،أنرفضوااليهودأنوبما

الاتصالعليهوجب!رةكلفيالخروجعلى

علىالحكمأصدر،النهايةوفيالإذعاء.بأصحاب

ومر27:27متإن.الولابةدارخارجفيمنبر

بعدأدخليسوعلأن،التفصيلهذايثبتانا15:6

يسوععلىالحكهاكانوهكذابه.لي!هزأذلك

الشعب.بحضحو:،الخارخفيوجلده

وفي.القصر،"بريتوربونتعيقد15:16!رفي

فيالولايةدارهيرودسقصركان23:35ا!

فلوفيسجنا.ببولىجاؤواحيثقيمرلة،

المدينة.حاكميقيمحيثالواليدارفينحن،:13ا

ولكن.واخوتههوبحكمتهاشتهررجلدارع

2:6.أخارخ.عليهمتفؤقسليمان

ارلوسد

رلوسه

اليونانية،)فيوستاباالأولدارلوس"ا(

الذيالفرسملك5321-486(.هستابيس(

أورشليمهيكلبناءبمتابعةلليهودسمح

2:.ا؟15؟1.اةحج4:24-6:12،)عز

اندلعتالعرشاعتلىحينا:ا-7(.زك

الوقتهذا)فيمملكنهمنعذةأماكنفيالئورات

ا:ا؟حجرجالهبكل.بناءفيالعملاستعيد

داريوسأخضعسننينمنأقكفيا:ا(.زك

فهناكمتمزدين.ملوكتسعة،حملة91خلال

هذاتختدانبهونصخرةعلىوجدرانمةكتابة

لتنظيمعهودهكلداريوسوكزس.النص

المملكةقسموقمبيز.كورشخطىعلىالمملكة

انتمت.مقاطعة)أيمرزبةأوسترابية02إلى

عبرأيفهاراعبرالخاسة.السترابتةإلىفلسطين

ملكيئ(حاكم)أومرزبانكلوكانالهر(.

نجح،الشرقجهةمن.دقيقةلمراتجةخاضغا

ينجحلمولكثنهالهند.حتىسلطانهمذفيداربوس

مقاومةليحغالونانهاجمحيثالغربفي

فيفجح.الصغرىاسبةفياليونانئةالمستوطات

فيفخملولكتهومكدونيةتراقيةضذالأولىحملاته

294سنةوفي.المعنىبحمراليونانضذمعركته

البحرفيعيههئتعاصفةفيالفرسأسطولغرق

قربجش!ه)نهزم094صنةوفي.انوسجبلنجاه

لنفسحه.يثأرأنقبلداريوسمات.مراتون

والمسمى.أوخوسالثاقالفارقيدارلوس2(،

وأ)423-504(نوترس،الاولارتحششخاابن

لفبكمابالفارسيئلف12:22(.)نحالنغل

علىيدكوهذا6:92(.داأرجالملوكمنغيره

لمالفتينبردثاتأنإلىنشير.الملوكهؤلاءعظمة

هذهأنإلىنئير.فقطالملكبلالفارلميئتحسته

فلم،لهخاضحةمنطقةوفيأيامهفيدؤنتالبردئات

ارتقى.الملكهذاأصلتحديدإلىالحاجةتجد

قتلالذيسوغديانوسشقيقهقتلأنبعدالعرش

علتصارعموتهبعد.الثانياحشرلروشبدوره

الاصغر.وكورشالثانيارتحششتاابناهالعرش



ناتؤمد،ليةدا

كم!-كمم!(.)8كودوماناثالثدارلوس3(،

فيالكبيرالاسبهدرقهرها.فارسملوكآخر

يذكر!..سنةمقتولأماتصه!هم!.عنةإيسوس

داريوسقهرالكبيرالاسمكندرأناإاامك

لمملكته.حذاووضعالثاك

سفرفيفقطيذكرالمادا!.دارلوس،4(

خلف9:أ(.)دااحشويروشابنهو.دانيال

012إلىمملكتهوقمبابلعرشعلىبلشصر

كورشخلفه:692:وحسبي(.ا61:مرزبة

والنصوص،الملكهذاالتاريخيعرفلا.الفارميئ

ملكانضعبأنلناتسمحلاالعصرذلكفيالبابلئة

كورشوبين556-953()نبونيد:بلشصربين

يجدواأنالثزاححاولولهذا)953-522(.

فقالوا:يفابلهشخضا

منمذةكورشباسمبابلونيةحكمتمبيز.هو+

بابل.ملكوشفيالزمن

كورشجبشقائد)كوبرسياس(اغباروهو+

يفترضهذاولكن953.سنةبابلاحتكالذي

نارىوعابربابلوصاترابغرلارهواغباروان

وداريوسقميزأيامفيوظانفهمارسالذي

اغباروإننبونيدكرونيكةتفولولكن.الأؤل

صةشمنواراح11فيتوقببابلاحتكالذي

.الملوكمنيكونالموكولااغباروإنثئم953.

كورشعزلهالذيالمادايينملك،استياجيس،

لماستياجيسولكنقمبيز.ابنهمرثيوسئاه

بابل.علىصلطةأنةبمارس

وخلفه.اسنباجيسابنكانالذيالثانيقياحثار+

وكورشالجث!.قائدكورشاختهابنجعل

لخاله.قصزاوهئأالثاليقباحشارباسمبابلاحثل

وخدعةتاريخيئرمزهوالثانيقياحشارولكن

اليوناف!.المؤزخكصينوفوناخترعها

بدوكنشفالرليع()في6291سنةمدؤنات،الية

مغارةفيعظمئةهياكلمعمخطوطاتتعميرةمن

ضئقوادوهو،داليةوإديفيسخبه(ابو)مغارة

أريحا.منالشمالإلىكلم14يبعدوصحراوي

الاميركتةالمدرسةالمخطوطاتهذهاشترت
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فكث!فمنطمتنقيبوبلأالئرقثة،للابحاث

مننقود:الفارسيئالزمنفهايةإلىتعودأخمراضأ

أتامةعلىدئتصرر،ملك،ملكيلعز15السنة

بعدس!/2+ق.م.جاءت

المعطياثمعالبردياتمضموننقابلحين

كانتالمغارةهذهأننفهم،الحقبةتلكفيالتاريخية

هربواالسامرةمنلوجهاءعهم!-ا!2سنةملجأ

المديةحاكمأحرتتالتيالثورةبعدالمدبنةمن

حينحيئوهو،برمينبونعئنهالذياندروماخرس

فيمصرمنالاسكندربعودةالوجهاءهؤلاءعلم

انتقاممنخوفافجأةالمدينةتركواالم،سنةبداية

حيثالصحراوئةالمغارةهذهإلىولجأواالمقدونيين

وقتلوهم.الاسكندرجنودإليهموصل

بردتمة(02منها)عرفوجدتالتيالبردياتأما

نقل،قروض،زواجعقودخاصبشكلفهي

هذاكل.السامرةوجهاءيخضونوعبيدأملاك

بينهاختفا125وؤجد5*-5+.سنةإلىيعود

واسئخدما،الفينيقيةأوالقديمةالعبربةفيدؤناائنان

بن"باهو:ختمفينقرأأننسنطيعالعقود.لتوقبع

الوئائقهذهمضمونإن،.الحمامرةحاكم:سنبلط

بعضهمفاقترح،ال!امرةفيدؤنتأضهابوضوحيدك

،2،)1كذلكوترفمالسامرةبردياتتسمىأن

حقبةعلىالضوءتلقيالوثائقهذهإن4(.3،

،السامرةستصاولافلسطبن،تاريخفيغامضة

سنبلطبعائلةارتبطواحكامعذةاصماءنعطيحين

،ا:6؟ا:4+،3:؟2:01،91نحؤ،المذكور

هـالفتينبردئةأيضأ)رج:2،5،12،14،1328

03.912:كولي

فانونئةبردباتأقدمهيداليةواديبردياتإن

)عقدبرديةأولنثرتوقد.فلسطينفيوجدت

.م.ق5+سنةاذار91إلىتعودعبد(بغ

خطبةبعدالإنجيلاعتنقت.أثينةمنامرأةداهاريس

34(.:17)أعالأريوباكوسفيبولس

صيدابينالمتوشطفييصثنيرا!(أضودام!ر،

داموراس9(ة)5\68بوليبوسسئاهوببروت.

بأنشلثلا.تاموراس:وسترابون)2116:22(.
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ووالدداجونابنداماروسبالإلهيرتبطاسمه

.ديماروس4رخ.ملقرت

دان

التسل!ملفيدانجذهاإسرائيثة.قبيلة،1(

وبلهةيعقوبابنهودان.3:4-6(.)تكالبيبلي

بركاتفيالقبيلةعنلمجكى(.راحيل)جاربة

وموسى(،-94:1618)تكيعقوب

نإ.(17:ه)قضدبورةونشيد،22(:لمهم!أتث

يجعلي26:42،ي2:25،ممط:38اعدإحصاء

حملعلىقادررجل!هـ644أو00627:دان

منتكؤنتصغيرةتبيلةكانتدانإنما.السلاح

تذكرلم.2642:عد:46،23)تكواحدةعائلة

قضحسبرجل006منوتأتفتأخ!أفي

صرعةبينالأصلفيالدانايينموطن!ن.اا:18

بما:34قض91"04-48،)يشوأشتاؤول

الساحليثم.)الحمهلشفالهشماليفي13:2(

)قضبأرضهميحضفظراأنيفدروالمولكنهم

الأردنمناجتربالخسمالفيفأقامواا:34(،

فيي(.18:ا)قضلاييضمدينةاحتقواحيث

فييقيةبينالتبادلالدنايونضابقالمنطقةهذه

117.و94:16تكفينقرأماهنا)منودمشق

دان:العبرثةإلم!دانباسم94:16و02:6تكيعود

الاشتقاقهذايكونأنيمكنحكم.)دينونة(،

اله1دانالإلهباسمنربطهألىضرطصحيخاالخمعبيئ

صرعةبينيعبدونالناسكانفقدالدينونة(.

فيشهادةولنا.يدينالذىالث!مىالإلهواشتاؤول

.شمونواسملصمسبيتاسم

مسنوطنةكانت.الأردنمناجتربمدينة2(،

احتفهاحينولكنلايش.وسقيتصيدونئة

قض91:47؟)يشدانع!ثوهاالدانايون

كان34:أ(.تث14:14،تكرج18:92،

31(و18:03)تضالشعبتةببعضينعمدانمعبد

أيضاجعلكماوطنئامعبذاالأوليردعامفجعله

01:92؟مل12:922،)املايلبيت

سغبثرإلىدانمنالعبارةوفي8:14(.عا

منأو1(ا17:صم022؟3:اصما؟02:)تض

نيالدا

فيتقعدانأننفهم21:2(أخ)ادانإلىسغبئر

القاضي.تل:البومهي.كنعانأرضشمالأفصى

مع27:91حزيذكرهامنطقةأومدبنة،3!

الغربأواليونانأوتركيافيالونيةهيالتيياوان

لا.المصنوعالحديدصورإلىتحملفدانكقه.

بالضبط.موفعهانعرف

في.دانايلأوديانهوايلأوديانيالله:نيال

دانيلو.:الاكادئةالنصوص

الكرمئهابيجايلولدتهداود.أبناءثاني14(

الضفيكلآبيئىولكنه3:ا(.أخ)ا

3:3(.صم)2الموازممط

8:2(.)عزعزرامعالمنفىمنعادكاهن2(،

إيثامار.أبناءمن

أيامفيالشريعةبحفظالعهدعلىوفعكاهن3(،

.2فيالمذكورذلكيكونوقد7(.:01)نحنحميا

سفروبطل115،:24)متالنئ""دانيال4(،

عانلةمنيتحذرآنههوعنهنعرفهماكل.دانيال

اهتضتالتوراةلأنأيدهثناهذا.معروفةصهوذاوئة

)يهيهودبثمثلالنساءأنصابحتىتعطيبأن

سبيإلىدانيالكلأجذ.7(،2:5أأسوالمضير!ا:8

وسثاهبلاطهإلىضفهالذينمرنبوخذبيدبابل

نلانمتريةسنواتثلاثرئاهأنبعدبلشصر

دقيفةكانتللثرلعةأمانتهأذوبما.الجديدةوظيفته

حكمةمواهباللهمنحه6:اي(،ي،ا:ا)دا

4:اي()2:اي،الأحلاميفحرفكانخارقة

خدمانهإلىلجأأي(.:)5السزيةالعلاماتويئ!رح

بلشصر4:اي(،)2:أممط؟نصرنبوخذمنكل

كورثقأممط(،ة)6المادىداريوساي(،)5:

بسبباللاحقةللأجيالمثالأمتئيايقذمه.92(:)6

عبوتتحذث2:95-!6(.)امكاستقامته

اسمه.تذكرأندونعنه:عهم!-1134

عندانيل28؟14:143-.2؟حزتحذث

د:القراءةحسبأما،ل!ند:الكتابة)ح!سب

ذكرأنهبما.وبزهبحكمتهعرفالذيل(!يب

ماضبىإلىينتميأنهيعنيفهو،وأيوبنوحمعاسمه

العبرانيين،منليساوأيوبنوخاأذوبما.سحيق



نيالدا

الشعبمنيكوندنيللاأنجذاالعقولفمن

العبراني.

فيعالفازالمافديموجهيبدو،ماعلىإنه

وجدفقد.الخارتةمزاياهب!عب،الئعبئةالذكرة

اقهات()اسطورةملحمينثيداوغاربتفي

قاضيبثكلدنيلةاسمهملكفيهيتدخل

و!كزنوالييم،الارملةعنبحاميمستفيم،

له،يردوهأنالآلهةمنويطلب،ابنهلفقدان

الا:14:02حز)رجعديدةصنواتخلالوذلك

قمرانمنوثيقةوهناك(.بنيهمإنقاذمنيتمكتون

دانيالوسفرهذادنيلبينتوازينونيد(إصلاة

النضين.بينأدبثةعلاقةتكونأندون4(،)ف

قديمبطلحولتقليدتةأدبئةدورةكانتأنهيدو

.وأولتضاهىلاالتيبحكمتهاشتهردنيلاسمه

وهكال.!ندأوغاربت:ينجد،لهنلمبح

الله،شعبمنوصار،فلسطينإلىالاسموصل

الانبيا،خلفبل،كولئةحكمةممثلفقطعادفما

العالم.خمهايةحواساجليانثةبرؤىنعمالذي

)سفر(دايال

دانيالسفر.القانوثهالأسماربينمكمانه:أولأ.

،)أشالكبارالأنبياءرابمواللاثينئةالسبعينثيةفيهو

الكتبينفهواليهودثةاللائحةفيأفاحز(.إر،

المقذسةالأسفارمنالثالثةالفئةفيالتقوئة،

صلاةالماسوري:النمنفينجدلأ)كتوبيم(.

الثلائةالشباننثيد)2:25-45(،عزريا

نجاةعناخياهـئةآياتوبعض)3:51-09(

:خبرانوهاك.24،46،0،5)3:النارمنالشتان

لا14()فوالتنينبالوخبر(13)فسوشةخبر

السبعينثةفيبلالعبرقيالنمنفينجدهما

ومعبعد.فيماالمقاطعهذهقلدت.وتيودوسيون

ملهفا.كلائاالكن!يئالتقليداعتبرهماهذا

الأولالقانوفطاصسفراهناكدا.لفة.ئانئا:

عداماالعبزلةفيمحفوظإتها-12(.)ف

قالالآرام!ة.فيؤن3الذيب-2:47:28

نقلثثمالعبرئة،فيكئهدادؤن:الشزاحبعض

العبرثة(.يفهميعدالمالئعبأجلمنالأرامئةإلى
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فسمضاع،ابيفانيوسالرابمأنطيوخسأيامفي

الأرامي.بالنمنفأكمل،العبرفيالنصمنكبير

ثثم.ثرجمةهوب-2:47:28أنيدولاولكن

كتبالنمنأنعلىتدكالأرامثةالعباراتعددإن

ادادؤن:آخرونشزاحيقولولهذ!.الأرامثةفيكفه

وقال.المرثةإلىمنهالاكبرالقسمونقلالآرائهفي

-اواحد)ف.محتلفينمؤلفينأمامنحن:آخرون

لنندؤن7-12()فوآخر،الآرامئةفي؟ؤن6(

إلىترجمالنضينيجمعمنجاءوحينالعبرتة.

فيالأؤلوالوحيا-2()فالمقذمةالعبرثة

شخمىيكونأنويم!ت.الآرائةإك7-12ف

الآرامئة.فيعملهبدأ.كفهدانيالسفركتواحد

العبرتة.إلىعادالوطنئةوالثورةالمكابتينثورةوبعد

العبرتةأوالآرامئةفيفدؤنتاليونانتةالمقاطعأئا

الوناثة.إلىونقلت

منالقانوفماالسفريتألف.الكتابنألف:ثالثا.

.السيرةبفنبرتطا-6()فالأؤلقححين.

)أوالجليافيبالفنيرنبط7-12()فالثاني

الموضوعمعالجةوطريقةفالأسلوبالرؤيوفي(.

ئتم،واحدكاتأثفهالأؤلالقسمأنعلىيدلأن

قيأماا(.)فبمقذمةوأسبقهافصولهجمع

للقارئيروي.نفسهدانيالفيتكلمالجليانيالقسم

12(.،15ت89،)فرؤىوثلاث7()فحلفا

حذدالعامللتاريخرسمةهوالفصولهذهإطاز

هذاأنالملهمالكاتبويعتبر.الجوهزيةسماتيما2ف

تعاقبفينتقمصهالانحطاطإلىطرلفايتبعالخبر

تبرز2ففي.وكفرهاقساوتهاستزدادأربمممالك

معادنأربعةمنمؤلفتمثالبرمزالرسحةهذه

بالرجلين.وتنتهيبالرأسالصورةتبدأنحتلفة.

متانةتخفثالرجلينإلىالرأسمنالرائيينزلوحين

التعبيررمزالحيواناتتأخذ7ففي.ونبلهاالمعادن

الحقبة.ا-12فويمالجعينها.الفكرةعن

بالتلمي!فيكتفيالصورإلىيعودأندوننفسها

أما.هذاالتارلختطؤرزمنفيحذد9فأما.المبهم

منواعتدخلبفضلسوسن)نجاة)يو(13دا

كهنةعن)الكثف)يو(14ودا(الفتىدانيالقبل
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إليهودحربعننموذجانفهما(التنينوافناءبال

هذهبعدالكاتبوضعهماوقدالوثنئة.ضذ

اسمإلأالكتاببسائريربطهمافلم،الفصول

عندالبوناكنالنمنبيناختلافالىونشبر.دانيال

ال!بعينتة.وفيتيودوسيون

حولعديدةآراءهاك.ال!بتفسير:رابغا.

الرأسأننرىكم!:2إلىعدناإذ!.المختلفةالممالك

فيأيضانراهاالتيالجديدةبابلمملكةيمثلالذهبيئ

المملكةيمثل8ففيالتبسان7(0)فالأسد

الصغيرالقرنمعالتقاربوب!ب2(.)آاالهلينثة

25؟،02)7:8،ىالكبروالوقاحة9(8:)7:8،

،21)7:القذيصينشبومعارضةه(ةاا8-9:

،(ايا8:؟25)70الهيكلوتدني!اي(.8:

اسملاالذيالرابموالوحشالحيوانهذابيننقابل

القرنإن2.ففيالحديدساقيومع7ففيله

هذاعلىويبرهن.الرابمأنطوخىيمثلالصغير

فيالموجودةالصورةمعتعنيهالتيالآياتمقابلة

2-1145:امع8:9-14ومقابلةا-2،امك

8:.ايمع11:ثميق8:9،مع114:ا)ف

11:21قا،8:امع3ا:اقا9:01،مك2و

هو!اسملاالذيالملكحيث8:23(،مح

الححبعينلنبوءةأسبوعآخرإذا.الرابمأنطيوخس

هذاحكمعلينطبق9ففيالسنينمنأسبوغا

فمن،الثالثةوالمملكةالثانيةالمملكةهؤدةأما.الملك

اليونانئةالمحلكةأنبماإليها.ننعزفأنالصعب

مني(،)11:2الفارسئةالمملكةبعدجاءث

المملكةفيرأىالملهمالكاتبيكوذأذالممكن

ملوكآخربينيجعلألهوبما.فارسمملكةالثالثة

61،92:)رخماداياملكافارسعلوكوأؤلبابل

فمنا(،:ا.؟اة9ا؟8:فيالتوارلخوتسلسل

ماداي،مملكةهيالثايخةالمملكةتكونأنالمعقول

ماداي،مملكةبعدجاهتفارسمملكةتكونوأن

)مملكةالكبيرالقرنحيث3ة8يفترضهمافهذا

التسلسلنظامويتثثت.النهايةفييرتفع(فارس

إلىالطرلقةبهذهينظركانالتاربخإنيقولبواع

محتها)حلتأشوريةالاملة:الممالكتسلسل

نيالدا

هذا.مكدونية،فارس،مادايدا(،فيبابلونية

النحوعلىالتسلسليجعلآخررأيوهناك.رأي

الكببر،الاسكندر،فارس،ماداي،بابلوية:التالي

التفسبرهذايفى.السلوتيون،الاسكندرخلفاء

وكوصماسافرامويمثلهاليونالن"،النظام9

.الشراحمنكبيرعددويتبعهانديكوللوسيس

)كانعزرا4يمثلهالذي،الروماني"النظا!وهاك

المملكة(:التقليديالتفسيرهوهذاليسأنعارفا

الثالثة:الرومانئة.المملكةهي7ففيالرابعة

.وفارسماداي:الثانية.اليونانتة

التفلبدفيالرأيانطلق؟دانيالدؤنمتى:خامئما.

،الرؤىفيالمتكمصيغةمنوالمسيحثيناليهودلدى

ولكننا.الكتابمؤففهوالكتاببطلأنفاعتبر

الفارسئةالكلماتوجودإنئئم.أدبقأسلوبأمام

بزمنبابلسبيبعددؤنداأنعلىيدكالعديدة

)القيثارة،3:هفييونانثةكلماتونجدطولل.

الزمنإلىينقلناماوهذاوالك!نارة(،المزمار،

أقماالأرامي.القسميخصنمافيهذاالهلينيئ.

إلىفيقودناجليافي()وهوالح!!قيالقسممضمون

شخصعلىالتشديدثئمنةسه.التأليفزمن

نفكرتجعلناالمذكورةوالتفاصيلالراجأنطيوخ!س

وما.الراجأنطيوخسعصرفيعاشالكاتبأن

الح!لوقثينزمنتصويرفيالدقةهوالرأقيهذاسشت

يبتعدبيضما:ه-1193فيالبطالحة()أوواللاجتين

ويوضعالتاريحئةالأحداثسيرةعن11:04-45

مستقبلئة،لأحداثالرمزثةالتماويرمستوىعلى

والسابمالثامنالقرنينأنبياءعندنجدهماوهذا

نقوليجعلناهذاكل.ا:27-32(.إش)مئلا:

وهذا.الرابمأنطوخسزمنإلىيعود-12اداإن

الذينالآباءمعدانياليدخللملماذايف!ثرما

سنةحواليالمكتوب44-94سيامتدحهم

تفاصبلهناكنكونأنبمنعلاهذا،م.ق018

.الكتابمننفيأدرجتقديمة

كلماثاشعمالإنالأدز.الفنسادئا:.

فيولدداأنعلىيدكالحكهيئالعالممنمأخوذة

الاخبارفنإلىينتميا-6داإنالحكماء.محيط



يارؤ،لنياا

القرنفيؤلدالفنهذا.التعلبمإلىيهدفالذيالحز

مؤئفهفيالكاتأدخلأحيفار(.)رجالخامس

يهملمولكنهالحصر(،)عواندمهئةتاربح!ةمادة

مثلاتاريححةالأخطاءنفهمهناالأمور.تجارثحية

نبونبدبينمادايملكوذكربلثصر،ملك

نأالكاتبيردلم.كورشالملكوعبادة،وكورش

ثانوئةعناصرهيالتيالتاربح!ةالتفاصيلعلثذد

إلى7-12فتنتميثثم.الجليالمنمؤتفهإطارفي

واصغاانتشازاانتشروتد،المعروتالجليافبالفن

يشى..مبالثالثوالقرن..مقالثانيالقرنبين

حسصمقاومةبلاتسيربشرثةممالكمنالكاتب

للدينمعارضةفوىفيهافرأى،انحطاطتةمسيرة

الذييهوهيوم:العليمنالآتيالحلاصوانتظر

والعقابالدينونةصبحملكونمثةكوارثترافقه

الأبد.ملكسينالالذيالمختارالشبأعداءلكل

ين!ب.الجليانيالفنفيالاسمإخفاءظاهرةوهناك

اخنوخ،:الماضيمنشخصإلىإمجاءاتهالكاتب

فيعاضالذيالبطلدانيال:وهنا.باروك،موسى

-6(ا)فدانيالأخباربفضلشحبئاوصارالتقليد

عابفا.المنشورة

الكتابقتيلفال!بلاهوتسابغا:.

فبحثوا،القانمةالراجأنطيوخسأيامفيعائواجهود

تصذى.وتضايقهمتقلقهملأسئلةجوابعن

اصرانيلإلهعنفداخ!الونانثةالآلهةلإئمعاعدانيال

هومخططا:دتهإن.العالمصلكيدهيمسكالذي

اللهمملكةإقامةنحوالتاردخسيرةيوخه

لجهودنتيجةنكونلنالمملكةوهذه2،7(.)ف

ثورةمندايننظرالاكدولةإسرائيلضعب

عطئةإنها11؟34(.رج.القداسةتجديدالمكابثين

الإنسانابنصورةتنصيبإليهاويرمز،فوقمن

المملكةهذهمحيءويسبقي(.)7:13السزتة

فيامةوتدشنه(،المسيح)آلامأزمةزمناليتوقراطئة

)جزاءللحياةيقومبعضهم:الموتىمنقسم

)عقابللعاروالآخرون(استحقاقاتهمعلىالشهداء

-أمل:)2عقاجها(تنللمالنيلخطاياهمالأشرار

يوضحهلاماهذا؟المملكةه!هطبيعةهيما4إ.
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لنكشفالجديدالعهدوسننتظر24(.)9:النمن

.الكتابلهذاالكاملالمعنى

.دانيالرؤلاءرجرؤلا،دانيال

طورفي"صلح!نيؤلد542.+الصلحيدانبال

فيشرحموزلت.تلعلىأسقفاصارعبدبن.

أجزاء.ثلاثةفيوالمزامير،الجامعةصفرالسرلانئة

دانيال"رجدانيل

داود:بعضهمقال.القبيلةرئي!أوالحبيب:داود

هو:الحقيقيئاسمهنضب.حينالملكاصمهو

21:91،صم2)رجحانانبعلأوالحانان

ملكا:94(.أخأ36:38؟تك02:ه،أخ1

)01.ا-759(.اسرائيل

من،افراتةعشيرةمنداودكان.شخصه:أؤلأ.

)اصمليثىالثامنالابنهوصهوذا.فيلحمبيث

.2(4:17،2را،2:15أخا،ي17:21؟16:01

أخينوعم.ميكالتمير!:()وأولادهنساؤه

وأكلأب)ابنها:اببجايلامنون(ت)ابنها:

)ابنها:حجيت(،أبشالومأابنها:معكة(،دايال

)ابنها:عجلة.شفطيا(:)ابنهاأبيطال،(أدونيا

شصوع،ثثمسليمان)ابنها:بثغيترعام(،

داوفى:كأبناءأبضأويذكر(.ناثان،شوباب

وأاليداع،اليشمع،نوجه،يافيع،نافج،اليفلط

5:13-صم)2ئاماراصمهاابنةلهكان.بعلياداع

-26:01اصمإلىعدناإذا:3-7(.14أخا؟15

فيالملكعرضداوداعتلىكيفنرىصم:27

سلاحكحاملأؤلآلحميتافراتيبرز.إسرائيل

كانإثه:18-1623اصمويقول.شاولالملك

ولقول.ساولغثمعنفئسريبالعوديلعب

جيشإلىبالصدفةانضئمإئهه:هه-17:18اصم

حاملكانألهوبماالجئار.جلياتفقلشاول

قلبربحالجش،فيفرقةوتائدالمللثسلاح

علىضاولخافولكن.ميكالوخثالئب

بلداود،منبالحيلةيتخئصأنفحاول،شعبئته

بسجسه.أمزاأعطى

الرجالشعموعةرث!وصارداود،تخفص

الأوقاثمنوقتفينفسهجعلبليهوذا،برثةفي
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إليهبستميلأنفيونجحالفلسطئينخدمةفي

موتبعد.إسرائيليةكبروعشائريهوذاعائلات

معحبرونعلىملكانفسهدإودنضب،شاول

هـازالةطويلةأهئةحربوبحد.محدودةسلطات

قزرابنير،جيضهوقائدلثاولالثرعيئالوارث

كلعلىملكابداوديعترفواأناصائلبنيسائر

نأالأؤلهمهفكان(.ه2:8-5:صم)2إسرائيل

مركزإليهاينقل،وأنأورشليم،اليبوسئبنقلعةيحتك

يحؤلبأنداودعملوتام6-9(.:5صم)2إفامته

فطمة.أئةإلىالآراءالمتابنةالإسرائيلثةالقبهانل

ثئم.ابخوبقبائلحالشمالفبائلصالحولهذا

اليالأرضإلىأرضهاوضئمالكنعانتةالمدنأخضع

موقفهيفهمناهذاكك.إسرائيلقبائلعليهاتفيم

علىمحبودةظفتالتيشاولعائلةتجاهالنبيل

3:13-أ:ا-16؟صم21الشمالفيضعفها،

قبيلةأئةأرضفييقعلامكاتاداودواختار16(.

بيتمنالعهد.تابوتإليهونقلإسرائيلتة،

تريةومن،الحثيئأدومعولبدبيتإلىابيناداب

واصتعذ6:ا-91(.صم)2أورشليمإلىبعاريم

القبائلكلحولهتجتمعمركزئمعبدلبناءداود

)7:أي(.

ببناءالمقئمداودعنعديدةتفاصيلأخاولعطينا

البناء؟وموادالعضال22:2-5:أخ)االهيكل

25-واللاؤبين؟الكهنةخدمةننظيم23-24:

والبؤاببنوالموسبقارتبنللمغثينتعبمات26:

صم)2الشعبداودوأحصى.المخازنوحارسي

صم)2للموطفينالإطاروخلق24:ا-9(

.(-18:1417أخا:26-23؟02:-81518:

فيوهدف-15(.ا:27أخ)ادائئاجيئئاونطم

ككرغمولكن.المركرالسلطةيقؤيأنهذاكل

علىداودأجبر،الأتةعلىللمحافظةالجهودهذه

-22،ا02:صم)2البلادشمالفيالثوراتقمع

انطلق.-24(15،17-91:01؟-16:513رج

كان.الفلسطثينوحاربالمحضنةمدينتهمنداود

الأمر،يحسمأنيححتطعلمولبهه،النجاحبعضله

5:17-25؟صم)2اشطاعواالفل!طيونولا

دودا

.المجاورةالدولأيضأدإودوحارب.(23:9-17

يبلهمنحاكممعمملكتهمنمقاطعةأدومصارت

ودفعتموآبلهوخضعتي(.8:13صم)2

إلىوضتمعمونوخضع8:2(.صم)2الجزلة

12:26-31(..ا:ا-14؟صم)2المملكة

بالجزيةوممتفىالأرامئينإلىداودوترتجه

ذوعلاتاتلهوكانت8:3-.ا(.صم21

العميق.أئرهتركهذاكلصور.معوصدافة

وامرأتهأوربامنموقفهشجصالكتابولكن

المحزنةعائلتهخبرمن:اي(،11صم)2بتشبع

ثورة13:ا-22(،صم)2وفحشهأمنونزنى

المؤامرات:9(،-91ا:15صم21ومونهابثالوم

وماتا:اي(.)املالعرشعلىالخلافةحول

فيمدفنهعلىيدتونكانرا.سنة07ابنوهوداود

2:92(.)أعوبسوع3:16()نحنحمياأبام

نعمرلممملكةمؤشسهوداود:أ!هثايخما:.

.والمثالالنموذجظثتالمملكةهذهأنيخر.طويلأ

فصاراللاحقةالأجيالعندداودشخصئةوكبرت

ارتبطلهذا14:8(.)املخلفائهالملوكنموذج

ومعيدشحبهبمختصالم!ميحافط،بالملل!داود

داودنسلمنفقطليسالمخئصوهذا.بنائه

،23:هإر؟يمىجذر،اا-.11:)إش

مت.اللهابنلقبرج22؟42،تعه!:15؟

عادوقدداودهوبل9(.ة12:2321؟9:27؟

+:24-3،28؟34:23-احز03:9؟أإرحئا

فمرثاتهداودشاعزاكبيرا.التقليدواعتبر3:ه(.هو

وأبنيرا:91-27(صم)2شاولطعلى

رج22؟صم)2ونشيده(!م!ي3صم)2

علىتدك23:ا-7(صم)2ووصتنه18(مز

لبتورجتةأناشيدداودإلىوئنسبذلك.

حب)83وطه!:8-!لا2(16أحا؟ه6:صم)2

مزاير،آلفداودانفيشلثلا.مزموؤاالسبعينتة(

لفها.اليالمزاميرعددضخمالتقليدولكن

تىإنجيلويثمذد.الجديدالعهدفيداود؟ثالثا.

رج1:ا؟)مثداودمنبسوعسلالةعلى

أتا5:ه(.رؤ2:8؟تم2ا:3؟روملوا:27،



دودا

داود""ابنالم!يحلفمرازافتوردالأناجيل

جاءداودابنانتظارأنإلىهنانشير9؟27(.)مت

الأولالقرنفيالرومانيالاجتياحإطارفيمفخا،

جموعانتظرتسل.وقدمزنقولهماهذا.ق.م

01:46-52.مرفيكما،الخلاصمنهفلسطين

الداودية،يسوعبنؤةعنالرسولبول!وتحذث

ا:34؟)رواللاهوتيبعدهافيفكركما

الاصلام،في2:24-35(.ا!رج8،إ2تم2

هو.وحيفيالزبورنال.اللهرسلأحدهوداود

هووالجبالوالحيوانالجنوصاحرالحكمةمعلم

الرفغ.الصولط

ث!ليم.روأ!رج(ينةملى)اودد

المنحولة.داودمزاميرءرجالمنحولةمزامير،داود،

تعلم.-91820918يوسفاقلبمسالمطرانداود،

المدرسةفيثئم،الموصلفيالدومنيكانمدرسةفي

مطرانصار.رومةفيثئم،لبنانغزيرفياليسوعثة

حسبالسرلافنالكتاببتنقيعاهتئمدمق.

يثوععبدجرجشالمطرانمعالبسيطةالترجمة

أفراموالبطرلركبطرلركا(صار)الذيختاط

.العراقفيولاسنةالبسيطةطبعص.رحماني

المطرانوعمل.5191سنةبيروتفيطجهاوأعيد

معالعربئةإلىالمقذسالكتابترجمةفياقيمس

.العراقفيالدوفيكانالآباء

اليوميئ.الطقصءرجطقس،دائم

)يشزلولونغرتيفيحدودئةمدينة.الحربة:دباشت

تجحون.تلتجاهالثثامتل:اليومهيا(.ا:91

91:12()يث!زبولونصدودعلىمدينةدبرت

بينوعذت21:28()يشليسثرأعطيتولكثها

6:57(.أخ)اجرشوملبنيالمعطاةاللاوثةالمدن

دبورا.خربة:اليوم

وهيالفراتلنهرالينىالضقةعلىتقعفرجدبي

رومالثةقلعةفيهاوجدتالنهر.محرىصتبجدة

وجدتكما،والعربالبيزنط!ونعليهاييحافظ

.الموغهذافيوحمامماتكنيسة

منأصلهمارودن2916.ا+ا!()يعقوبدبي،

الإنجبلبترجمةاهتئمحب.فيولد.طرابلس
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فيالإنجلهذانثروقد"شعرئة".بطرلقة

نيا.برومابوخاريت

بدمارهاإرمياينبئموآبفيمدينةدبلتايم

ميدبا.معميشعنصبيذكرها48:22(.)إر

لب.خربةشرقيئشماقيتقعالتيدليباتاليومهي

هوشع.تزؤجهاالتيجومروالد:3.اهودبلابم

فيمدينةوهيربلةنقرأ:أنمجب6:14.حزدبلة

.لبنانشماليفيبالأحرىأو1فلسطينشمافيأعلى

ربلة.!رخ23:+(.مل)2

النحلة.:دبووة

رافقتها35:8(.95؟:24)تكرفقةمرتية(41

بيتقربدفنث.اسحقلترؤجبيتهانركتحين

البهاء"."بلوطةتحتايل

5:7(.قضإسائيل:)أمالنبثةدبورة2(،

إسائيل.لبنيتقضيكانتلمدوت.زوجة

ايل.وبيتالرامةبين"دبورة"نخلةنحتجلست

سيراليحاربباراففدعتنبوئا،قولأسمعت

5:12-؟ا4:4-.)قضيابينالملكجشقائد

هذادبورةفأنشدت،ايرائيلبنوانتصر15(0

5:2-)قضايرانيلنجينشائدأقدمفيالنصر

.)31

طولياوالدطوبيطأم،نفناليقبيلةمنامرأة34(

اللاتينثة(.لاالسبعينئةحسب)1:8

هو.الأقداسقدسهو.النرفةوراءماحرفثا:لير

نابوتالمنفىقبلفيهوكان.الهيكلفيمكانأقدس

دبيريسفيا28:اأخاإن6:91(.)اعلالعهد

العهد.تابوتيغطيالذممطا(الغطاه"بيت()المحراب

كان6،02:املفينجدهاالتىالقياساتحب

9(.*9*م)9مكغبةقاعةالسليمانيالهيهلدبير

و"دبير""هيكل"بينالارتفاعفيوالفرق

أرضأنعلبالضرورةيدكلا.2(6:2،)امل

يتئمإلبهاالوصولوأن،بجانبهاتماأعلىكانتالدبير

الهيكلعنمفصولاالدبيركانفقد.صلمبواسطة

فيحجابمحفهسبحك3-32(6:ا)املبباب

3-مهم!،ا26:خررج،05:ه)سيالثانيالهيكل

وفي:12-15!16لا36:35-38؟36-*؟
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:15،38مر؟اه27:)متهيرودسهيكل

يوسيفوس!9:3،01:02عب؟23:45لو

الدبيركانالذي5/5:5(اليهودثةالحرب

فارغا.فيه)المحراب(

.حدةعلىالواخ!:ذبير

عائلةأمنعتنيثيل!احتثهاالقبفنيمدينة1(،

15:15-91بشفيالواردالخبرحسبقناز(

يش.ا:38؟رجأولكنا-15ا:اوقض

مدنبينبعدفيماح!بت12:13(.ة112:ا

أخوا21:15يثىفيأئا15:94(.)يشيهوذا

فيتفىدبيركانت.كهوتتةمدينةفهي6:43

21(.:11)ل!عناقبنراحنتهاسفر.قربةالبدابة

القديمالا-اأننعرف:1594يشإلىعدناواذا

هناكبالتحديد.موتعهانعرفلاسفر.قريةكان

الغرلقالجنوبإلىكلم)02الضهاردةفييجعلهامن

إلىكلم02)مرييمبيتتلفيوآخرون.(حبرونمن

باحثوقال(.حبرونمنالغرقيوالجنوبالغرب

(.كثيرةينابيع)هناكالدلبةسيلأوطرامةتل:هي

أدوني23(.ث01:3)يثىعجلونملك2(،

ليهاجمبهاستعان،أورشليمملك،صادق

يثوع.معتحالفواالذينالجبعونتين

)يشجادحدودعلىمدينةدبير.34(

9؟4،صم)2لودبارأبضأنسضى13:26(.

محنايم.منقريبةمدينة:27(.17

الحمالتةيهوذاحدودعلىمدينة44(

واديفيموجوذاالاسميزللم15:7(.)يش

منطقةفيالتيالقنيطرةوادكطامتدادهوالذيدبير

موسى.النبيئ

صهوذا.جبلماطقمنمنطقةأول،5(

15:94.يش

لبنيأعطيت21:15()يشلاوئة.مدينة64(

.هرون

في)كمال"ونجر"تالدبكئسمى)الى(،دجماج

تجهلهالفظةوهيالرابينتة،العبريةفي(السريانية

"يوك"تهوالديك38:36،أيفي.اضوراةا

فهئاللديكأنالناسيققد(.الفهمأعطاه)من

خولد

لهذاالفجر.طلوعيعرفكماالشتاء،يعرفلأنه

"صياحاليلفيالثالئةالهجعةشضيتالسبب

القديمةالترجماتووجدت.35(:13)مر"الديك

زرز:العبرلة)في0331:أمفيالديلثإلىيشيرما

النصبةتلفيأكشفالذييزيا"خمعلى.ر(ي

في.الديكصورةنجد.(،.مق7القرنإلى)يعود

فلسطينفي()الكتورالديكعرف،الجديدالعهد

بطرسنكرانوز،74-26:3475،)مت

نجد13:34،لو23:+؟تفي(.يسوع

فتدكصغارها،لمجمعالتيالدجاجةعنحديثا

باولادها.وعنايتهاالأمحثعلى

دنن.دقلةالآرامتة:فيحداقل.العبرتة:فيدجلة

!بري.تغرس!اليونانئةفيهناومنتغر).:الفارسي

جبلمنينبعانعردينمنيتكؤن.الفراتشرقئ

الزابفقط(:الشرقجهة)منروافدهارمينيا.

)كرخا(.خواسفيى،ديالة،الصغيرالزابثالكبير

مصبعنبحيذادجلةممبكانالقديمالزمنفي

الخليجإلم!يصلاأنقبلفيجتمعاناليومأما.الفرات

خهريهودجلة:التوراةفي.العرتيأوالفارسيئ

ويذكر24:25(سيرج،2:14)تكالفردوس

6:اطووفي(ملاك)ظهور01:4داقيأبضأ

نأإلىلئيرا:6.يهوفيكببرة(سمكةإصيد

تحدثهومامياههاندفاعبحبب"النمر"صتوهاليرنان

.فيضاناتمن

إصائبلبنيإقامةتبقىالموعدأرضإلى)ال(،دخول

ماالتيالتاريححةالمسائلإحدى،كنعانأرضفي

منجاءتمعطياتفهناك.للجدلمثازازالت

بالاحتلاليتئملمشيءكلأنتفهمنايثى،

أرضضاملأيكنلمالاحتلالهذاوأن9(،)يش

16:.ا؟ايم15:3ا-6،ة131كلهاكنعان

تضافإنذلك،إلىبالإضافة17:12-13(.

)آا(،تدوبنئةحاشيةفيإلايشوعيذكرلاالذي

فنجد،الاحتلالعنجذامحتفةنسخةيقذم

نأدونالجبالفيفتقيم،بمفردهاكلتقاتلالقبائل

ويفرض.س(4،)آ91الح!هلفيالإتامةإلىتتوضل

.35(-2،27)آأعالكنحايخينتقيمأن!رازاعلبها



خول

هذهكلالاعتباربعينبأخذأنالموزخفعلى

ويقئم،الوحيدمرجعناهيالي،البيبلئةالنصوص

ومعالتقاليد.وتمحيصالأدبيبالنقدشهادتها

أمامفنبقى،اكيدةغيربحثهنتهيجةتبقىذلك،

المختلفة.الفرصات

الفرضثةهيهذهد!فل.ب!ثكلدخول14(

فيالقبانلإقامةأولىأنالتقاليدمؤزخوبرى.الأولى

استثناءات)عدامسالمت!مفلبواسطةتثتكنعان

غيرناطقفيأقاموابدووأنصافرعاةهممحلئة(.

وبدأطولل!.فترةالإقامةهؤهودامت.مأهولة

وأ،خهائيئبشكلتقيمأنالقبائلأرادتساعةالنزاع

معفالاحتلال.الكنعاثهالمدنحسابعلىتمتذأن

علبهاتدكلاحقةصياغة:يثوعهوحرلماقاثد

يبقىولكن.يشفينجدهاايتيولوجثة"أخبار

كلبالضرورةتستبعدالايتبولرجياهل:سؤال

تاريخيئ؟أساس

تجدالفرضئةهذه.اخلالبشكلدخول2(،

علىالبيبئةالمراجعلايقبنرغميعارضها،من

تتحالاركيولوخةفالشهادات.التاريخيئالم!توى

إتامماتكانتأنهالعلم)معاخلالوجودنؤكدأنلنا

لمانتصاراتإليهنسبتبشوعشهرةوأن،سلمتة

سمنةبينالاحنلالهذاتاربخنحذدوأنتحزها(،

،الفترةهذهفينلاحظفنحن.0125وسنة0125

فقرعلىتدكإقامةثم،الكنعانثةالمدنأهتمتدمير

حولاليبلئةالضوصفيمماعلى،الاحتلال

الاقامةبفرضئةالآخذونفيعارض.الاحتلال

عنصيئاتقوللاالاركيولوجياأنالمتدزجة

أمامستبيها.عنولاالدماراتهذ،أسباب

نفبواالذينأولئكفيقذمهالأهمالاعنراض

لاخلالموضغااصتاجاتهمتركتفما2،الموا

هوما.لثوعحقبةتكونأنيفترضحقبةفيحدث

نأدون13القرنفيدئرتقدحاصورأنهو،اكبد

دئرها.الذيذاكنعرف

هذ،فيمبتكرحكوكانفلأحين.ثووة،3(

بدوأنمافاسرائيلأجداديكنلم:التاليةالفرضئة

حياةفيشاركوارعاةبلالحضر،معتواجهوا
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فيالأمركانأكماالمدينةوجهفيالقرلة،

هجرة"كنعان"احنلالشكلفمااوغاريت(.

-مدنعلىفلاحينثورةبلجديد،شعب

بوصولالثورةهذهبدأتوثد،كنعانيةدوبلات

،الأردنغربإلىوجاؤوامصر،منأفلتواأسرى

قد،يهوههوجديدبإلهواحدإيمانفيفاتحدوا

الئيالنظريةهذه.ملكهمواعتبروهعهذامعهأقامرا

بلىتستندأنتستطيعلاالأركيولوجيا،تقذمها

يثيءحصلبكونقدولكنالبيبلثة.الئهاداث

الخروجعموعةوصولمعالشمالنبائلفيشابه

الوسطى.فلطينإلى

الرابعةالفرضتةميهذه.متعذدةدخولات4(،

.كنعانأرضإلىدخولمناكثرعنتتحذثالتي

وأالاحتلالفرضثةاستبعادعلىئجبرلاوتد

ا:ا-02قضفحسب.المسالمةالإقامةفرضئة

دخلت(،فلسطيننجوبمنبتقاليديحتفظ)الذي

مجموعة،لاوئون،)شمعويونمتعددةعناصر

)الكالبيون،أخرىوعناصرجهوذا(،منأصيلة

فيماسئكؤناليرحمئيلبون(،القنزدونالقييون،

مسالم،بشكلالجنوبمندخلوايهوذا.قبيلةبعد

)عيدحرمةيخاالمقيمينبالكنعانبيناصطدمواأنإلى

-ا.:ا)قضحبرونأو:17(قفأا-21،3:

زمثاامتذيكونقدالذيالتغلغلوهذا13(.

91(،:ا)تضالجبلتةالمنطقةفيانحصرقد،طويلا

)أورضلبم،الكنعانثةالحصونخطيعبرأندون

فض!،أيالون،16:01يشجازر،2؟اا:قض

شفالهنحويمتدأنيهوذاعلىفرضتالتي35(:ا

وصولمع38(.تك،الكنعانياتمع)زواج

أتام،سيحون،علىوالانتصارموسىعموعة

يش32،)عدالأردنشرقفيوجادرأويين

يرتبطالذي2-9بثىوحمب13:8-92(.

راحيل،جماعةيشوعتاد،الجلجالمعبدبتقاليد

وقد.الوسطىفلسطينفيوأقاموا،الأردنفعبروا

11(،2:24-6،)لىأربحافيانتصروايكونون

الجنوبفيلا).ا:ا-ه(،جبعونوفي

سنةمنذ،)الخرابعائفيولا)01:16-43(،
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ذإنقولجانئا،المعاركهذهوضعناإذا0024(.

قليلجبلفيمسالمةبطريقةاقاتالمجموعة

الكنعانيينمعاتفاقهناكيكونوقد.السكان

محموعاتمعأو9(،)يشاللادفيأقامواالذين

حصلتتكونقدالإقامةهذه.كنعانإكسبقتهم

فلسطينفيوانحصرت13،القرننهايةفي

يزرعيل،وسهلالساحليالسهلأما،الوسطى

فيالاخؤةمحموعاتأما.الكنعانيينيدفيفظلأ

نفتالي:.زلفة:اشير.ليئة:ونفنالي)زبولونالشمال

تخئصتنكونفقدمصر،إلىأبذاتنزلأالتيبلهة(

يكونأنالمعقولومن(.اا)يثىالكنعالنالنيرمن

شيهمعهدمعاليهويالايمانعرضيثرع

تعرفلمالتيمذهالشمالقبائلعلى24()يش

البرثة.فيوالحياةالعبورمسيرةثختبرلملأنهايهوه

ددان

01:7!تكإلىعدناإذاكوشنسلمن1(،

وابن(،وأرضشعبلقب)اسم32ا:9،أخا

جدهو25.3تكإلىعدناإذاقطورةمنابراهيم

حز:8؟94)إرأدومحدودعلىعاشتعربئةقبيلة

إلىددانيعود25؟3،نكحسب25:13(.

الددانيونكانوقطورة.ابراهبمابنيفشان

27:02؟حز2:13؟اأإشقوافلأصحاب

"ددان"بيعن27:15حزيتحذث38:13(.

"رودس".بنيعنوالصحيح

فيصالحمدائنمنالقريةالايلةواحة،2(

الجزلرة.غرئيشمالمب

كلوديوسالإمبراطورضضها.لبقونيةفيمدينةدربة

هي.الرومانئةغلاطيةمقاطعةإلى..مب41سنة

خلالدربةوبرنابابول!ىزاربوسولا.:اليوم

2(.ا02-6-7،:14)أمالأولىالرسولثةالرحلة

الثانيةالرسولتةرحلتهخلالبولسإليهاوعاد

لدىدربةجماعةيمثلغايوسكانا(.:16)أع

.(02:4)ا!الرسول

الخمس.اللفاثف*رجالحم!ةالادراج،درج

الحاديةالمغارةفياللفيفةهذهوجدتالهكلدزج

آثارباخلدىمخفئةوظئت،ترانمغاورمنعضرة

دفقة

بعديدهاالسلطةعليهاوضعتأنإلى،وعاديات

ثمانمثةطولهمخطوطةرققطعةهو.6791حرب

عموداعثرتسعةيتضفن.سنتمعئروخمسة

بعواميدهالقرانئةالوثائقأطولفبدامغا،خيطت

تقرلئا(.سطزا02عمودكل)فيوالستينالححئة

لنافقذمت،محتلفتينبيدينالوثيقةهذهدؤنت

الأعيادحولوشراخصلوكثة،قواعدمحموعة

عنللحديثالنمننصفوكزسوذبائحها.

الكتابواتهى(.اسمهالناشرأعطاهالهذاالهيكل

ضاخعنثتموواجباتهالملكحقوقعنبكلام

الكهنولن.التشريمفيأساسهانجدسلوكئة

دارع.!ر!.اا5:املدردع

الهيكلخدامالنتينبم(،)أوتالتبنئينرئيسدرقون

نح2:56،أعززربابلمعالسبيمنعادواالذين

.)7:58

الأرثرذكسئةالكنائس،رجفيلارت،دروزدوف

روسيا.-المقذسوالكتاب

الأولأغريباسلهيرودسالثانيةالابنةدروسلة

.م.ب93أو38سنةحواليؤلدت.وقبروس

كوماجبني.انطيوخسملكابنأبيفانيوسخطبت

عزيزوتزؤجتفتركته،يختتنأنرفضولكته

ونزؤجتتركنهثئم)سورلة(.حمصملك

وولدتي(24:24)أ،!انيالردىالحاكمفيلكس

)التيالمرأةمعالولدسيموت.أغريبامىهوولداله

فاسوف.بركانفي97سنةفيدروسلة(ليست

"الصلاحعنودروسلةفبلكسأمامبولستحذث

بريثوع."رجا(الدينونةويوموالعفة

مكدوفماضهراسم.دبشروس:اليونايةفيديشروس

،2:12طوفينقرأه.شباط-الانيكانونيقابل

النصنليونالب.فط

.يسوعمحاكمةءرجبسوععلى)ا!(،دعوى

قبيلةمنرجل7:12-83،ا:14،عددعوئبل

إحصاءزمنفيهنانحن.إلياسافووالدجاد،

سيناء.جبلعدإسائيلبني

فيايمرائيلبنيمحطاتإحدى.-1213صهم!:عدذفقة

معقةمعيقابلهامنهناكسيناء.*صحراء



538

مرابيت!فيدفقةموخي!كونوهكذا)زمرد(.

لاحيث،سيناءلجقلرةالغربئةالسلسلةفي،الخادم

لإلاهةمكزسمصريمعبدبقاياتوجدتزال

الزمزد.

دفنة

عنيفصلهالاأنطايهة.ضواحيمن،1(

أحئهاامرأةاسمهودقة.العاص!إلأأنطاكية

.لأبولونالحينكانورسلوضكزس.أبولونالإله

هرباللجوء.بحقتنعممقذسةحديقةلدفنةكان

وجهمناليهودفيالكهةرئي!الثالثأونيا

ولكن4:له!(.مك)2دفنةإلىولجأاندرونيكس

المقدسةالحديقةفيكان.الموتمنيخقصهلمهذا

362سنةدقر.أبولونل!لهشه!هـمكزسهيكل

أنطاكية.جنوتيوتقعالماء.بي!ثاليومهي..مب

تحفنش!."ر!2("

نسلوعنيقطانابن20ا:اأخا:27؟01تكدقلة

العربثة.الجقلرةفيقبيلةاسم.سام

4917.سنةييماكاهئا.حلبفيؤلدانطوندلآر،

العهدتارلخالعربيةإلىترجم1827.سنةتوفب

القديمالعهدبن"خبرياتالجديدوالعهدالقديم

نحميا.حتىالخلقمنوالجديد"،

ديكابوليسرج.دكمابوليس

العشر.الوصايا"رجدكالوغ

:اليومتكونقد.يهوذافيمدينة15.038يشدلعان

نجبلة.تل

فيالئخصيقذم.هيبوناسيساليونانئة:قيدلائل

منسفرلفهمالمفيدةالمعلوماتأهئمجملبعض

نأالاسكندرئةأهلاعنادهكذا.البببلئةالأسفار

إلىئمبتالمزامير"حول"دلائلهاكيفعلوا.

القيصرئ.أوسايوس

دلايا

ابن3:24(0أخ)ازربابلنسلمن،1(

يوداكين.الملكنسلومن،أليوعينيئ

يرهنواأنيقدروالمعدبدبنأشخاصوالد2(،

خارجفظفوا62(،7:نح06؟:2أعزأصلهمعن

الجماعة.

دخلأ(..6:)نحنحمياأيامفيإسرائيلي،3(

يهربأنرفضلانه،خرجولكئهنحميا،بيتهإلى

أورشليم.فيئفعلماحسابعلىبحياتهوينجو

فيوالعثرلنالثالثةالكهنر-ئةالعائلةرئي!4(4

.(:2418أخا)دلاياهو:داودزمن

توشلواالذيناللاثةالضباطأحدشمعباابن5(،

إرميانبوءاتيحرقلابأنبواقيمالملكإلى

.25(ث36:12)إر

9:7()إشالهودقتله.العشرهامانأبناءئانيدلفون

الفوردم.يومي

الثانيالخبزتبهيربعديسرعزارهامنطقةدلانو8ت

محدنمنطقةعن15:93متيتحذثا(..8:)مر

علىالثزاحيختلف؟المنطقةهذهتقعأين.محدلأو

الشاطئعلىإنهائقولالقرينةولكنتحدبدها.

طبرية.لبحيرةالغرئي

مقاطعةوفصلتفس!ت.اب.م.،سنةدلاطية

فلافيانسلالةأياموفيبنونية.عنإلبرلة

المنطقةنضتمكانتدلماطية.صمتيتب.م.()07

دلماطةتذكر.الثرقمنأدرلاتكلبحرالساحلثة

فيهاأقام(:4:01تم)2الجديدالعهدفيواحدةمزة

ولكن.رومةفيسجئابولسكانحينتيطس

إلىالبشارةوصلتكيفلنانقوللاالنصوص

والبانياكرواتياالومتقابلالتيالمنطقةهذه

الأسود.والجبلوالبوسنة

نأبالحيلةاستطاعتضمشون.أحثهاامرأةدليلة

:4-.2(.16)قضالخارتةقزنهصمنهتسرق

نأبماهابما.:اليونانبةفي.دم:العبربةفيأا!(،دم

)تكوالحيوانالانسانلدىالحياةمبدأهوالدم

12؟23،تث:9:1617،11،لا،9:ه

2؟3:16-احز91،ة11أخا17؟23:صم2

نأنسنطيعفلامحزئا،الدمصارا-9(،ك!:

92؟02،:15أع،12:16نث26،:91الاناكله

)خروالتطهيرالثزمنالحمايةقؤةفيه21:25(.

ليخ14-25؟7،:14،4لا23؟،:1213

ولاالطفوسمنعددفييستعمللهذا(.714:رؤ

عبرج24:3-8،)خرالعهدطقسستا
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فيهائادوزايلبظللهذا،9:18-012.

المسيحدمحيثالجديد،العهدلاهوت

عب؟2:13أف:27؟11،:0116)اكور

مدأو:7(اابو:2؟اابط؟:91ا.؟9:14

الجديدالعهديختم1(18:ا7:14،)رؤالحمل

هوالعنبأنوكما:25(.11اكور02؟22:الو

صي32:14؟تثا،94:اأتكالكرمه"إدم

)اكور"المسيحدمفي"فالمثاركة93:26(.

-ا:15)يو"الحقيقية"الكرمةهوالذي:16(01

26:27-)تالافخاريشيالطفسفييتتم8(

المسبحدمالمؤمنيثربفيهالذي92(

26:92؟)متالكرمةنتاجأي6:54-56()يو

14:25(.مر

.الدمانتقام،رجا!()انتقام،دم

الاكالمقالللعثر.يخفعلمألهيظنمحصولدمماي

العشورعنفصولسبعةفيه.المشناةمنزرعيمفي

يأكلأنالفقه!يحشطيعقد.نثشرلهمابككالمرتبطة

أو!حبثكلالموضوخسيعالج.يخطئولاالعشر

رتوسفتا.أورشليمتلموذ

المكاندار.ماشقداأودماشق:العبرتةفيدمشق

قديمةمدينة.الشامأيضأاليومتسئى.الرطب

رجفرفر.*،ابانة":فهرانيسقيها.ومهحة

طرقملتقىعلىتقع94:24.إر!:12؟كل2

المصزلةالنصوصتذكرهاولهذا،القوافل

تلرسائلفياسمهايردكماوالأشورئة

حينأرامتةدولةعا!صةدشقكانت.العمارنة

ملوكها:كان.داودأئامفيإصرائلبأرضائصلت

الأؤل،بنهدد،طبرمون،حزيونتالياداعبنرزون

رصين.،الثالثبنهدد،حزائيل،الثانيبهدد

-3؟17:1إش:دمشقمرازاالأنبيهاءويذكر

ا:3-5؟عا؟ي27:18حز94:23-27؟إر

)معركةالئالثشلمنصرمنذ.9:ازك5:27؟

مل)2الاكفلاسرتغلتحتىقىقر:853(

الأشورفيبالخطرصهذدةدشقظفت16:9(،

الفارصثةالحقبةكانت.عي4سنةأخذتأنإلى

راحمتهاالسلوقثينأيامفي.لدشقالذهبيئالعصر

احتفها.العاصيعلىتأشستالتيأنطاكية

إلىوضموهاق.م.64سنةالرومانئون

حكمتحتفصارتالعثر()المدنديكابوليس

منكثيردمشقنيكان.الرابمحارثالرفيالملك

كبيرأبولسنشاطكانلهذا.مجامعهمولهبماليهود

12-26:؟1-ا22:ه9:2-25،)اعالمدينةفي

الذيالارعا:17(0غل11:32؟كولى022؟

يسئىبولسفيهأتاموالذييهوذابيتفيهكان

منالمدينةيعبركانالطولل.سوقأيضأتاليوم

اكتثفتعواميدجانبهعلىكان.الغربإلىالشرف

.اليومأثارها

ماذاولكن.المقذسالكتابنصنيقولماهذا

فيالمدينةشقيت؟القدبمةوالنصوصالتاريخيقرل

الحفارلن،مديةأوكور-أوروالحديثةالأشورئة

طريقعلىكمحطةدورهاعلىيدكماوهذا

"طريقوالتقاءفيها،الماءوفرةبب،القوافل

بمصر،الرافدينيلادتربطالتي23(8:)إضالبحر"

سورلةتربطالتي22(22:)عدالملكتة"و"الطريق

تلرسائلوتحذد.الأحمروالبحربعرابيةالشمالئة

التيأويىأرضفيدمشقموقع)53-63(العمارنة

91-)القرنالمصزدةاللفاتنصوصفيذكرت

معللفراعنةممثلحكمهامقاطعةكانتوالتية(18

إلىالحثئةالحملاتووصلت.عشرةالثامنةالسلالة

فظقت،تدملمولكئها.14-13القرنفيدمشق

صلطاندمارحتىالمصزيةالسياسةخطفيالمدينة

الحورتةبالحضارةدمثسقارنبطت.آسيةفيالفراعنة

بعضهناك-6،ه8:صم)2بداودارتبطتكما

إلىالأرامتونوجاءالبيبلئة(.الحاشيةبهذهالشلث

حوالى:23-25(،11)املسليمانأيامفيدشق

علىأرافيمللثأولاسميذكرلا059.شة

إأملارزون"تسضيهالعبرئةفالبيبليا.دمشق

حزرون.،أسرون:واليونانثة.الأميرأي:23(11

الأولبنهددجد""حقلون!تثمويهأمامهنانكونقد

2(.:16أخ2،:1518)امل

البيبلئةالمراجعلناتتح،التماهيبهذاقبلناإذا

بأسماء(ناقصةالىانلائحةنقذمأنوالأشورتة
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.م.،قعه!2سنةحتى059سنةمنذ،دمثقملوك

مديةالثاكفلاصرتغلتأخذفيهاالتيالشةوهي

يوز"حهو)059-039(.حذيان)1(.دمشق

رئانطاب)2(15:18.املفيالمذكورن!

فين"مربط9هو9(.)039-.ا

.(ول.19-0)الأولبرهدد)3(.15:18ملا

هومهـ-843(.)عازرهدد(4).الأولبنهددهو

حزائيل)5(الأشورثة.المراجعفيعدريهدد

)308-078(.الثافيبرهدد)6()843-308(.

)8(75(0)078-.الثانيحذيان.الئانيبنهددهو

.رصونهو75-2*(0)رضيان

والمملكةالأرامثةدشقمملكةبينالصراعإن

ثعورناذاككانوانطوللأ،يذملمائيلئةالاص

نزاعأييذكرلاالقديمفالعهد.التوراةنقرأعندما

المذكورةوالحروب25(.:11امل)سليمانأيامفي

حصلت16:2-4،أ!182-.2؟إ15املفي

تحالف853،سنةويهوذا.واصائيلدمشقبين

اصرانيل،ملك،وآخاب،دمشقملك،عازرهدد

تتلأ،عازرهددماتولما.الأشورقيالت!هديدأمام

بىمدؤنإن.التحالفهذاتوفف843،سنة

8:7-9،مل2فيالحدثهذايوردالذيالملوك

الغحوصولكن.أرامملكبنهدداسمخطأيقحم

.المقتولالملكهؤدةيخصنمافيواضحةالأشورئة

حزائيلمعتحالفهمفكواعازرهددوحلفاء

يررام،علىبهيراانتصازااتصرالذيالمغتصب

جلعادراموثمعركةفياسائيل،ملك

فيابخرلهذامفض!لأخبرأونجد28(.ة8مل)2

زادوفيه18:3-34،أخ(22:32-37؟امل

اخاباستي،خاطئةزبادةلاحقمدون

اشفادةيستفيدأنحزائيلاستطاعما.ويوشافاط

علىدمشقفيخوصرلانه،النجاحهذامنمباثرة

دمضق.تؤخذلم،ذلكومع.الثاكشلمنمريد

ضدوالحروبأشورية"داخلالصعوباتأثروعلى

ووشع838سنةبحددمئقسلكارتاحأورارتو،*

اسرانيلمملكةواجتاح.وفلسطبنسوربةفيمملكته

عديدةمدئاوأخذ:3-4(،أعا:عهم!،01مل)2

نيتجارئهمكاتبوأقام،اعرائيلملك،يوآحازمن

34(.02:املرج13:25؟مل)2نفسهاالسامرة

لملكخاضغاصاراصرانيلملكأنيعنيهذا

حزائلقام،18-91ة12مل2حسص.دشق

جمط،فاحتلالجنولثة،الغربئةفلسطينفيبحملة

منالجزلةونال6:2(،)عاالفلسطثينمدينة

وشطرةسبطرتهوامتذتيهوذا.ملك،يوآش

سورلةمنكبيرقسمعلىالثانيبنهددخلفه

الثمالئة.

روىالذي(زكير-)زكورمدؤنةتقولهماهذا

قربكتحمفالذيبنهددونصب،حدراكحصار

081-)الثاكنبراريهددتدخل"ولكن.حلب

أندشقملكعلىفوجص،الوضعانقلب7(،مه

استطياعوما697.أو308سنةباهظةجزيةيدء

علىولاحدرك،علىيستوليأنالثانيبنهدد

ابم6:-7:7مل022؟أملإن.السامرة

وانتصارالسامرةحصاريرويا-91:!13:42

فيآخاباسمكان.أفيقفي،اسرائيلملك،يوآش

علىالأصورثةالح!ملةأما.2.املفيالئانيةالدرجة

دشقمملكةإضعافنتائجهامنفكاندمشق

ملك،الشانييربحاماستفاد.الثانيحذيانمللثحيث

تتراجعانوحماةدمثقلجعلالوضعمن،اسرائيل

هاتينأنيعنيلاهذاولكن14:28(.مل)2

رضيانأنومعلإسرانيل.خضعتاالمملكتين

معتحالفدمئق،ملوكآخر)=رصون(،

ايلةإلىووصل7:6(،)إشجهوذاضذاسرائبل

احتكالئالصفلاسرتغلتأنإلأ16:6(،مل)2

؟16:9مل)2أهلهاوسبى،.م.قصه!2سنةدمشق

17:ا-3(.7:8،8:4؟إشا:3-5؟عا

أشورلة،مفاطعةعاصمةدمشقصارت

072،صنةالثانيصرجونعلىئورةفيفشاركت

منآخرعدداوجلواالثورةالأشوزبونفسحق

البلاد.بأهلامتزجوابأغرابوجاؤوا،السكان

مستوىعلىمزدهرةالمدينةظثت،ذلكومع

)علىأنطاكيةولكن.(27:18)حزالواسعةالتجارة

كحاصمة..مق3القرنفيعقهاعتحل(العاصي
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ظفت.(2.:61/2يةالجفرا،بونسترا)يةرسو

زمنفيللحروبم!رخاطوللةمذةالثامبلاد

إليهالجأكما12:32(،11:62؟)امكالمكابئين

أرضفيالجديد"العهدنفوسهمفسضواالأسيانثون

فيولقيموايهوداإلىبعودواأنفبلوذلك،دمشق

21افطيوخسالسلوقيالملكتوقبحين.تمران

،الأنباطلملكأبواجمهادمشقفتحت.م.،ق85سنة

)فلافيوسالهلينالمحبالئالثالحارث

الحرب:293؟13اليهوديةالعاديات.يوصيفوس

48سنةببننفوداصلثالذيا:153(اليهودئة

ملك،تغراناجتاح3،ا72-شةوفي..مق72و

تدخلولكن.الحارثفهرب،المنطقةأرمينيا،

صكاوروس،جاء.الأحداثمسيرةقلبرومة

ق.م.64سنةدمشقفاحتك،بومبيوسموفد

السنةتلكفيكؤنهاالتيسورئةبمقاطعةوربطها

اليهودتةالحرب14:92-03،)العاديات

تخفترومةأنالكثاببعضاعتبرا:127(0

شة9الرابمالحارثللملكالامبلادعن

تعارضالتاريحمةفالمعطياتب.يم.4.م.-اق

المذكور"الحارثالملل!"عاملفإن.الفرضثةهذه

فيالأنباطمستوطنةرئيسهو:32،ااكور2في

اليهوديضئمحئفييقيموكاندمق،

دشحقفياليهودئةالجماعةكانتوالمسيحثين،

الأعمالسفرلأن22:ه(،9:2؟)أعكبيرة

أع،الجمعصيغة)فيدمثق""محامععنيتحذث

اضطهادعنيتحذثيوسيفوسولأن9:02(،

اليهودثة)الحربيهودفي00501فيهماتدام

الجماعةأئا.27(يوسيفوسحياة561؟955-:2

فيظقواالذينالاييانئينمنانطلقتالتيالمسيحئة

جماعةبحدجماعةأقدمكانتفقد،دمشق

بولسبدأدئسقوفي-91(.ا.9:)أعأورشليم

بعد،2!0رج،9:91،22،27)اعبالمسيحيكرز

)غلالأنباطبلادفيسنواتئلاثقضىأن

17(.اة

.غزة4رخالجنوبئةدمشق

القمراني(.)الأدبصادوقوثيقةءرجوثيقةدمثمق

طينئةدمغاث

يتركها4علامةأوبصحةهيالدمغةطبثةدمغات

منعدذانجدونحنالرخو.الطينعلىالختم

الجرار.علىسثتاولا،فلسطيئةأوانيعلىالدمغات

يخمنمحتواهاأوالجزةهذهأنعلىتدكوهي

أما.المنطقةإدارةأوالملكإدارةأو،الرسمئةالإدارة

واالحاكمأوالملكأملاكبتدبيرفارقياستحمالها

وتداليهودئة.منطقةحاكمأوالكهنةعظبم

علىللخمر،رئي!يئبئحكلالجرارهذهاسئعملت

ونجدالهلنستئة.الحقبةني،رودسفينجدما

الذيالتاريخيئالسياقحسصمحلفةدمغات

فيه.وجدت

ألفمناكثراليومنعرفحزتجا.حقبة1(،

كتابةتحمل،طانرةوجعلةشعارمعملكئةدمغة

المدنإحدىاسممع(.الملك)يخمن"للملك"

قدرابحةومدبنة،زيفسوكو،،حبرون:التالبة

الأرجحعلىكانتالمدنهذه.عحاوستكون

أظهرتوقد.العرشأملاكلتدبيرإدارثةمركز

وهي،ملكثةدمغة004مناكثر!يثىحفريات

سنةالمدينةعلىسنحارباستيلاءقبلماإلىتعود

الفخار"مصافي"فيالدمغاثهذهئفذت107.

وكانتمخنلفا.ختئا22لذلكواستعملالملكثة

نمطمنالملكثة(خابيةح،الخوابي)أو:الجرار

دمغاتتحملقدلبنزا..ه-04تسعوهيواحد،

عنالمسؤولينالملكموطفيدمغات"خاصة،،

جرارودمغت.الملكأملاكإدارةعنأوصنعها

ننقبباتعليهتدكوما.يعدوجواذاتمئلبدمغة

لتعودناستعملتالجرارهذهأنهو!يثى،

.الحامياتمختلففيالجنود

ؤجدت،الزمنمنترنبعديولثا.حقبة24(

وردةبشكلدمغةمعالنعطذاتمنجزة

منالثانيالنصفإلم!الجرارهذهتعودقد.صغيرة

.م.قالساجالقرن

أنماطثلاثةفيهانكتشف.الفارسئةالحقبة34(

هذهتعودالأرامثة.موصةدمغاترئبثة:

البابلثةالحقبةأوالفارسئةالحقبةبدايةإلىالدمغات

فيوبالأخصن،أورشليمجوارفيوجدت.الجديدة
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جبعونوفي)المصفاة(النصبهتلفي،الئمال

بنيامينئةمدينةهيهذهموصةإنوموصة.

منالغربإلىكلم8تبعد18:26()يض

المقاطعةلحاكمخاضاملكاوكانتأورشلبم،

فيأرامتةدمغاتوهناكالفارستة.ثئمالبابلثة،

اسمأود"و!"ياسمتحملوهي.يهوذامقاطعة

كلد"يلفظةمعمتأخرةدمغاتوجاءت.الحاكم

الخاس!القرنإلىالأولىتعودي"."!أو5"ي

الحاس!.القرنمنالأولالنصفإلىوالثانية..مق

يهوداأمرتوثواالحكاممنعددأسماءتعطيناوهي

منحيرائاترصمدمغاتوهناكنحميا.قبل

القرنإلىنعودهيمثلأ(.)كالأصدالحيوانات

.م.قالخامس

)3-2الحقبةهذهفيالهلنسنئة.الحقبة،4(

فيم"لشر))يأوط"د.!"ينقرأ.(ق.م

كماالعتيقةالكتابةإلىعودةفي،القديمةالعبرئة

العصر.ذلكنقودعلىنجدها

هيالتيرمون:نصححولكن35.:2الىرجدمنة

أعطيت،:9113يئ!:زبولونحدودعلمدينة

رمونو.نقرأ:6:62أخافي.مراريلعيرة

الفبطئةالكنيسة"رجالاسكندو+يهبطريرك،دميانس

المقذس.والكتاب

دميم.أطرافالعبرئةإ:في!ماديمأف!أودميم

موقعهنجهلموضع.11:13أخ171:ا؟اصم

وعزلقة.صوكوهمنتربولكنه.بالضبهط

.زق،ر!)ار(،دن

هوبالتحديد.موقعهنجهلموضع.:1594يئىدتة

حبرودن.كرلقالواقعةالجبلثةالمناطقفي

العليا.ممرفيمدينةتنتور.يونيت:المصرئةفيدندرة

جملىوتقعالأقصر،منالشمالإلىكلم06تبعد

جذا.قديمةمدينةتنا.تجاهللنيلاليسرىالضفة

حاتور.،للإلاهةنكزست

التدنبس.!رجددنيئا،دئص

عالمأ!رج)ا!(دنيا،

32؟36:أتكادومملكبعورابن4بامدينةدفهابة

المدينة.موقعنجهل:43(.اأخا
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دانيال!.رخ.دنيل

بالزل!ت.مسح"رخار()بالزت،دهن

التعليمهذاالف.الصناغهجاء:أو)تعليم(دواخمافي

فيفتوشع)0002-.018(الوسيطةالمملكةفي

وطاالكات.ومصيرالصنعةسمؤموضوع

الأدبعناصرمنشعبياعنمزاسيصبحالموضوع

نمود)0013-.501(.الرعمسبسثةالفترةفي

)0131-عثرةالثاسعةالسلالةإلىالنصوص

لابنهكتب.الدلتاأهلمنفهوالكاتبأما.(0012

التيالكانب()وظيفةالوحبدةللوظبفةمدئحا

الوظائف.صائروهجا،الاهتمامتستحق

دوئيجرجدو!

شم!افيتقع.قدبمةكنعانثةمدينة.دوتائينأوثوثان

فضةفيئذكر.الثالثتحوتمسوبذكرهاشكيم

6:سا(مل)2وأليشعكم!:17()تكيوسف

تل:اليومهي4:6.7:13؟)يهوبهوديت

جنين.صالجنربإلىكلم8تبعد.دوثان

القديماجرونزامن،طبقة11الحفرتاتأظهرت

فيوضعلولدعظميهيكلوجدالحديد.إلى

.الأساس

وجرودانبم.نقرأأنيجب01:4.تكدودانجم

.رودسجزيرةهي:7.اأخا

منالذياليعازرالنيئوالد02؟+.أخ2دوداوا

يوشافاط.ضذننتأوالذيسدة

ملكيشع،نصبعلىالاسمهذانجددودو

.موآب

من.القضاةأحد،تولىجد01:ا.قض،1(

يساكر.قبيلة

اليعازاروالد11:12.أخا23:9؟صم242(

داود.جيشقؤادأحد

بيتمنكان.الثلاثينأحدالحانانوالد،3(

11:26.أخا23:24،صم2لحم.

افيالجئيجلياتقتل.لحمبيتمنيائيرابن4(4

الفلسطئينضذمعركةيجوب،

يقتلحيثته02أخارج2:91(.اصم)2

جليات.شقيقلحيالحانان
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كنعانثةمدينة.(نيةاليونافي)دورا.مسكن:دار:دور

الكرمل.جنوثي،المتوشطساحلعلىتقع.فديمة

سنةاحتلها.ق.معثرالراجالقرنفيتألئست

الفلطثينمنتريبةقبيلةوهيالزكالةتقريئا0911

0101صنةحوالمبزارها.بالقرصنةاشتهرت

ذلكفيملكهااسموكانأونامون.المصري

ميروممياهقربالموقعةبعدبادر.الوقت

)يئ!لمنسىدورأعطبتا:2(،ا)يش

علىالمدبنةاحتلالولكن7:92(.أخاابم17:ا

وسليمانداودأيامفيإلأيتثملمالإسرائيلثينبد

دور""بقعةعلىحاكفاأبينادابصهرهجعلالذي

الأشود!ثيراحتلالثامنالقرنيا(.4:امل)1

ملكدورصارت،هذابعددورو(.)مقاطعةدور

مملكةمناجزةصارتتربفونعهدوفي.صيدون

ضضها.25-27(،-15:1114امك)السلوقئين

بومبيوسولكنيهوذا.إلىجنايوساسكندر

تحتتعيضمستققةمدينةوجعلهايهوذامناقتطعها

اليرم:هي.خاصبتارلخوتمغالرومانثةالحماية

)رجلدورسياستاتخضع.الطنطورةقربالبرخ

النصنفينقرأ15:25امكويا(.4:اامل

وقد.دورضواحيأيدوتيراتيإندورا.اليوناني

.الجديدةدورمدينة:المعنىيكون
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سنة)حوالىونامونالكاهنوشحذثر"ايو
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)745-فلاسرتغلتاحتل)جاكرس(.البحر

عاصمةوجعلهاالأكادثة(في)دوروالمدينة727(

مدؤنةوؤجدت.ا(ممرملإلىيرقونمنتقذمنطقة

:وتقول،الخاس!القرنمتصفإلىتعودق!هـةعلى

ويافا،دورعازر!أشمون)=أعطاناالملوك"رب

ضارون".سهلفيهيالتي،الواسعةداجونأرض

بسصدورأشسواالفينيقئينإنيونافيكاتيقول

العواصف،تئقيبأنلل!فنتتيحالتيالصخور

صباغةفيئستعملالذيالمزلقوجودوبسب

.الأرجوان

سووسيتاد

شاروكينبناهااباد.كورسهيشاووكيندور

قصرهفيهاوشتدله،عاصمةالثاني)يرجون(

الكبير.

)ال(.حمدشبخحم!!جكتليمودور

موقعهنجهل3:ا(.)دابابلونيةفييهلدورا

روافدأحددورا،خهرنعرفنحن.بالضبط

تردحصن()سور،"دورو"كلمةأنثثم.الفرات

رفض،دورافني.الرافدينبلادمدنأمماءفيمرارا

الذهب.نمثالبعبدواأنورفاقهدانبال

فيالصالحئة:اليومهي.هلينتةمدينةأوربوسدووا

الفراتفاطئعلىماريغرئيشمالمنتقع.صورلة

مديةعنفكشفتتنقيباتجرتالغرثي.

يدعلىق.م.003سنةحواليتأشست

لهذاهائا.وحربيالمجارثامركزاكانت.السلوقئين

دورافيئني.والرومانئونالفراتثونعليهاتنازع

244-سنةووشمع..مب017سنةمجمعأروبوس

الليا،)موسى،بيبلتةجدرانثاتوزئنته245،

يتعارضهذاولكنداود...(.الآباء،،حزيخال

عنفرلذايكونيكادمثلأوشكل02:4خرمع

دورافيالمنفبونواكتشف.القديماليهودفيالفن

مكانمعكنيسةإلىخؤلبيئاأيضأأوروبوس

تزئنهاوئنئةهياكلممتثفواكماالعماد،

تمازجعلىيشهدهذاككجدرانئات.

أروبوسط.دورافيوالدياناتالحضارات

.بالأرضالسماءرباط:يعنيسومرياسمنكيدور

المدية.فيالمركزيةالمعابديحتوينيبورمنحياسم

والد4:45.مك3:382؟امكدوريمانس

ساعد8:8.مك2رجمكرون.بطيموس

الهرطقة.وصاحبالأعظمالكاهننلاوس

اليهودثة،فيالملكموفد،فيلبسمنهطب

بأنبطليموساكتفى.المكالقيهوذاضذمحاعدة

معفطرقليسابننكانورالجيشمعأرسل

لهوذاص.كانالنصرولكن.جورجياس

دوسيناوس

يهوذاجيشقؤادأحد24.،91ة12مك12("

المكاثي.
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بأسكادالمكاب.يهوذافرصانأحد،2(

35(.:12مك21جورجياص

مؤامرةعنفكضفجحد،يهودفي،3(

فيلوماتوربطيموسونفىتيودوتوس

(.منحولكتاب.ي:2امل!)3

حملكاهنأ:2(:)اليرنايخأ11:أر.دوسيطس

مصر.إلىأستيرسفر

تبحد.دوقعين:اليومهي.-17اا:16مكادوق

بناهاصغيرةقلعة.أريحامنالغررالشمالإلىكلم7

سمعانالأعظمالكاهن!هرأبوشابنبطليموس

سمعانعضهبطليموسقنلالقلعةهذهفيالمكال!.

.وأولاده

دومة

اسماعيل.ابنا:030أخا25:14؟تك14(

واحة:اليوم.العربئةالجزيرةشمافيفيقببلةاسم

العربثة.الجزيرةشمالفيالجندلدوقة

وأأدومأمامالواخ!فينحن.أا21:إش2("

أدومبة.

جهوذا.قببلةفيجبلثةمدينة:52...15يثى3(،

الثهسمالإلىكلم4حواليتبعدالتيالدومة:اليومهي

ضهارلة.من

ابن)81-69(0رومافيإمبراطوردومشانى

نيطسخلف.تيطسوشقيقوسباسيانس

معارضةعليهقامتالإمبراطور.عبادةوشخع

صيطرحي!ذ.والمميحمينواليه!ردالرواقثينمن

الرسوليوحنافيهنفيالذيالاضطهادوبدأالرب

دوميسيانسماتا:9(.)رؤبطمسجزيرةإلى

مفنولأ.

اضطهادخلال.دونانوسللىنسبة)ار(دوناجمة،

شهداءهناككان)303-503(ديوكليسيانى

جاحدونهناكوكان،لإيمانهمجاهرواومعترفون

"شهادةفأخذواالإيمانأمررفيساومواومنزلقون

للبوليسقذمواأوالمضطهدمن"سلوكحسن

الكتابمنونسخاتالكنيسةأوانيالإمبراطورفي

تكؤن،الكنيسةإلىال!لا!عادوحين.المقدس

يغفرونالذينالمحتدلونأفرلقيا:كنيسةفيحزبان
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الغفرانيرفضونالذينوالمتشذدون،للتائبين

المتشذدينرأسعلىوكان.للجاحدين

الإمبراطوردعانرطاجة.أسقف،دوناتوس

المتشذدينلشجبمحلىمممععفدإلم!قسطنطين

التيالحقيقثةالكنيح!ةنفوسهميحسبونكانواالذين

وكانوا.الروحبلهمهاالتي،دنصولافيهاعيبلا

إليهمينضفونالذينالميحثينجديدمنيعثدون

معطيبقداسةالسزصخةيربطرنكانوالأنهم

وشص411سنةقرطاجةفيآخرمجمععقد.الز

هجمةمعإلأغاعهليايزولوالنولكئهم.الدوناتتين

المرب.مميءومعالفاندالالبرابرة

أعلم.شاولرعاةيراقبكان.أدوفيرجلدولح

أماممنالهاربداوداستقبلنوبكاهنأنسئده

نوبكهنةكليقنلأندوئبجشاولأمر.شاول

52:2(.مزرج22:9-21:7،23؟)اصمففعل

الأناجيلتناغم،أناجيلالأربعةخلالمندياتسارون

ترجمات*رج.الرباعيالإنجيلأوالأربعة

)برديةاليونانيةفيؤجدالدياتسارونأنمع.سرلانتة

في؟ؤنأنهإلآث!163(،برلينبردية.ا:دورا

فيالقومصغارإلم!وتوخه،الحريانئةفي،الأرجح

الرقمن،معظمهمفيجاءوا،الذين.رومة

بدايةفينقلالذيالونانيالنصيكونوهكذا

الأصلعننقلأاللاتيي،.والنمىالثاكالقرن

أفرامتفسبرمنهفيجزتانعرفالذيالسرلاف!

أفراموتفسير.الرابمالقرنفيللانجيل(الريافي

فيوجزئئا،الأرمنيةفيكاملأنجدهللانجيل

11،القرنفيفتئتالعربيةالنرجمةأما.السريانية

تاتيانسحمل9.القرنإلىيعودنصعننقلأ

وظك.كبيرانجاخافعرف،الضرقإلىالدياتسارون

للاناجيل.الوحيدةالنسخةالخاسىالقرنحتى

ربولا،الاسقفبتوجيهمحفهحكالذيوالانجيل

منتعابيريتضصنالحامى،القرنبدايةفي

فيكماالعتيقةالسرلانئةفينجدهاتاتيانس،

منالارمنالمترجمينوانطلق.البسيطة

ومن.الأولىللمرةالأناجبلينقلواالدياتسارون

الن!نأما.الجيورجيةالنحةانطلفتالنرجمةهذه
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حؤرهاأنبعدالعربيةالترجمةمنفانطلقالفارسي

عشر.الئالثالقرنفي

اللهاسمعلجذفرجلجذ.دإنقبيلةمنديبري

11(.24:الافزجم

ديون

ديبن(.الموآبئة:اللغة)فيموآبفيعدينة1(،

الأمورئونالأوقاتمنوقتاخفها

مدنبينبعدفيماوحسبت2؟.3(.)عدا

جادأو13:9(،يش34؟32:3،)عدرأوبين

المزات:بعضلذللثفسفيت17(،:13،9)-!

48:18،22،إر15:2،إشفيجاد.ديبون

ديبونمنالموآبثين.يدفيجديدمنهيديبون

الذي008(يشة)حواليمئعالموآلقالملكخرج

أنالكئابةهذهتذكر.نصبعلىكتابةلهوجدت

الوم:هيباصر.بناءإعادةفيعملوارجلأ05

الميتبحرمنالشرقإلىكلم02تبعدالتيديبان

.أرنونمنالثممالوالى

منالعودةبعدالهوذاوئرنفيهاأقاممدينة2(4

ديمونةييبدوماعلىماهي:25(.11)نحالمنفى

مأفياسمهانجدوالتي،22(:15)يث!يهوذانقب

بئرمنالثرقيئالجنوبإلىكلم03تبعدالتيدمنة

صغ.

إلىعئرالائنيالرسلنقلهكماالربنعليمديداكبه

جوهريتضفن.المتجؤاطالواعظيهتب.الوثين

دؤن.الجماعةوتنظيموالليورجئاتالأخلاقتات

منبعضنعودوقدالثانيالقرنبدابةفيسورلةفي

الرسل.زمنإلىمواده

الاسكندرثة.مدرلمحة"رحالأعمىدبدبمس

فيأركيولوجيموقع.الثمالدير:البحريدير

هناك.الكرنكوتجاهاليرىالنيلضفةعلىمصر.

يدعلىحداديامدفناحتثمبصوتالملكةنجت

015(.0السنة)حواليسنانحوتالمهدس

،غزةمنالغربالجنوبإلىيقغعوضعالبحدير

وجودعلىالتنقياتفيهدلتكلم.14ويبعد

.م.ق12القرنخلالالفلسطيين

مدؤناتعلا،دير

علادير

يقع(.الاردن)فيعلادبرنل.ا!تشاف1(،

.للاردنالاوسطالواديفييبوقمصمثعند

فنوئيل.*أوسكوت،البيبلئةالمدبنةمعنماهيه

منأجزاءهولدثةتنقياتكتشفت،6791سنة

والأسود.الأحمربالحبرعليهادؤنوقدالجفصين

.ت.مق755حواليحصلبزلزالربماالموخ!دثر

الكتاباتهذهه(.ات!ازك)رجا:اعاوذكره

عفانفي،الاركيولوجئالمتحففياليومموجودة

.()الاردن

هيالأجزائثةالمدؤناتهذه.المضمون"2(

نسخالجدار.جفصينعلىنحطوطعننسخة

والعنوانالإطاروجعلالأصد،بالحبرالنصن

فيالنصنرئبالأحمر.بالحبرالهامةوالمقاطع

هذاالعصر.ذلكلفائفعلىكماعمودثةعواميد

كانثالتيالطريقةعنملموسةفكرةيعطياالنرتيب

المدؤنات.لهذهالمعاصرةالتوراةأسفارفيهاترئب

48)ارتفاعهسطزا*تضثنالأولالعمود

العمود.كاملأواحداسطزانجدلاول!صننا(.سنتم

منمقتطفةوتبدوكاملةأسطرعشرةفيهيقرأالثاني

الذيفغوربنبلعامر(ف)س"كتاب:كتاب

حصوكفموهالليلفيالآلهةجاء"الآلهة".يرى

ظهرتبعور:بنالبلعاهكذاوقالواالكلماتهذه

بلعامفنهض.للعقابنارظهرت،الاخيرةالثحعلة

وبكىيأكلأنيقدركانوما...أيامأ..اخد.افي

بنلبلعاموقالواالاسإليهفدخلكثيرا،بكاء

إجلسوا:لهمفقال؟تبكيولماذاتصموملماذابعور:

أعمالانظرواوتعالواالثز،عظيمهوكمفأريكم

وقالواالتأمواوالمقتدرون،الآلهةاجتمعلقد.الآلهة

ولتكنبحيمك4الحماأقفل-أيخط:لشض

تثيرلأنك:شعاعلاظلليكنلابهاءةظلمة

بعد...".تضبئولامظلمةبغيمةالرب

منقريبةكنعانثةلهجةاللفةهذهفيبعضهمرأى

فينجدهاقديمةأرامثةلهجةأمامنحنبل.العمونثة

هذاكانإذا.سوريةوشماليالاردنشرفيشمال

أقدمتثكلالمدؤنةهذهأنيعنيفهذ!صحيخا،

كتابؤجدوأنه،اليومحتىنعرفهأدثيأرامينمن



المدينةدير

فيالثامنالقرنفيغرفبعوربنبلعامللرائيأرامي

هذاتبلدؤنيكونوتد.الأرثنلثرقشمال

التاردخ.

بعور،بنبلعام"كتابفيالمركزفيالشخص

عدفيالمذكورذاكهو،الآلهةيرىالذيالرجل

عنغريئارائئابعوربنبلعاميدوحيث22-24

كاتبأخذ،الملكئةالحقبةبدايةفي.اسرائيلشعب

العبريالأدبفيوأدخلهاالمثهورةالصورةهذه

تمتماته.أولىالوقتذلكفيعرفالذي

النبلضقةعلىممر،فيأركيولوجيموقعا!لدينةدير

وادفيالبحريديروجنوئيالأقمر،تجاه،اليسرى

العمالومدافنترلةخرائبوجدتهناك.ضثق

011(.-.)1314الملوكواديفياشتغلواالذين

قدا(.:ا)تثالذهبحيث:ذهبذيأوديؤ!

قصرقربالثرقئةالحدودعلىالوافعةالذهبئةتكون

فياليومالاسمنجد.لثانمحطةلثرقيئجنوتي،تعار

لسيناء.الثرقيئالث!اطئعلىالذهيبهمرفأ

رؤساءأحد:38!اأخا03؟36،2:اتكديشان

.أدومبلادفيسعيرابن.الحورئين

ديثون

سعير،أبناءخاسى2-.36.3:اتلث،1(

.أدومأرضفيحورئةتبيلةورئيس

وحفيدعانةابن40ا:اأخا36:25؟تك2("

سعير.

ربفات."ا:6.أخاديفات

دجاجة.*رج)ار(،ديك

هلينثةمدنعموعة.مدنالمثرأرض:دي!بولش

علىجهوذامملكةإلىضئت.الأردن!ثرقيئفيواقعة

القائدبوميوسولكنجنايوس.اس!ضدريد

حاكمإلىوسئمها..مق63سنةفصلهاالرومالب

ويضع،الهفينيئالمنصرلقزيالرومالثة،سورية

هذهكانتعليها.اليهودقيالعالمتأئيرضذحاجزا

سنة.بهاخاصةإدارةمنهالكلوكانمتحالفةالمدن

إلىدبكابوليمىمدنبعضضئتب.م.601

مدنعدداختلفالرومانتة.عرابيةمقاطعة

فيلدلفيادمثممق،:بلينوسفيديكابولش.
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،رااجد،(نبيسا)بوليسسيتو،نافارا،(نعثا)

رانانانكنلم.كنانا،جراسة،بلا،دبون،هيفوس

أببلا.زبادةمنبذولا.المدنعموعةمن

المكزسبمعبدهااشهرت.إيجهبحرمنديئجزيرة

التيالبلدانبين:1523امكيذكرها.لأبولون

هذا.رومةثيوخعلسقبلمنرصالةإليهاأرسلت

اليهود.منكبيرعددديلسفيكانآنهيفي

داجون،بواسطةوسرئتهاورانوسابنديماروس

يهاجمأنديماروسحاولمرئيه.كانالذي

ولكن28(،1101:91التهيثة،)اوسابيوسبنطس

هددومقابل:27(ا)110ملقارتأبااعتبرعبثا.

كرونوسوبموافقةعثتارمعفبيقيةفيملك

)بوليبيوسالداموربنهراسمهارتبط31(0:)1101

الجغرافمية،سترابون:داموراس،5:9\68

فرضئة.وفرضثةئلكتاموراس(2116:22،

مدهد:-لبعلبصفةديماروستربطأخرى

أوغارلت.نموصفينجدهاةنر

العمللفيبووثريكرومةعنمسيحيئد!اس

أهلعلبسلمأرسل.سجنهفيرافقهالرسولن.

بحد24(.أفلمفيلمونوعلى(4:14)كوكولوسي

إلىوعادالعالمأجلمنبولنتركهذا،

عليهسيحكم4:.ا(.تم)2بلدهتسالونيكي

قاسئا.حكئااللاحقالتقليد

ديمترلوس

صورلةملكسونر،الأولديمزلوس"ا(

اعتلىفيلوباتور.سلوقسابن)162-.15(0

أنطيوخ!وسقفهأخيهابنقتلأنبعدالعرش

رئيسألكيمساليهودئةفيعينأوباتور.الخاسى

وبكيديسونكانورليسياسضئاطهوأرسل،كهنة

منبالخطرأحمنحين.التعيينهذالي!ماندوا

يوناتانيرضيأنحاول،بالاساسكندرمزاحمة

تغثبالذياسكندرسانديوناثانولكنبالهدايا؟

7،05:ا-.ا،)امكدبمتريوسعلى

14:ا-.4(.مك2

سوزبةملكن!تور،الثافيديمتريوس24(

كان.سلوقسابنا-125-912-138(4510
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ضذعرشهعنيدافعأنوحاولضيفا،رجلأ

خصصيهوضذ،الفرانئينملكالأؤلمترابداتيى

النهايةفيالساج.وأنطيرخسبالاساسكندر

حاول.بالا-!اسكندرابنسابيناسيدعلىقتل

الذيالمكابقيونائانبشرضيأنديحتريوس

تنازلاتلهوقذم،بالاسلاسكندرتحزب

يحبلمهرقانوسيوحناجاءولمأ.عديدة

الملك.هذاحساب

ابنةأوكايروسالالثديمئرلوس34(

ساندبانهيوسيفوسيذكره.الثانيديقريوس

وقهره،جنايوساسكندرعلىحربهمفياغزيس!ينا

شكيم.قرب

المدينة.فيمشغللهكان.أفسىفيصاخ4(،

،الرسولبولسبكرازةمهذدةتجارتهأنأح!ن

بولسأجبروهكذا.القلاتلفأثارواالعمالفهئج

3(.:2"23-:91)ا!مكدونيةإلم!هاباتاعلى

رسالةبهنوصيهوتته.نجهلمصسيحيئ،5!

2(.)آاالثالثةيوحنا

.12:2مك2رج.سوربةحاكمديموفون

:اليومتكونقد.يهوذافيمدينة.15:22يشديمونة

القيني.واديغرئيالواقعةالقباب

.ترض*ر!)ار(،ذين

اغتصبها.وليئةبعقوبابنة.ومحثمةدبنونة:دينة

تقليدهناك.بالدملهافانئقمضكيمملكابنضكيم

لها.ئأرالبثة()ابنيولاويشمدونإنيقولقديم

ككبيدتثمالانتقامإنيقولحديثتقليدوهناك

يبدو.5-6(:94رج،اي34:)تكيعقوبأبناء

)تضشكيمأهلبينالكنعالنالعنمرتمثلدينةأن

-6(.ا9:

أسقفيكونوقدرئييئشخصديوتريفوس

لاهوآ9-.ا(.)رحيو3إليهتتوخه.الجماعة

نفسه(يوحنايكون)قدبالشيخيعترفأنيريد

يستقبلأنويرفض،ضذهتاسبكلامويتلقظ

يريدونالذينويمنع،الشيخيرسلهمالذينالإخوة

إلىالشيخكتبهذا،أجلمن.يستقبلوهمأن

.غايوسشخصفيالجماعة

د!ص!

السريانثةالكنائس،رجالطرسوديديودورس

والبيبليا.

أدركورنتوسديوساليونانئة:فيديوسكور

فينقرأهيونانيشهراسمديوسكورلدس.

فياللاتينئةالثعبئةوحسب2ا:اامك2

فيكرلتمنجاءالاسمأنيبدو:11.38مك2

كسنتكسالمكدونيالث!هرفقابل،اليونانبلاد

ا:03،سم(.امك)2

.اللذة،رج.زوشمدينة.ديوسبولبس

إله،باخوس4الإهو(الآلهة)أحدديوفيسوس

فيالخمرإلههوالأصلفي.المرلدةوالقؤةالخصب

المنطمةالاحتفالاتباسمباخرسسئيتسالية.

إلهبينتلفيقننيجةإته.ديونيسوسأعيادبمنا!بة

فيتراقبة.فيالخمرهـالهالشمالفيالخصب

لهيكزسوسيمالة.زوشابنهوالميتولوجيا،

عيده.الجنبهويحب!.واللبلابوالتي!الثور

مظاهرةصارتالتيالديونيياتهوالرئيصيئ

والملخنونالثعراءفيهايمخداليونانفيثقافئة

بأنالثميدشفيعهمالمشهورونوالممثلونوالمغئون

الكبير.الاسكندرعبادتهنثروتد.ومرحتات

نأاليهودعلىالسلوقثونفرضلماذايفئروهذا

للإلهبهرائاطواففيويسيرواباللبلابيتكقلوا

بأننكانورهذدولماذا6:7(مك)2ديرنيوس

هيكليقومحبثلديونيسوسهيكلأيشند

:ده!(.14مك)2أورشليم

مدرسةءرجالاسكندرئةأسقفدبونيسبوس،

الاسكندرئة.

ديونيسيوسهو)الأريوباجي(ديونيشوس

علسأوالأربوباغوسفي)عضوالأريولاجي

مسيخافصارأثينةكثيبولسخطبةسمع(.المدينة

أما.لأثينةأسقفأولالمليدمجعله34(.:17)أع

عاشفقدكتب(إليه)نصبتالمزعومديونيسيوس

.الخاصأوالراجالقرنفي

السريانثةالكنانس،رجالصليبيديونيسيوس

والبيبليا.



لب!شرئة(ا-ار)ئحباذ

التيالبحثزلةالذبائحإن.مولكذبيحة14(

النيمولكذبيحةهيالقديمالعهدعنهايخذث

هذهإنذبائحتةأ."تقدمةعلىفقطايمهايدك

"كل"صفعليبجذرببدو،ماعلى،ترتبطاللفظة

فيذباثححةكلفظةيسحعملالذيسلك،سار،

ال!امنالقرنفي،كرانيبيفيالفينيقتةالمدؤنات

فيك(لمالعبرثةت)فيمولكلفظةنجد.ق.م

الفينيقيئالعالموفيإدرائيلفي،الوقتذات

تدكحيث،قرطاجةفيستماولاوالفونيقي،

طفلذبيحةعلىبالضرورةولي!ىولد،ذبيحةعلى

وأحصلذبيحةعلىتدؤكماجديذا.ولدقد

المذبوحةالضح!هةتمزوكانت.إبدالبشكلجدي

"تف"تالعبرتةفيسفي"محرق"فيالنار،في

البقايايضعونكانواثئم(.نافثالسبعبئة)في

خضصمقذسموضعفييدفنونهاجزةفيالكلسئة

الآثارعلماءبل!ماذ)خطأ(وشضيالغايةلهذه

وضععادةاتثرت،الحابمالقرنبعدإتوفت".

علىتدكعبارةيحمل،الذبائح!ةالجزةفوقنصب

ألناعلىمرازاالمدؤناتهذهدلتوقد.المقذماسم

وعكذا.المؤمننذرهنذرنتيجةجاءتذبيحةأمام

عاتةلفرلضةتلبيةتكنلمالذبائحهذهأننستننج

ووجود.ل!لهبكرهيفذمأنالمؤمنمنتطب

فينجده،القديمإصائلفيمشابهةممارسة

شإ23:.ا؟مل02:22-5؟2؟18:الا

،كل"ماسمنقرأجث32:35،إر03:+؟

21:6؟3؟17:ا16:3،ل2فيثثم)مولك(.

2؟16:02-احز91:ه،3؟7:ا3:24،إلى

لانجقرأجث123:اتث3؟02:26،23:93-ا

المشرفةبالمواقعالذبائحهذهترتطلا.مولكاسم

يهوهبهيكلبل،(عاليةتفةهي.المدينةعلى)تشرت

23:.ا،مل)2هومبنيوبوادي02:23(الا

ممارساتهارتبطتعرقأ9ؤجدحيث32:35(إر

)رج23:93حزفيالهيكلبعباداتالعبادئة

4:12(.لا2؟43:احز

:اللهاسمندئسالتيالبشرثةالذبائحهذهإن

فيكانت93،ت23حز02:3؟21؟:18لاحسب

.بوضوح6:6-7ميبقولكمادتهعقذمةالواقع

تصتخدمكانتالبثزيةالذبائحأن6:7ميويفهمنا

انحصرت.ا-فطبئةعنذبائحأوتعولضكذبائح

ولكن8-7،القرنقأورشلبمفيالبشزيةالذبائح

ا!قبةخلالإصائيلفيمعروفةكانتالممارسة

لكيالوحيدةابنتهيقاحذبخأفا.للملكئةالسابقة

وفي11:03-.4(؟)قضللردثنذرهنذزايفي
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كان)الذيموآبملك،ميشعذبح،التاسعالقرن

المدينةسورعلىابنهإمرائيل(ملكعلىتمزدقد

لأن،الرئيىخطبئةعنكذبيحة3:27(مل)2

عادةينب24-26(31:مل21!لحربوالقل

نأفيجبما.بخطئةأغظناه:الإلهغضبإلى

"لمولك"الذبيحةإنة.تكفيرقيبطقسمحهنتصالح

اكبروهذا.؟2:2-ه21،:18لابقساوةيشج!بها

والملك.إيسرائيلفينمارسكانتأنهاعلىبرهان

بنيواديفيكانالذي"المحرق"نخسيوشيا

مل)2العبادتةالممارسةلهذهحذايضعلكي،هنرم

لأنتمائا،زالتمافهي،ذلكومع.ا(.23:

57:7.66:3؟لىإليهايلقحإشعيا

فيالأبكارذبيحةإنالأبكمار.ذيحة،2(

المشترعيةفيتتضفن28-92،ة13:222،خر

موثوتقليد.دتهالأبكاربذبحفريضة،الأولاني

92-03؟12:12،؟11:ه)خرممرأبكار

وذبح(8:136:01؟36135؟:أ.!95؟78:مز

الطاهرةالحيواناتمنالذكورالأبكار

2(-ا15:91تث؟:1817عد؟اب13:5)خر

للثسرلعة.الأصليالمعنىكانذلكأنعلىأيضأيدك

البكرلكرامةالتاريخيئالمستوىعلىتف!ثرلافهذه

بل،الحياةقيدعلىظلالذيالبكرمعيتماهىالذي

نجد.ياعتهقبلالبكريأخذاللهإنيقولباعتقاد

صم)2وبتشاجداودبكرموتفيذلكعلىدلالة

)خرالسابماليومفيماتالذي12:15-18(

القريبةفالراخأمر،منيكنومهماب(.22:92

بافتداءتأمر،ب3402:بمب:1313خرفيالعهد

نمنمنوليس:15(.18عد)رجالإنسانبكر

بكرإبدالبل،الإنسانبكرإبدالإلىبشيرتديم

ذبيحةبقذمبأنجديرغيرحيرانهوالذىالحمار

أ(.34:02)خرحملأوبجديفيكتدىطقسئة

ذبيحة22:13تكفيعقهاحلتداسحقوذبيحة

الأصلفيهوالذي22تكفخبرك!ش!.

تد،بشرتةضحئةعلحيوانإحلال"إيتيولوجبا!

-26-3،:22)تكمحرقةاسمالذبيحةلهذهأعطى

17-3:04:818-اه؟عدوقذم13(.8،

فاللاوئون.دتههمالذينالأبكارلإبدالآخرتفسيزا

زادواالذينولذا732وال.الأبكارمحكلهأعطواتد

كلاشتروا()قداتدواقداللاوئين،عددعلى

-16(18:15عد)رجفضةثاقلبخمسةواحد

نإ،السياقهذافي27:6.لاقحعيرةبحسب

أعدلخدعته""كزسنعني"للرب"أعطيعبارة

ولا،القديمةالنمحوصأنشلثمنوما(.18:91

الخطفيتفسبرهاأعيدقد،ب22:28خرسئقا

بعضفيالأبكارذبحلعادةأثزانجدوقد.عينه

بلادفيالم!مارئة،فينئلنصوصالمدؤنةالعقود

خاصبشكل..مقالسابمالقرنفي،العلياالرافدين

فالبند.أرافيأصلمنالسكانمجملكانصاعة

بالزورالحالفبكرأنيعلنالعقودهذهفيالجزائيئ

نجدلمأنناغيرهدد.ل!لهالمقذسالرحمفيلمجرق

قدالعادةهذهأنعلىيدك،الآنحتىشاهذا

ما.مكانفيمورست

خاضانمطالكلهياتألبس.ذيحة،3(

القديم.إسائيلفينجدهاالتيالثزيةالذبائحعن

التأسيس.ذبيحةءرج

)الى!،ببحة

يقومطقسيئعملالذبيحة.القديمالعهد14(

يمتلكه،خيرعنل!لهالذبيحةمقذميتخلىبأن

عليهاللهفرضهبواجبيفومأنبذلكيتوخىوهو

ا-6:4)عدنفسهعلىهوفرضهأو22()تك

وبركتهاللهرضىيطلببذلكوهو2(.ا

نالها!حيراتعنيضكره24:18-25(.صم)2

خطيثةعنبعط!هيكفر6:15-16(.)اصممنه

اللهمعيقيمأنبريدأوا-5:13(،:4الاإقترفها

فإذا4-8(.:24)خرصلامعهدفي،خاضةعلاقة

لفظةهيالتيالنحر(،)الذبح"ذلح"جانئاوضعنا

عامبشكلالذبائحئةالعبادةعلىالمزاتبعضتدذ

تمتلكلاالعبرتةفاللغة،9(:01مل)2واضحوغير

هذهجميععلىتمييزبدونينطبقجنساسم

علىندكمحملفةألفاظستتستعملإنها.الذبائح

علىتدكإضافثةلفظةمعللذبيحةالطقوسيئالشكل

ذيحة.كلخاصة
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التبمالمكلفةالذبائحإنوث!منها.الذبيحةقيمة

متناولفيتكنلم،الحيوانمنتقدمةلصثن

ثروتهمبدأتالذينالأغنياءضتناولفيبل،الفقراء

،الكادحالثسعبفقرمعفادحبشكلتتعارض

انطلافاوذلك،بسنونهكانواكما،الأرضشب

(.عاموسنبوءةنتذكرأهناالثامنالقرنمن

عنالمدافعةأرادواالذينالحكماء()وحثىفالأنبياء

هذهعلىالمجازاةمبد!عنابتعدوا،القومصغار

إذن،فقيرأنت.بارأنتإذن،غني)أنتالأرض

هذهعلىجزاءكتنالىوهكذا.خاطئأنت

بكثرةالتفاخرهذاأنعلىوشذدوا(،الأرض

والعدلالحقممارسةلمجاهلناإذامنهفاندةلاالذبائح

2-7،24:ا6:18-.2؟إرا-17؟ا:ا)إش

مأ6:6-8؟مي2-25؟5:اعا6:6-.ا،هو

دورأبرزواهذا،مقابل27(.21:3،:15،8

والمحثة،22(،:15صم)ا-الر!ثلكلمةالطاعة

)أموالعدلالحقوممارسة6:6(،)هواللهومعرفة

04:7،9(،)مزاللهشئةونتميم21:23(،

المنكرالقلبموقف،متواضعةروحوموفف

51:89-91(.)مزاتمخشع

يقذمفالغنيئوعاتة.،خاضةالذبائحوكانت

باسمذبيحةأيضأيقذمالملكولكنذبيخه.

فهناك.الكهنةرثيصيفعلوكذلكالئمعب.

عنهاتحذثالتيالمحرقاتمثلجديدةعلنئةذبائح

ذبائحوهناك.الهيهلفياليوميئالطقصكتاب

كانتالمشاركةفذبيحة.المشاركةأوالسلامة

فيتؤكلالتيالذبيحةشأنشأنها،خاضةذبيحة

ذبيحةأيضأكانصالتعولضوذبيحة.الفصحعيد

خاصةتكونقدالخطيئةعنالذبيحةأنغير.خاضة

الإنسانيذبح)مثلأ،البثرتةوالذببحة.عافةأو

نأابراهيمأرادكمافطيعهمنحملأيذبحكماابنه

بنىحينحيثيلفعلوكما،اسحقبابنهيفعل

أما.خاصةذبيحةكانت16:34(املأريحا،

فيواحدةمزةإلأنجدهالاالتيالتأسيسذبيحة

تقدمةمثلاللادموئةوالذبائح.عاثةفتعتبرالتوراة

خاضةتكونفقدالخمر،وسكيبوالزلتالقمح

المهدفيالمذكورةالبخورتقدمةوتبفى.عائهأو

الهيكل.فيعائةعبادةعنتعبزالتي،القديم

)فيذبيحةلفظةإنالجديد.العهدؤ،2(

العهدفيعديدةمزاتتستعمللمتيسيا(:اليونانئة

الأناجيلفيمرات5.مزة28نجدهاالجديد.

.اعفيمزتين.البولسئةالرصانلفيمرات5.الإزائثة

لفظةوكابت.عبفيمرةا5.بطافيواحدةمزة

هذايحنيهل.اليوحثاويالأدبعنكلئا"ذبيحة"

ال!عدهذاعنيستقيأنأرادالجديدالعهدأن

وحتى؟القديمالعهدفيبكثافةالحاضرالدينيئ

الذبائحعنتحذثتمافهي،العبرانتينإلىالرسالة

إلىهنانثير.جدواهاعدمعلىلتدكإلآالتوراتتة

أخرىعباراتيفضلونالجديدالعهدكثابأن

"حملمثلالفدبم،العهدمنمأخوذة

للتكفير...المقذمةالذببحةالعهد"،"،"دمالفصح

نإ.يححوعموتعنالتعبيرأجلمنهذاوكل

الأناجيلفي"ذيحة"للفظةالخمصةالاستحمالات

ولا،القديمالعهدفيالذبيحةإلىتعودةالإزا!لتة

الطفلقذمحينذبيحةنقدمة:يسوعمرتتفي

12:8بم5:7لاشريعةبحصبالهيهلفييسوع

الباطنثة،العواطفأنيسوعذكروقد24(.:2الو

رج6:6؟إهوالذبائحعلىتفضل،الرحمةمثل

تفوقوالقرباللهتجةوأن:7(.12؟9:13ت

مررج؟ي521:)عاوالذبانح!المحرقاتاجميع

أهلقذمهادموثةدبانحا:13لوويذكر34(.:12

أما.-74142:اععنعينهالثيءونقول.الجليل

03؟27،:15،23لو22:4؟تي"تيو"فحل

فهو11:7(،:01،13أعأيضأ)رج.ا01:يو

وهذهئذبح.الذيالفصحيئللحملي!تعمل

حيننراهماوهذالالصدفة،تردلاالإسارة

ذبائحئةوجهةأيضأهناونذكر.يوحناعننتحذث

وأ5:23-24()متالمذبحعلىتقدمة:أخرى

.(وز44:ا)مرالأشفيةمنشفاءبمناسبةللكهنة

وموتهيسوعآلامالإزالبونتذم،هذاكلمعولكن

ويبذلليخدمجاءالإنسانفابن.ذبيحةكأنها

مت.أ:45؟)مرالكثيرينعنفديةحياته
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الجديد،العهدففي.يسوعقالهماهذا02:28(.

2:6اتموفيهناإلأألترون(فديةلفظةتظهرلا

شإإلىشلثبلاالفكرةتعود)انتيليترون(.

أئاتكفيرتة.ذبيحةعلىوتدكا-5312:ا

"الثراءداعن"الفداء"،عنعادةفيتكلمبولس

نإثتم2:6.اتمفيعداماالئمن(،2وذ)ايمزيتما

التى-53:12(52:13)إشالمتأئمالذعبدصورة

تكؤنفهي22(،)مزأالمتأالبارصورةمعتكتمل

تأسيسخبرإنوأخيزا.الآلامخبرخلفتة

قذملقدذبائحثة:عباراتفيئقذمالافخا!صتتا

ألهفاعتبرليئرب،ودمهليؤكلجسدهيسوع

العهددمآنهعلىدمهقذمالجديد.الفصحعمل

إلى24:8(،)خرسيناءعهدإلىفعادالجديدث

)إرالنهائيئتجديدهالأنبياءأعلنالذيالعهد

تكلم،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا.31-32(31:

المراقدمهوعن،المبذول،المعطىجسدهعنيسوع

صورةالسزفيالعخحاءفيرأىةإذن.الخطايالمغفرة

)مرتكفيرثةذبيحةميهرأى،آلامهعنمسبقة

:23-26(.11اكوروز؟:1422-25

يسوعبدايوفي؟اليوحناوثةالكتاباتتقولوماذا

خرافهأجلمنحياتهيبذلالذىالصالحكالراعي

ونلاحظ.!01:18)طوغاويبذلها.(101:15

؟ا:)13والموتالألمأعاميرعحرتةعلىالتثديد

الفصحيئالحملإكالعودةولكن.28!:91؟18:4

يقذمبأنللإنجيليأساسيئبثكلتتتفالتيهي

الفصحيئالحملفيصوع.ذبيحة)نهعلىيسرعمرت

فيالحملانئذبحفيهااليالساعةفيماتالحقيقيئ

181:28،الشردعةفرائضحسب،الهيكل

يوحنا(.كرونولوجياحسبهذا31.،91:14

الجعققةالقاعدةئراعىهكذا:عظملهيك!رلمإئهثتم

12:46،خررخ91:36؟)يوالفصحيئبالحمل

7(،:5)اكوربولسعرفهالتقليدهذا(.9:12عد

الصفاتذكرالذي91(:ابط)ابطرسعرفهكما

خر)رج"لومولاعيب"بلا:الحمللهذ!الفرورئة

7:26؟4:15،عبق01،ا:3،لا12:ه؟

الأصلفيالفصحيئالحملذبيحةتكنلم14(.9:

ذبيحة

)خروتقديستكرسىذبيحةبلتكفير،ذبيحة

9-ة5رؤ2:9،ابط:18؟17يورج:6؟91

إلىبالنظربعدفيماكذلكصارتولكن.ا(.

نصهوهذا،يثبتوما.اسحقذبيحةمعالعلاقة

انهعلىيسوعالمعمدانيقذمحيثا:92،يو

يجب."العالمخطبئةأايراين(2يرالذيالله"حمل

إشخطفيونقرأه،ه3:يومنالنصنهذانقزبأن

"التكفيرذكرلفهمذلكعند52:13-53:12.

هيلسموس(،،401:بم2:2)ايوالخطايا"عن

ؤر6،:75،:ايوا)ينفيالذيالمراقالدموذكر

-56:أرؤالمذبوحالحملوصورة:(9:714::5

الوجهتين:علىنحافظأنيبوهكذ):8(.913؟

التكفير.ووجهة،والتقديسالتكرشىوجهة

يعلنبأنبول!كنفىما.البول!ئةوالرسائل

لته"ذبيحةهويسوعموتأن52:أففيبوضوح

الحقيقةهذهيقولفقمابل"،الرائحةطئبة

فيالذبائخةالألفاظمتعملأعدبدةبأشكال

،يسوعموتعلىإثاهاومطئفا،القديمالعهد

الؤراةوئحاوزالتوراةمعالتواصلعلىهكذاودالأ

الفصحيئالحملهويوع.عينهالوقتفي

المسيحيئالشبمنجملالذي)اكوره:7(،

تد،المراقدمهففي6:16(.)غل"الله"إسرائك

11025(.)اكورالجديد)الميثاق(العهدخفا

اللهجعلهالذيهوي!إته.تكفيرفيموتهووموئه

لفظةإن25(.3:رو،)هيلشريوندمهلم!فيكقارة

منحل"غفران"،معنىفيتفهمأنصب""كقارة

65:4،78:38،مز16:63؟حز)رجالخطايا

،(17إ2عب)رجالهودئةالنظرةبحسب9(97:

العالمفيكماوذهوخطبالإله"تهدنة"معنىفيلا

لأجلنا،ماتيسوعإنبول!يقولأما.الوثنيئ

،5:68،رو15:3،)أكورخطايانالأجل

المصالحةلنانالتدالمراقدمهأن؟ا:7(أت

اللهمعوالسلام:91-22(ةاكو؟ا:8-.)روه

2:13(؟)أفمنهقريبينوجعلنا02(،:اكو)

بموتهحملقديسوعإن،الكلاموبمختصر

،8:23؟3:24)روالفداء*تالخلاص
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؟03:!ا،7،41:ا(ف؟03:ااكور

لاثانبة،جهةومنجهة.منهذا1:14(.كو

بلفظةيسوعموتعنالتكلمفيبولىترذد

غل7:23؟6،02:)اكورواالفداء"!الثراء"

العبارةهذهكانتإذا2:14(.تي؟4:ه3:23؟

تتوخىلافهي،بسوعلموتالنقيلالطاجعلىتدك

مقابلللشيطانقذم)اكمنالموتهذالناتقذمأن

إلينا.آثارهوصلتغرئيلاهوتقالكماتحريرنا"

الإيحالقشكلهفيالموتهذابولساعتبربل

)رجإلهثةمجانثةكئمرةعهد،أجلمنكتحرير

2-26؟36:احز7:6-8،تث6:6-7،خر

حزةتقدمةهوالمسيحفموت013:7-8(.مز

)أحئنيولنا.للآبخبماعلىودلالةةوطوعئة

ا:4؟رج02؟ة2)غل"أجليمنبنفسهوضحى

2:14(.ني5:2،25،أف

نظرفييوعموتإن.العبرانثينإلىالرسالةوفي

جذا،ساميةمزة(15ترد)تبشا،ذبيحةهرعب

فيففنجدهالبرهانجوهرأئا.بالتهيربطناتحزذ

التالية:المعارضةفييلخصأنوبمكن8-.ا

فيذبانح(،تقدمات،)عطايااليهودئةالذبائحنئت

ودم(.لحم)منبشرثةطفوسوبحسب،الخارج

تفعلفلما(9-.)9:والتيوسالعجولذبائحهي

8:7،01:4؟رج)9:9؟الضميرمستوىعلى

شخصتة،تقدمةفهييسوعذبيحةأئاأ(.ا

الأبدفيبالروخ!)9:14()حباتئة(وجودئة

ا!)9:4التطهيرتشحفهيلهذا،)9:14(.

هويسوعموتإن14(.).ا:01،والتقديس

عهدوسيطنجعله25(9:14،)5:7،تقدمة

دمهفي-18(01:16؟9:15؟6-13)8:جديد

01:91-.2،الإفخارستثا،إلى)تلميحالخاص

،01:ا).واحدةمزةيسوعمات.2(.:9213،

القديمةالذبائحأتا.موتهيتكزرفلم14(،12،

بسببفاعلايسوعموتكانباصتمرار.فتتكزر

.ا:.أ-04:7-9،مزرج)"ا؟ه-9،طاعته

معهمتضامنالذينإخوتهأجلمنفاعلأ14(،

إلىفوصل،:7-9(.؟15ة14-18،4)2:
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إلىهكذاوقادهم،خطاياهمومحا،ضمائرهم

01:ا-18(.)تلايوسبس،الكمالالى،التمام

أيضأهوالمسيحيئصار،واسعقياسيئمعىففي

ال!حؤال.هذاجهمللاعبوكاتب.بالذبيحةمعنئا

فيالطقوستةالذبائحنظامألغتالييسوعفذبيحة

المعبد"إلى"الدخولالمؤمنتعطي،القديمالعهد

دتهبفاعلئةيقذمأنهكذالهوتتيح)01:91(،

:116(.)13و"الخير":15()13الحمد""ذببحة

عيها:بالطريقةيسوعذبيحةإلىأيضابولسونظز

6:13(.)رولتهوحيناالخطيئةعنمتنا

حتة"ذبيحةذوانهملبقذموامدعؤونفالمسيحئون

.(6:13رج؟ا:12)رولتها(عدمرضئةمقذصة

الملموسة.حياتافيتنعبربالروحالاستعدادوهذا

المادتةوالم!اعدةعلينا.يجببلذلك،نستطيع

الرائحة،طئبةدئه"تقدمةهيفبلبيأهلأوصلهاالتي

لكيالمؤمنينبطربقتهبطرسوحزض.(4:18)فل

ليقذموا...روحيئمسكنلباءحثةحجارةيكونرا

5(.2:بط)االميحليسوعلذيقبلهاروحتةذبائح

الحجريوضعحينتقدمذبيحةالتأسيسذبيحة

المنفبونتحذثولقد.عامأوخاصنلبناءالأسايصيئ

ذبائمحعن،القرنهذابدايةخلالمرازافلسطينفي

)أوتجاهفذفن،رجلأوولدئحرفيها،تأسيس

نأغير.والدمارالثهزلإبعادبناء(،)أوبيتتحت(

فلا.المذكورةالحالاتتلكيرافقزالماالشلث

التيالمحارسةهذهعلىواحدشاهدسوىلنايبقى

يشر!16:34؟)املأخابأثامفيتمت

بناءيعيدأنأرادإيلبيتمنحيئيلإن6:26(.

أبيرام.البكرابنهذبح،الأساسوضعحين.أريحا

أئا.سجوبالأصغرابنهذبحالأبوابثثثوحين

بعينتؤخذأنيمكنالئيالأركيولوجتةالشهادات

لهذهجذاسابقةحقبةإلىتعودفهيالاعتبار،

فقدفينيقيا،اسمايحملالذيحيثيلأما.الحقبة

وهي،فلسطينأرضعنغريبةممارسةإلىيشير

وضعأنأيضأونلاحظالحديد.زمنإلىتعود

لاحتفالمناشةكانت،الثانيالهيكلأص

ذبائحئذكرلمولكن.ا-13(.3:)عزلبتورجيئ
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هذهفيفيشير4:01زكأما.المناسبةهذهفي

كوديعةيستعملالذيالقصدير""حجرإكالمناسبة

الرافدين.بلادفييفعلكانماعلى،الأساسفي

كانت،عديدةحديدتةأغراضهناكؤجدتفقد

منلويحاتولاسثماالتأسي!،وداخمنجزةا

وأحديدأوبرونزأونحاسأوذ!أوفضة

القصورأساساتفيؤضعتقدقصدير،

وأالمعادنمنالتيالصورفمختلف.والهياكل

يدهفييحملإفا،مثلتفيمامثلت،الطين

رأسهعلىيحملضمخضاأو"،التأسيس"مسمار

الباء.بدايةفيالردمأعمالإلىفلقحت،ققة

التطهير.طقسرجالطهير.ذيحة

الى(.)ذبيحةتعولضءرجايعويضذيحة

الخطئةفتزيل،المصالحةتئتمالتكفير.ذبيحة

.والانساناللهبينالحئةالعلاقةوتعيدوتمحوها،

ذبيحةنكفير:ذبيحتيالكهنوق!التقليديمثز

نجدلاأنناكيرالخطيثة.عنوالذبيحةالتعولض

المصالحة،إلىبالشبة.الث!راخجميعفيالتمييزهذا

يومأوكيبوريومضاصبشكلرج.مصالحة.رخ

.الكفارة

لهذا.شيءككنتغافيها.الختامئةالذبيحةالختامذبيحة

الذيحةوهذهالمام.ذببحةنقولأننستطيع

السلامتة(الذبيحة:أأواللامةذبيحةأبضأتسفى

تتمئز)التيالمشاركةوذيحة،الشكرفعلوذبيحة

صيغةفيعادةالاسميكون(.الختامذبيحةعن

صيغةفيواحدةومزةم".يمل"شالجمع

الكتابحبيعودقدالذى،5:22عافي،المفرد

شرودبسببالكلمةفيحرفضياعبس!بب

التنثة،فكرةإلىبنادفيراللفظةأصلأما.الناسخ

الفعليالاستعمالولكن.دينأداءإلىةالتكملة

نحذدأنلنايتي!الذيهوالعبادثةاللفظةلهذه

لام!لمي"شأننلاحظالحقيقيئ.معناها

ألفاظمععلافةفيإلأ،القديمالعهدفيتظهر

فيممئزةذبيحةعلىتدكهيساعة،أخرىذبائحئة

الثيءتعفمنالاالتيالطقسيةأوغاريتنصوص

تكؤن"شلميمم"أنويبدوطببعتها.عنالكثير

الختاذبيحة

تتبعالتيالبيبلثةالنصوصفيممثزةذبيحةأيضا

خرفيالحالهوكما،المحرقةعنالحديث

3؟8:ايش27:6-7؟تث24،32:6،إ02

6:17-18؟صم21:42؟02:26؟تض

عا؟649:25؟8:؟315:امل؟24:25

نأيفضلحيوانهيالذبيحةومادة5:22.

6:13،صم5:222،)عاولحمشحمذايكون

إاملالمذبحعلىشحمهلمجرق17-18(.

أخ72:+،6:5،لا7:7؟أخ8:64-2

بواسطةدمهويرشا(،أ:اإشر!92:35،

حز16:13؟مل2+،ا،7:مالاالكاهن

ئصنعماذايقولنصنمنليس27(.ث43:18

يقولالذيالطقسأنغيرالمنحو..الحيوانبلحم

نأ،يبدو!اعلى،يدك،المذبحعلىالشحمنقئربأن

تسعيرةوبحسب6:ه(.الايحرقلااللحم

لحميعودترطاجة(،بعالم)برتبطفونيقثةذبائحئة

ختام)ذبيحةل!لكم.ل"شالطههـالمقذم

؟326:خرإن،الواقعوفي.الضحثةلمقذم(المحرقة

بوليمة"شلميم،يحبعون315:ملا7؟:27تث

فذمتتدعينهاالذبيحةانغير.عائةوابتهاجات

تولة،ليتورجئةبمناسبة02:2621:4،نضفي

،إذن.اللهغضبتهدئةأجلمن25ة24م2وفي

ذبيحةجوهرإلىوالابتهاجاتالوليمةتنتميلا

نأوبما.المفروضةنهايتهاهيولا)شلحبم(،الختام

الأخير،الموضعفي"شلميم"تذكرالنصوص

مثل،وطويلةمتثمغبةباحتفالاتوتربطها

21:4(،02:26،إقضتوبةلينورجئات

وتكرش!32:6(،)خرالذهبيالعجلوتدشين

6:17-صم21العهدتابوتتظفلالتيالخيمة

وتدشين24:25(،صم)2مذبحوتدشين18(،

بالأعادواحتفال8:64(،)املصليمانهيكل

هذهاسمأنيبدو25(،9:)املالكبرىالشوثة

علىبساطةبككيدك)العاتة(العلنتةالذبيحة

الاسماشتقاقعليهبدكماوهذا.ختامتة""ذبيحة

"زبح"مع"شلميم"لفظةواستعمال"شلميم".

منتتفزعأخرىعبادثةعادةبعكسشلميم(أزبح



الخطيثةذبيحة

السلامة.ذبيحةأوالمشاركةلذبيحةتاريخيئتطؤر

مختلف.شاقفينتفخصهأنيجبلهذا

تطهبر.ذيحةهيالخطبئةعنالذبيحةالخطةذبيحة

ممار!ة)فيالطقوصتةالحطاياتزللأنتوخت

العبرتةفياسمها.إرادةبدونتعترفالني(الطقوس

"اط)احفعلبمصدرنرنبطالتيطات""ح

طفرتالخطيئةأزالالاستبعاد:معنىمع)خطئ!

عد52،،:1494؟8:14لا92:36؟)خر

51:9(.مزبم43:0245:18-23،حز91:91؟

،4لافيفنجدهالخطيثةعنالذبيحةطقسأقا

صفةباختلافالضحثةوتختلف5:7-13.

لأن،الكهنةعظيمخطيثةعنثوريقذم.الحاطئ

عنأبضأثورويقذم.كفهالئمدبئ""تنخ!نخطيئته

)أوالرئيسخطبئةعنونيس،الشبككخطبئة

بعدمافيالجماعةلرنيسأعطيلقبوهوالأمبر(،

نعجةأووعنزة،-46(44حزرج:8؟ا)عزالمنفى

هذهمحكفيحتونالفقراءأتافرد.إنسانلخطثة

بل،حمامزوجي،يمامزوجي،المكلفةالضحايا

الحطيثةعنالذبيحةطقس.الدقيقمنقليلأشيئا

عنهيتمئزولكثها(،الاالمحرتاتطقسيشبه

الذيفالإنسان.الضحئةلحمواستعحالالدمبوظيفة

الجماعةارتكبتحالفيا!ماعةشيوخأوتنخس

رأسعلىأيديهميضعون15(،:4الاخطيئةكثها

الاالخطيئةثقلعليهانقلواأنهمعلىليدتواالضحتة

فيدمهاويستعمل،الضحتةتنحر21-22(.16:

-4:هالاخاصبثمكلالمتثتبةالتكفيرطقوس

ذلكبعد5:9(.7،16-18،25،03،34،

4:8-.أ،الاالمذبحعلىولمجرقالشحميؤخذ

خفلالذياللحمولمجرق35(.91،26،31،

الاالمحلةخارجبالنار،حطبعلىالخطشة

16:27(.6:23؟لارج21؟ا-4،12:ا

نأالكهنةعلىوجب،لاحقةعادةوحسب

خطيثةعنالمقذمةالعنزةأوالتيسلحميأكلوا

.(-01:1691الاالأفرادوخطيثةالأمير")ا

فيتفرضهي؟الخطةعنالذبيحةتقذممتى

لاا-14؟.92:)خروأبنائههرونرسامةحفلة
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في!،(8:8،21عد)ئبنوللاوا،(8:2،41-71

وفي،15(،16:11الاكيبرر()بومالتكفيربوم

)عدنذرهختاموفيا(،6:ا)عدالنذيرتطهير

ولذاولدتالتيالمرأةتطهيرفترةنهايةوفي16(،6:

3؟14:االاالأبرصتطهيروفي12:6(الا

:15،15الاجنسئةنجاسةحالوفي13،ا:91

عنفقطالخطيئةعنالذبيحةتقذملاهـ3(.

الذيالمعبدوعنأيضأالمذبحعنبل،الأشخاص

الطقوسثة.والأخطا،النجاساتعنهنزدلأنيجب

ندشينتبلأبامسبعةخلالالذبيحةهذهنقذم

رج43؟91-26،حز92:36-*؟)خرمذبح

)حزالمعبدلتطهيرالةفيومرتين8:،1(،لا

البقرةوذيحة2(.ا92:أخ2رج45:18-"2؟

نتكا(01-91:2عد،الصهباء:)أوالحمراء

أنغير17(.:91،9)عدالخطيثةعنذبيحةأيضأ

الرماديكونلكيلححهامعلمجرقالضحثةدم

91:9(.)عدالتطهيرمياهصنعفيكاملأ

تسقى؟اللامةذيحةيمتزالذيماالح!لامةذبيحة

،حبز:القديمةالنصوصفيالذبيحةهذه

العائلةداخلتقذمخاصةذبيحةهي.النحر،الذبح

العسرةأعضاءمع2:91(أ:26؟)اصم

المدعؤلنمنحلقةفيأو02:6-92()اصم

فينحنا-12(.ا:15صم2؟2-16،5)اصم

نذرنتيجةجاءتذبيحةأمامالمزاتأغلب

ا-12،ا:7-15،8صم4212ا)اصم

:1.116يونرج22:18-23،،-7:1617لا

وشكرحمدذببحةأبضآنكونقدولكن

حالاتوفي116:17-18(.)مز.ه:14؟

فريضةأيخارجنقذمطوعتةزبيحةهي،أخرى

22:18-7:16-17،الانذر()أووعدوأي

شكرفعلأيضأيكونقدالهدفولكن23(،

31،27:6؟8:15،21،رج22؟701،)مز

بعضنكونوقد.3(.22:92-؟-71215:لا

نإ31:54(.)تكالعهدتختمذبيحةأمامالمزات

ذبائحمنالأنواعهذهكلذبيحةبينالحدود

غيرتبقى،مح!لفةمعئلاتالواءفيوهي،السلامة
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هي:هيتبفىالممئزةالسمةوأنسثتالا،واضحة

الذيمقدمهوبيناللهبينيقسمالمنحورفالجوان

الضحئةتكونوقد.مقذسةوليمةخلالمنهبأممل

وأالبقرمن:2(،16)اصمأنثىأوذكزاحبوائا

62-8:امل:18،3تث،3:11-15إعدالمعز

بسيطةبعاهاتوئسمح7:4-،(.أخ632؟

الاالتذرفيلاالطوعتة،الذباثحلأضاحى

)تثالأرضعلىالدميراقأنوصب22:23(.

:13(،17لارج:23؟2415-23-12:16؟

حبثالمعبدمذبحعلىالأوقاتبعضفييراقوقد

دثهالشحمولمجرق.بإ:1227)تثالذبيحةتقذم

)تثياكلهأنهئعتبرالذي2:15-16()اصم

05:14(.مزرخ43:24،إش32:38؟

اسمتبررشتركةوليمةفيالألوهةومشاركة

الذبائح.منالنمطلهذاالمشاركةالسلامةذبيحة

المناسبةهذهفيمرارايذكرونومدعزوهفالمقذم

عب،15ة34؟:1812خر31:54،)تك

:3-6؟9:13،16اصم+:91،تث25:2،

اللحمباكلونوهم:7(أصف؟:0191مل2رج

7،21:إر،8:13هو:27؟12)تث

مز،3415:خرر!،-93:1718حز

ئشوىالذي"3(92-:22؟716:لا،:60128

حضررونقهم.42!:46حز،-213:15اصم)

شكركفعلالمقذمةالذبيحةضحئةلأنالمدعؤلن

15(.7:الافيهتقذمالذياليومفيتؤكلأنيجب

تؤكلأنفيمكنالطوعئةوالذبيحةالنذرذبيحةأما

اليومفيمنهايبقىمابحرقواأنبجبولكن،الغدفي

-17(.7:16الاالثاك

لشعائرتركيزفبحد.السلامةذبيحةوتطزرت

خسرتيوضيا،الملكأيامفي،أورشليمفيالحبادة

الذىالطاجالأوقاتمنوتتفيالسلامةذبائح

المؤمنونأجبر،ذلكأثروعلىالأفراد.فييحصرها

المركزقي.المعبدفيالكهنةبوصاطةتقدمتهاعلى

يملش.يبح"زفصارأيضأاسمهاوتبذل

:92،28)خرالختامذبيحة"أضاحي:حرفثا،م"

وهذا.ا.:01عد؟17:5؟3401:41!:7لا

الصباذبيحة

التقليدنصوصفييظهرالذيالجديدالاسم

علىيدك،التقليدبهذاالمتاثرةواشصوصالكهنوتي

وذبيحةالختامذبيحة،الأصلفيتمثزتاذيحتبنأن

نمطفبالوقتذلكبعددعتاقداثماركة،

)أو:السلامةذبيحةإنبحيثواحدذبائحي

اليالأفرادحسابعلىتقامالتي(المشاركة

العلنئةالقديمةالذبائحمحكأخذتبقذموضها،

الملكثة.زمنفيالملكثمنهايدفعكانالتيالختامئة

فيهائادوزاتلعبالوليمةظقتذلك،ومع

فيالئخصثةالمواضيعوظفثشلميم"،"زبحي

نذرذبيحةتكونقدهي:هيالذبيحةهذه

وحمدشكرفعلذبيحة14(.7:أم21؟22:الا

طوعتةذبيحة.(16+!؟22ت03أخ7:13،2الا

طاحعلىفيدكالمستعملالطقسأما2(.ا:22الا

واذكزا،فالضحئة3.لافينجدهكما،فيهاالمزج

تكونأنيجب،بهيرهأوالحيوانصغيرمن،أنثى

وبذبحها.رأسهاعلىيدهيضعوالمقذم.عيببلا

ذبانحفيكما،المذبحعلىالدمالكاهنيرشئثم

الكاهنحضةوتكوندذ.الثحمويحرق،الختام

.الربأمامالضحئةرفعبهالذيالصدر،حضتين

الواجبالاقتطاعيشكلالذكطالأيمنوالفخذ

أتا(.-01:1415ر!7:28-34؟الاللكاهن

)خرالهيكلخذاميخضويهاللحممنتبفىما

حسباللحموالمدعؤونالمقذمياكلثئم24(.:46

؟2-ااا7:الاالسلامةلذبيحةالتقلبدثةالقواعد

هذهنقذمتعدلمالوتتذلكفي91:ه-8(.

-ا)اصمشيلوهفيالمعابد،مح!لففيالذبيحة

لحميتفي9:12-13(،)اصمالرامةفي2(ت

:7-12(،15صم)2حبرونفي02:6(،)اصم

بهالمحترفالوحيدالمعبدأورشج،هيكلفيبل

بمناسبةعامبشكلبتثمالاحتفالوكانرسمئا.

الفطبرعبدفيسئ!اولاالحبئ،أعباد

الفصح.عيديتضفنالذى2-22(ا03:أخ)2

الصباحبذبيحةالمتعئقةالفرانضإن.الصباحذبيحة

التيتلكتشبه:3-8(28عد؟:38-9243)خر

8(،)القردطآحاززمنفمضذالمساء.ذييحةتنطم



الحمدذبيحة

كان:15(.16مل)2دموئةذبيحةيقذمونكانوا

طلوععندالصباحتةالذبيحةنلكبقذمونالكهنة

الفصلالذبائحفيفيلونيقولكما.الشمس

الئالث"

05:14(.)مزالسلامةذبيحة5رجالحمدذبيحة

(.الغروبتقدمة:برصعتنح)مالم!اءذبيحة

محرقةمن3جزالعبادةشعانرفيالذبائحهذهكانت

نجدونحنالمساء.وفيالصباحفي،يومكلتقذم

عد،:38-9242خرفي،المجالهذافي،الترنببات

)رجطوللتطؤرنتيجةثكولاهي28:3-8.

)وذبيحةالمساءذبيحةئذكر-15(.:4613حز

ذبيحةمع18:92()إملإيلياأيامفي(الصباح

فتذكر:1615مل2فيأما.3.2:املفيالصباح

سابق،قديمنظامأمامنحن،إذنمغا.الذبيحتان

المنقى.منالعودةبعدينطمسوفولكنه.للمنفى

شئيتالمساءذبيحةأنبما.:927دا؟ه:9عزرج

النفى،قبل،(16:15مل)2!كلنحم"العبريةفي

هـه6

لاوذبيحةطعامتقدمةكانتأنهاالثزاحاستنتج

يوسيفوسحسب.الصباحذبيحةتجاهدموثة،

كائتا(،:)فصحيموالمشناة:3(4114العاديات1

بهعدالئالثةأي،التاسعةالساعةفيالمساءذبيحةتقام

الظهر.

اللامة.ذبيحة.رجالمثاركةذببحة

العهدفيخصوضااللفظةتستعمل)ال(رراع،

بواسطةنعملأننابما.الاستعارقيالمعنىفي،الفديم

القؤة.عنللحدبثتسنعملفالذراع،الذراع

خلقفيظهرتفقد.اللهقدرةهي"الله"ذراع

ضعبتخليصوفي(،32:17إر؟9811:)مزالعالم

تارلخوي4:34(،)تثالخروجأيامفياسرائيل

،،ممدودة"بذراععملومنا:اه(.الوالكون

ذراعهكشفومن6(.6:)خرخاصةكىةعلىدك

تدكالانانوذراع.(ا.:52)إشتدرتهكشف

الذراعهذهولكن18:35(.)مزنشاطهعلى

32:8(.أح)2اللهبذراعتماقيحينتضعف



مؤشسةهيال!لوليكئةالكنابتة)ار!،رابطة

رسالةتلتزمنطماتمنتتألف.عالمئةكائوليكئة

كلومساندةتشجغإلىوتهدف.المقذسالكتاب

متناولفياللهكلمةتجعلأنتحاولالتيالمنطمات

فيالرابطةؤلدت.المؤنينستماولاالبمئرجميع

مرتبطةزالتوما،المسيحئينوحدةشأمانةإطار

فالفصلانطلاقهانقطةأئا.الأمانةبهذهاليومحتى

المجمعفيالإلهيالرحيدستورمنالسادس

الله.شعبفياللهكلمة:الثافيالفانيكافب

وهدفهاالرابطةؤلدت9691نيان16في

فياللهكلمةجعلمهمةفيالأساقفةمساعدة

منفيينافياجتماعأؤللهاونطمت.الجميعمنناول

للدراساتالحالىالوضع:وتدارستالنمسااطأعما

الكاثوليكلدىالبيبليالرعانئالعملوضع.اليبلتة

وطنئةمركزتنظيمإمكانئة.العالمأنحاءنحتلففي

معالعملفيالمشاركةاليبئة.الرسالةلت!ئجيع

الرابطةبدأتاالعافيالمقذسالكتابجمعثات

سثتاولااصياإلىخرجتثمأوروبا،فيأولأ

اللاتينتةأميركاوفيأشلقيا.بلدانإلىثئمالهند،

نشطتكماالمسكونئةللحركةأداةالرابطةكانت

وانعقدت.الرعائيئالعملخدمهفيالبيبلئةالرعالة

نيسانا-91)1مالطةفيالئايةالعاثةالجمعئة

حياةوفيالتبشيرمهفةفياللهكلمةإدخال:(7891

الرابطةنكتفبأأجل،المسبحئة.الجماعات

ئرجمةفيالمقذسالكتابجمعئاتبمخحاركة

تفسيرهعلىعملتبلونوفلعه،ونئرهالكتاب

)فيالربتةالقراءةخلالمنالمؤمنينإلىوتقديمه

لاالتىالقراءاتمنوغيرها(يسوعالردثرفقة

كتبالذىالسياقفيالكتابنصنبقراءةتكتفي

فيهيعيشالذيالسياقفيفراءتهإلىتصلبل،فيه

أميركافيآسيا،فيأوروبا،في:اليومالمؤمن

كانإذا.الرتيالخرقفيأفريقيا،فيالجنودثة،

المؤمنفحياة،المؤمنحياةعلىبضوئهيلقيالكتاب

معينمحيطفيوتأويئالكتابتففمعلىتساعد

وحباة.روخابلمئا،حرفايبقىللأ

احتفالاتمالطة؟بعدالرابطةعملنهالذيما

إعلانعلىوتساعداللهكلحةعلىترتكزلتورجئة

عبرالمستقبلكهنةتثقيفحقبقثا.إعلائاالبشارة

تتضقنخبرة،المقذسالكتابعلىمركزةخرة

علمانئين"خذام،تثقيف.اليبلئةبالرسالةالتمزس

والعملالبيبليوالتعليمالصلاةمحموعاتلينثثطوا

"الكلمةاسمها:للرابطةمحئةوكانتالرعائيئ.

كلمةتنضتهاالتيالفاعل!ةعلىشذدت،.الحدث

رعائثةبيبلئةمشاريمعلىمحلوماتهاوركزت.الله
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وانعقدت.الفاراتكلفيالأعضاءمحملفبهايقوم

فيالهندأعمالمنبنغالورفيالثالثةالعافةالجمعتة

جميعليت9شعار:تحت،8491سنةآب-1224

:السؤالوطرح11:92(.)عدأنبياء"الرلثأته

لتثقيفالمحلئةالكنيسةوحاجاتنتجاوبكيف

والتيإليهاعوا3التيالنبؤلةالخدمةأجلمنأعضاء

والشهادةوالليتورجئاوالتعليمالكرازةنتصمن

جمفةإلىالباباقدا!ةكلماتومنالم!يحثة؟

العاافيالكاثوليكبمساعدةالرابطة"تلتزم:بنغالور

حياتهمئنعثىبحيثاللهكلمةمنالتقزبعلى

تنبعشهادةوككالكنيسةلطنشاطفكل.اليومثة

الإيمانجماعةداخلونفئرئقرأحئةكلمةمن

عملليس.الكنشةتعليمعبرالقدسالروحبقيادة

...الكنيسةعملبالأحرىإثه.فردئاعملأالرابطة

عنمسؤوا،والكنيسة،الكنيحمةإلىشفمتالكلمة

كان،7891سنةصحيخا".تفسيزاالتعليمتفسير

54:مالطةجمعتةفيالمئاركينالأعضاءعدد

عضؤاا8491،21صنةبنغالورفيفصارواعضؤا،

انعقدت،0991سنة.العالمأنحاءككفيينوزعون

كولومبياأعمالمن،بوغوتافيالرابعةالعامةالجمعثة

"الكتابموضوعحول،تموز(6حتىحزيران)27

منأخذشعارضوءوفيالجديد!ا،والتبثيرالمقذس

حفرجديذا".ضيءكلأجعلأنا"ها:ه:21رؤ

دولة.سبعينمنجاؤواشزكا014المؤتمرهذا

العح!ق:مدلولهولهبنابحيطجديدعالمهناك

خطر،الإعلامئلوسا،والتكنولوجياالعلمإمكانئات

كرامةوع!،حضارةكتئماف،البشرتةيهددتدمير

انقلاب،الدياناتككفيالأصولئةخطر،المرأة

نأالكنيسةعلىفببقى.الشرقتةأوروبافيالأوضاع

علىويبقىالجديد.العالمهذاإلىالبشارةتحمل

الكنيسة.فيبدورهاتقومأنالرابطة

الفضيئيوليلهاالرابطةعئدت4991،سنة

التيالخامسةالعاتةللجمعثةتستعذوأخذت

6991.تموز2-12فيكوخهوخفيانعقدت

وتمئلتدولة07منمندوئا017الاجتماعحضر

موضوعحولوأوروباوأفريقياوأوقيانياوآسباأميركا

لهملتكونجئتوالشعار:.جاةينبوعاللهكلمة

رافقالذيالنصنلإنجيليأئا.وافرةوتكونالحياة

قراءاتمعالسامرثةمعبسوعحوارفهوالجمعتة

فهو،المؤتمرهذاعليهشذدالذيالأمرأئا.عدبدة

التيالثقافاتئننيالإنجيلإن.المثاقفةيسفىما

عنالتعبيرعلىالمؤمنيننساعدوالثقافات،يدخلها

السادسةأما.وحضارتهمنفسئتهمبحسبالإنجيل

الموضوع20020ايلول3-12،لنانفيفتنعقد

والشعار:.الثحعوبلجميعبركةاللهكلمة:العام

)مز؟الحياةطرلق"هديتنيأو،الحياةسبل"عزفتني

سفرخاصبثمكلوسيقرأ2:28(.أعا؟16:ا

الدياناثتلاقيعلىنث!دبديكونكما،الأعمال

فييتئمالاجتماعوأنستمالا،الثلاثالتوحيدتة

.الدباناتتلكمهد،الأوسطالشرق

المستوىعلىأتاالعالميئ.المستوىعلىهذا

سنةالأوسطالثرقفياجنمعتفالرابطة،المحثن

فيالعاملينبينللتعارفمناسبةفقذمت8591.

العهدقرئمهـ91:شةالبيبلتة.الرسالةحقل

دار،3991سنةالجديد.العهدضوءعلىالقديم

حول5991و!شة،الإزائتةالأناجيلحولالمؤتمر

القذيسرؤياحول7991وسنة.الرسلأعمال

إنجيلحولدراساتكالا،9991وسنة.يوخا

ممركانتبثزا".صحار"والكلمةإطارفييوحنا

وبعدها.سوربةثتماليهائيما،الرابطةإلىالمنتصينأول

وقد.المقذسةالأرضثثم.العراقثم.ولبنانابران

الشرقإقليمفيقريئاعضؤاالشمالثةأفرلقياتكون

كان،1002وسنة.أوروبابمنطقةالمرتبطالأوسط

لمؤتمرتستعدوهي.ورسائلهبولسحولمؤتمرلها

وعلاقاتهالتكولنسفرحرل3002سنة

الرافدين.بلادإلىمصرمنالقديمةبالحضارات

لسيحونالتابعينالخمسةالمدياتينالملوكأحدرابم

إسائبلبنوغلبهم2(.اة13)لىالأعورتينملك

31:8(.)عدالخروجميرةوقتلوهمءخلال

فيإليهئركنكبيرلمعلمئعطىلفبمعلمييارالي

في.احترامعبارةالاصلفيكان.الدينئالمجال

رسمئالقئااللفظةصارتالمسيحيالأولالقرن
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الأعلى(المجلس)-ال!هدرين*أعضاءبهلف

اليهودئة.الشريعةمحالفيخبراءاعثهـواالذين

"الرسامة"هياللقبئمنحفيهااليوالحفلة

هذه.فلسطينأرضفيتتئمكانتالي)سميخه(

رابلقبوظك.الرابمالقرنفيزالتالرسامة

رابين.:رابويقابل.الاساسيالمعنىفيمستعصلأ

رابينيون.:رابيجمع

اسماعيل.رايي)نهج(مكلتارجمكتا،اسماعبلرابط

)04-.12هرقانوسبناليعازرأواليازرراب

لدىمجكتلميذ.الئافيالجيلمن*تناتقرلئا(.

منالهربعلى)ساعدهزكايبنءيوخان

بسبب(للمدينةالرومانيالحصارخلااطأورشليم

لامطتنةببئريوحنانرابيلقبه.العجيبةذاكرته

بوزنهيفوقاالعاهذاأنوأعلنماءتنقطةتخسر

المشناةءفينجذ:8(.2)أبوتمغاالحكماءسائر

عددأتوسفتا،وفياليعازر،لرابيهلكوت"3.

اليعازررابيكان،الئافيالهيكلدماربعد.مماثلأ

ا!اديةإلىنشاطهمنقلواالذمم!الحكماءبين

يبنة.فيالجدبدة

كانتاللذ.فيبهخاصةاكادميةفتحولكنه

ذهبوقد.الانيغملانيلشفيقة(شلومأإئاامرأنه

59سنةرومةإلىغملائيلربانمعاليعازرراب

شعبهما.ضيقمنليخقفا

رابي)نهج(مكلتارجمكك،يوحاممطبرسمعانواثط

بوحاي.برسمعان

أبناءومنكالبي.هددالإلهلقبوهو.البرق:راجم

.(2:47أخا)يهداي

؟14؟اطويذكرها-القدبمةمادايعاصمةراجس

أعاد.ه!5:5،6،6:01،3،9:2؟02ة4:1

تقعقد.أوروبوسوسقاهانكانورسلوضبناءها

الجنوبإلىكلم01تبعدالتيرائيفيخرائبها

ا:ه-ها()يهرعاوي=طهرانمنالثرقيئ

نبوخذنصر.جيشأمامأرفكشادذحرحيث

ثحاهراجيو:)اليومإيطالياجنولمايمرفأراجيون

إلىممالطةمنسفرهخلالبولسنزلهناكمسينا(.

.(28:13)أعرومة

رأس

الجواسيساستقبلت.الزانيةراحابراحاب

لهذا.الموتمنوخثصتهميتهافيالإصرائيلثين

أريحاإسرائيلبنوأخذحينبتهاوأهلهيسلمت

راحابئمدح،25(.617،22:؟21-ا:2)يش

وضيافتها3(11:ا)عبإيمانهاأجلمن

بوعزأمهيا:هتححب)خ!2:25(.

التيالرابينئةالضوصالىققعاد.يححوعوجذة

كهنةوجذةاللهروحأداةراحابالمهتديةمنمحعل

.يشوعوزوجةحديدين

ابنةالبيبلثةالسلسلةفيهي،لعجط،رخلة:راحيل

-ا:92)تكالمفضلةيعقوبوامرأةلابانالأرامي

ونفتالمطدانأمبلهةجاريثهاعبروهي.3(.

03:22-)تكبوسفأمهيا-8(.03:)نك

بنيامين،تلدكانتحينماتت.بنيامبنوأم24(

نإ35:91تكيقول.افراتةطريقعلىودفنت

فالتقليدخطأ.وهذالحم،بيتهيهذهأفراتة

نإيقول31:15وإر.ا:2اصمفيالمحفوظ

ايلبيتبين)اصم(بنيامينفيهوراحيلمدفن

اسملأن،المكانينبين35:91تكخلط.والرامة

5:2(.ميا،4:ا)راأفراتةأيضأهولحمبيت

وفسى()افرايميوسفقبيلتيالئزاحيسمي

)قبائلالقبائلسائرعنلئيزونهماراحيلقبيلتي

(.ليئة

علىغيرةصاحبرجل.إسرائلشيوخأحدرازيس

البهودأبشئياوقدالسمعةمحمودكان.مفتهأهل

عليهلبقبضواأناشانكانورأرسل.لهممحئتهبسبب

أنوفقحل،يستسلمأنفرفض،بابمانهتعفقهبسبب

كان.ك-46(:14مك)2القيامةمترخئابنتحر

ذليلموتمنللنجاةالانتحاربعتبرالقديبمالعا!

يبم16:26قضي،31:4)اصمشريفاعملا

رازيسنتةعلىالثزاحبعضيشذد6:43(.امك

يبديمك2أنوعلى14:46(عك)2الحنة

العمل.هنابمتلإعجابه

كافالي..اليونانيةفي.روش:العبريةفي)ار(،رأس

02،22،،2:18،ا)عدالفردعلىالرأسيدل

فيكما،كلهالث!خصعلىيدككما.3(.:5تض!



هانيابنرأس

رح2:91،)بثىرأسهعلىدفهيسقط:العبارة

الثخصرأسعلىنقولوكذاا:16(.صم2

الثخصيئوالحرس.(:3-4814)نلثئباركالذي

28:2(.)اصم"سلاحي"حامليسئى:

يهزالانممان.عواطفتترجمالرأسوحركات

الكبرياءأوالافتخارعلىفيدكرأسهالانسان

011:7(.)مز

)عدالأولعلىالرثيس،علىيدكوالرأس

هذافي11:4(.اكور11:8-9؟قض25:4؟

)أفالكنيسةرأسيسوعإننقولالمعنى

01(.ة2ا:18؟كو5:23؟رخبما:22:4:ه

خر؟8:هأتكالجبلققةعلىيدكوالرأس

على2:3(،إش:42؟18امل02،:17،9:91

وأ7:91()املعمودأو4:7()زكنجايةقمة

5:2(.)أسصولجان

اللاذفثة.منالشمالإلىكلما0يبعدهافيابنرأس

أوغاريت*مملكةفيالسكنثةالأماكنأهممن

)كانالشمالفيقصرفيؤجداهكتازا(.)6

؟فرت.الجنوبفيوقصر(،أوغاريتلمملكة

ابنرأسأما.بناؤهايعدولم14القرنفيأوغاريت

لهثهدماوهذا،12القرنفيؤهبنافأعيدهاني

025سنةحوالي.اليونانبلادمنجاءتفخاريات

محضنة.مديتةهناكالثاكبطليموسشتد..مق

فيالمذكورةبومحبديونمدبنةيكونقدالبشطرأس

اللاذقئة.مديةشمالمطأنهاعلىاليونانثةالمصادر

اللاذقثةمنالشمالإلىكلم5يبعد.سوربةفيموع

وبثرفالبسيطراسيحمبهكلم8عرضهخليجفي

م1728يعلوالذيصافون()بعلالأفرعجبلعليه

منذمأهولينوالقريةالمرفأكانالبحر.سطحعن

وجدت..مقالسابمالقرنحتىالثانيالألف

وزمنالحديثالبرونززمنفيومدافنبيوت

مملكةفيمتقذمةمحطةالبسيطرأسكانالحديد.

أوغاريت.

هاشة.روش"رجالسنةراس

بينيقع.الإلهوجه.نيولروسوبونالثقعةرأس

المذكورةشقعةمنقربهو.وطرابلسالبترون

056

شكا)ساكو،الأولوالألفالثالطالألفمنذ

للمزةيظهرنيويروسويوناسمولكناجة(.الحا

وخىابون)5\68:7-8(بوليببوسعندالأولى

الاسمتبذل.محضنمركزآنهعل)2116:18(

اسموهوالحجر""وجة"اللهوجا"فصار،الالهي

المو!.هذامنقربنجدهاقرية

الهثاطئعلىتلأوغارلت.،رجشمراواس

إلىكلم15يبعداليضاء.ينةقربالسورقي

تتتالنيبالحفرئاتاشتهراللاذقتة.منالثممال

البيضاء.مينةفيكمافيه

ارقن!..شو!:العبريةفيالاقورأرأس

علىيثرف.الجنوبمنلصورالطبيعئةالحدود

الئصمالمنعكاسهلفبحذ.م05علوعلىالجر

95(:11)امكصور!"بابصور!"أعاكلسئي

زارهعبوده،اورشليم)تللصررالذيوالسلم

.(188إ2الحربةيوسيفوس4(؟قامابابا9،:ا

اللوائحتذكرهالذيالمقذسالرأسوهو

الحولتاتفنيوسميالممزدة.الطودوغرافثة

فيهؤجدت(.الرأسأبعلراشبعل:الأشورئة

.)الوسيطوالبرونزالقديمالبرونزإلىتعودبقايا

)تكوكالحنينوىبينتقعمدبنةرسنأوراسن

هينمرود.أفسمها.اا:ا.تكحسبا:12(.

لأشور.الآخرالاسمرسنوالواقعفي

الجزلةدفعت.البدومنقبيلة.راسيسبنوراسيس

:23(.2)يهلأليفانا

منرجلاسم.اللهيب.كعانيإله:رشفأورالثف

25(.7:أخ)ايش!عأجدادومنافرائم

مفشرا-5011()040اسحاقبنسلمانواثي،

شمبانيافيولدوالتلمود.للتوراةشهيرجمهودفي

فرنسافيمشهورينمعفمينبدعلىوتعلمالفرنسثة

عبرفيكتابأولللبنتاتوكستفسيرهكان.والمانيا

هدفأما1475.سنة)إيطاليا(راجيوفي،يطبع

للوهلةواضخايبدوالذيالمعنىإعطاءفهوراشي

الأولى.

سنحارباحتفهامدينةرصفأوراصف

تدمربيننقع12(.91:12=إش*مل21
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ا!ادية:في.فصر:العبريةفي.والفرات

اإ:5/14:9)الجغرافيةبطليموسعندرصافا.

الواقعةالرومانيةسنجارامعالثزاحماهاها.رصافا

شجارجبلسفحعلىالموصلمنالغربإلى

نأإلأ.نصيببنمنقريبةيجعلونهاأو)ءشنعار(.

الفراتمذعلىالاشورئةرصافةمفاطعةامنداد

مملكةتجاهمتقذمكحصنووظيفتهاالاوصط،

فيعدانوبيتحارانبينوذكرها،الارامثةدمشق

نأعلىيدكهذاكل،+12إش:12؟91مل2

.م.قالأولالالففيمأهولةكانتالتيالمدينة

صارتالتي،الرومانيةاليونانيةرصافامعتتماهى

نمنوهناك..مب!القرنبدايةفيسرجبوبولبس

كانترصافا"."صحراءعنينحذثأثوري

،والفراتتدمربينالطريقعلىللقوافلمحطةرصافا

بيتعاصمةبرسبفوتلحارانإلىهناكومن

عاصمةصارتق.م.308سنةوبعدعدان.

إليهاأجليلهذا،.عسكريموعمعأثوربةمقاطعة

.الكانمنعدد

بطلةرالرفيقة.الصدبقةالموآبئة.راعوتواعوث

غريبةاسنهاعلىويئ!ذداسمهايحملالذممطالكتاب

بزواجدخلتموآبئةهيراعوت.العهدشعبص!

بحماتهاوتعفقت،لحمبيتفيافراتهعشيرةفيأؤل

تزؤجتحيثلحمبيتإلىمعهافعادتنعمي

عويدهوالزواجهذامنولدالذممطوالولدبوعز.

راعوتجعلماوهذاداود.وجذيشىوالد

ا:5(.)متبسوعسلالةفيتدخل

)سفر(راعوث

.المضمون)أ(

الموآبثةالأرملةراعوثتضةالكتثبهذابروي

لحم.بيتإلىنعمةحماتهامععادتالتيالصبثة

يصمنوهاجرتلهاسبقنعسعائلةأنإلىلثر

فيالقمحتلتقطراعوثكانت.موآبإلىلحم

حماتها.وأودبأودهالتقوملحمبيتفيحقل

وتزؤجنعميحقلاستعادالذيبوعزفالتقت

وكانت.حقهعنالأؤلالولمنتنازلأنبعدراعوث

داود.جدسيكونابئاوراعوثبوعززواحثمرة

راعوث

داودإلىفارصمنتنطلقبسللةراوبنتهي

نصبفيراعوثذكرتلهذا)4:18-22(.

ا:5(.)متيوع

ال!ب.أمل)ب(

إلىراالمح!يحيئالتقليدثتماليهودفيالنقليدنسب

خلالدؤنراإنالثزاحفيقولالي!ومأفما.صمونيل

نأكاتبهأراد.المنفىمنالعودةبعدبل،المنفى

منالزواجيمنعالذيالقانونق!اوةمنيخفف

فيهجومئةدئةأماملسناي(.ا9:)عزغردبةامرأة

الولمنواجباتعلىتشذدشقةتضةأمامبلرا،

فيراوضعالهودئ.العالمانفتاحأهمةوعلى

الماسوزيونأماتض.بعدوالشجئةالسبعينئة

الثالثالقحمفيفكاناللفائفإحدىفجعلوه

التقليدزمنومنذ.الكصسائرمع،التوراةمن

عيدأوالعنصرةيومالمجمعفيرااليهوديقرأ

الحصاد.

الكظب.لاهوتأخ(

)داودن!سبسلححلةأنالئزاحبعضاعتبر

بعدجاءتيدنتاجبوعز،ابنواسم:18-22(4

أمافرضئة.يبقىهذاولكن.الأولالكاتبيد

فيمحافظحزبعلىردفهوالكتابهدف

سائرعنالعبرال!الشعببعزلأنيرلد،أورشليم

وهي.رجللا،امرأةهيالكتابفبطلة.الشمعوب

معالعهدمنالأبدإلىاستبحدشعبانجةأي،مو%لية

نح3-6؟إ23)تثاللهمعوبالتالي.اسرائلشعب

مثلصارتراعوثأنهو،المفارقةوقئة(.ا:13

وجذة(المبريةفيد،س)حالعهدفيالأمينالحث

)4:12(ثامارمع،المسيحداود.وبالتالىالمللث

منموآبأمالكبرىكانتحيثلوطوابنتي

مأ،وراحاب:37(91)تكالأقاربزنىخلال

.ا:همتبهأخذالذيالتقليدهوذاكبرعز.

وارنوث،الكتاببطلةأسقت("روت"وهكذا

صارتفالموآبيةالاسكاتولرجتة.الخيراتمن

ندهشأمروهذا،اسرائيلشعبفياللهحضور

يكونأناسرائيلشعبعلىأننعلمحينله،

.الشعوبوسطفيالردتحضور



عوثرا

العلم.اسماهرمزتة)د!

فيماعدا)مارافينقرأهاالتيالعلمأسماءإن

نقرأهالاونحنالسفر،بهذاخاصةهيالملسلة(،

كما،رمزدةأسماءوهي.التوراةمنآخرموضعفي

والرلثنعمةتدعوتي"كيفا:02:رانفهم

؟".وفجمنىأذثنيالقدير

اسمهايردالعرية(.في،يمعن)نعمة!أولأ.

هنا.والرقيقةالنعمةبنتعلىيخدك.مزةعشرين

معن4:22)تكقايينتولالأخت""نعمةنتذكر

رجعضونبنيمنالتي،سليمانزوجةثمه(ة

،موآبمثلزنىابنأيضاهو2-03ا:14امل

مأأنعلىالتشديدمع.رحبعاموأم(:9138تك

أننتذكر12:13.أخ2)رجغرييةهيرحبعام

فينعمةتجدووهنا.سليمانفعلهلماشجئاهناك

"نعمةصارت،العمونثة"نعمة9إن.مثرقة(صورة

وهكذاالموآبئة"."راعوثترافقهاالتي"اليهودية

مع03-38(:91تك.زنى)منلوطنسلاجتمع

الخبرذاك،راعوثسفرلنافكانجهوذا،نسل

المسبح.سلالةفيسيدخلالذي؟التقوفي

تعنيراعوثإنتالمنهناك.راعوثثانئا:.

را،فيمزة12يردالاسمهذاأنإلىنشير.الرفبقة

رج.اللهبخيراتوارتوىأروىلبفعليرتبطوتد

"مرؤية"؟ريانةكجثةنفحهموتكون)3:12إر

كجثةحياتكوأجعلعظامك)أتو!ياا58:إش

أقوالمنالانبياءفالهما"حياتهم".(دائمونغل!ئا

رمفثةتبدووهكذا.النهايةفييتم،انمفىزمنفي

مجيءفيجذامهثمالأممدور:واضحةراعوثاسم

النهاية.في،العهدالمحيحاني

الاسماء.سائرعندنتوففأنأبضاونسنطيع

إلىذهب،الواقعلط.ملكيهواللهأوإليمالك

الإله.هوملكومأوك"لم)احيث،موآب

محلونابنهالاول.الموتإلىوصاررئهخانوهكذا

الكليلهوكليونوالمردض.والئانيالضعيفهو

أرضفيالثلاثةماتلهذا-الموتإلىوالذاهب

أما.الرصثعنوماتواالعهدخانواأنبعدموآب

لابجثبرعةقرازايئخذالذممطالقوقيفهوبوعز
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إلىوبالتالمطداودإلىتوصلالتيالسلالةتنطفىء

بإمكانهاكان.ظهرهاتديرالتيهيوعرفة.المسيح

،راعوثسلفنهافعلتكما،الرصثإلىتتوتجهأن

لهافتحتأنبعدالموآبيالعالمإلىعادتولكنها

ذكرهاففاب،تفعللمولكنهاإلىالعهد.الطريق

تكن.أوكأنها

إخباريمدراش.العظيمراعرثسفررباعوث

القؤالوندؤنه.راعوثسفرحولوتأوبلي

وبلأأقسامثمانيةقسمفل!طين.في)امورائيم(

العبرتةهيلغتهأناشيد.ستةمنمؤثفةبفاتحة

تتضفنكما.الجليلبأرامئةالمحزوجةالمشناوئة

القرنفيألفألهيبدواليونانثة.الألفاظبعض

تلمودمنمقالاتثلاثةاسنلهم.السادس

مراثي!ربا،تكولن"استلهمكماأورضليم،

وقلدت.كهانارابفسقتا"ثئم،ربالاوتبنء،ربا

عشر.السادسالقرنإلىنعودنصوصعليه

الونانيةتفي.يرعد.فن:العبربةفي)ار(،ممط

بويخا.

يحرسونالصغارالرعاةكان.الحققيالمعى1(،

يسفمونها!أو34:15()خرقطعاخهمبأنفسهم

نجاخيمأو11(:16اصم"2كم!:)تكنجيهم

لأصهارهمأو(2:16خر9؟:92)نك

.(2:1خر؟3804،ث3136،،0392:)تك

يسلم،الظروففرضثإذاأو،كبيزاالقطغكانإذا

27:92:3-اأخ)اي!تأجرونرعاةإلىالقطيع

!شا12(.:ا"يو؟15:15لورج.الملل!قطيع

منحقةأو11:12()زكنقوذاللراعييدفعون

.7(:9اصر"-03:2843)تكالقطيعمحصول

-23:2)مزوالماءالمراعيإيجادالراعيمهفةكانت

31:04(،)تكالسهلبالامرهذايكنوا3(،

علويجب2:16(.)خركثيراجهذافيتطفب

الوحوشمنالقطيععن2يداأنأيضاالراعي

لهذا(.01:12يو34-35؟:17)اصمواللصوص

وا،مطرقةأو(،714:مي،4ة)مز23بمصاتسفح

مسؤولثتهكانت05(.17:04،)اصممقلاع

كلعنالقطغعماحبيعؤضأنفعل!.كبيرة
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22:9-29خرإن31:93(.)تكيضيعحيواذ

الحيوانسنتعولضايدءأنالراعيعلىأنيحذد

عليهوجب،حبوائاالوحوشمزتتوان.المسروق

أماتعولضا.دخ!درالآذلك.عنيبرهنأن

لافهو،اخرىلأيبابماتتالتيالحيوانات

علىيدهيضعلمأنهيقسمأنشرطعها،يعؤض

فينجدهكماالشريعةفينجدهماهذا.الغيررزق

263-267(.)حمورابيالبابليالثريم

الراعيمعالملكنماهيإن.الرمزيالمعنى2(،

مماوهذا.الشرقفيالأدبيالارثفنيمعروفأمر

الذيالتقليدخلفئةوفي،القديمالعهدفينجده

،16:11،91صما)شائاراعئاكانداودإنيقول

إرعياوطئق(.السبعينيةلط151مزرج،1715

يكونوالملأنههمليوتخهميههوذاملوكعلىالتسية

(233:ا،2؟01:ا)2:8؟المهفةقدرعلى

يرعونهجدذارعاةشسعبهسيعطياللهأنوليعلن

هذا34حزواصتعاد.2(:23؟15:)3بحكمة

حزفي.:12-1117زكفينجدهالذيالموضوع

شعبهراعيهوسيكرنأنهجمهوهأعلن-16اا34:

،082:،23مز؟04:11إش؟15ة48تك)رج

راعئايقيمإنه34:23حزفييقولولكنه59:7(.

عناصر34حزفيونجدداود.ببتمنجديذا

18:12-)متالضالالخروفمثلفينجد!ا

-01:11)يوالصالحوالراعي-7(15:4لو؟41

ي!وع.مشحانئةإلىبشيرالذي18(

رافا

02،22،،21:16،18صم)2الرفايمجدا("

8(.02:6،أخا

8:2.أحاحسبنجيامينأبناءخاس!24(

)يهيهوديتأجدادأحد.شمعونقبيلةمنرا!يم

.)8:1

آصلبنيأجدادومنشاولن!ملمن.بنيامينيرال!

.(43!9أ!ا)رفايا=37(:8أ!ا)

الرافد+يئ.بلادإلىنبهرافديني

بنيامينقبيلةفيعشيرةرئيسفلطيوالدرافو

13:9(.)عد

رامة

يهرذاجيشتصادمقرصها.جلعادبلادفيمديةرالؤن

تبعد5:كا(.أامكتبموتاوسوجشالمكابق

:اليومهي.كنارتبحيرةمنالثرقإلىكلم05

الرفح.

الإنجيلفينقرأ.الرأس"فارغ"تفيشبمةراقما

استوجب)جاهل(راقالأخيهقال"من:الأول

5:22(.)عت"المجلسحكم

راقم

التابعينالخمسةالمديانئينالملوكأحد،1(

قهرهم2(.ا:13)بشالأشورئ!ملكلسيحون

الخروجمسيرةخلالوأعدموهمإسرانيلبنو

3:8(.)عدا

:27(.18)ل!بنيامينمدنمنمدينة2(،

جد.حبرونبنيومنكالبمنرجل،3(

2:43-44(.أخ)اشامععبرمعون

ومعكةماكيرنحلمن.منشىمنرجل44(

7:16(.أخ)ا

صهوذافيموضعوهوكرمل*03:92اصمراكال

55(.:15)يش

رام

4:91،)رافارصوحفيدحصرونابن1(،

أجدادأحدألىام=جهوذانسلومن(01-2:9أخا

.(4:ا)متيسوع

.27(،2:25أخأ)يرحمئيلبكر2(،

البوزفيبركئيلبنأليهوإليهاانتمىعثيرة3(،

32:2(.إأي

رامة

شمالمطنقع25(.:18)بشبنيامبنفيمدينة1(،

هو92؟:01إش؟91:92)يضوأورشليمجبعة

وبالقربالشمالنحوأورشليمطريقعلى8(ة5

إسائيلملكبعشابدأ.الشمالمملكةحدودمن

جهوذاملكآسا،فمنعهالمدينةيحضن

قرب.-6(ا:16أخ22،2-15:17ملا)

رإ4:!،)قضراحيلمدفىنئوجدالرامة

الرامةاعتبرتصموئيلفيتقاليدهاك31:15(.

موطناصم:4(فيالمذكورةنلكالاهذه



رئةأورامت

تجئع586،سنةأورضليمدماربعد.صموئيل

عادال!بيوبعد04:17(.)إرالرامةفيالمنفئون

نح2:26،)عزفيهاوأقامواايهوذاوثونإليها

كلم9تبعدالتيالرام:اليومهي.:+(0311؟7:

أورشليم.منالشحالإلى

:اليومهي:92(.91)يشأشيريمدينة2("

كلم23تبعدوصفد.عكاببنالطريقعلى،الرامي

طبردة.منالغربالئممالإلى

حدودوعلى36(:91)يثىنفتاليفيمدينة34(

.2فيالمذكورةنفسهاهيتكونقد.القبيلة

شثبت.صموئيلموطن.افرأبمفيمدينة4(،

الونانئةفيرمتانيمأ(،:ا)اصمالرامنائيمأيضأ

27:57،مت)الرامة:اربمتيا11:34(،)امك

التيالسامرالأقضيةإحدىهي91:38(.يو

قد.اللهريم،ربمةبيتإنهاقالوالليهود.أعطيت

الشرقئالسمالإلىكلما4تبعدالتيرنتيصنكون

.لذةمن

22:6(.أخ8:282؟مل)2يهوذافيمديةه("

.راموت!ر!

نفسهاهي91:8(.)ي!ىالففيمدينة6(،

03:27.اصمفيالمذكورةالنقبراموت

كرومعنالمسؤولالراميشعيموطن74(

27(.:27أخاأداود

فيهغبموضع.الفكعلؤأيلحيرامة،8(

حمارفكمستعملأالفلسطينشمئون

:17(.15أقض

للجادثينمدينة:المصفاةرامة،9(

13:26(.)يق

.2:راموت!رح.2ا:91يئ!رقةأورامت

.3:رامة4رخ.ا:ااصم.الارتفاعان:رامتايم

الأعالمط.:راموث

رامةأيضأستيتجلعاد.فيمدينة14(

امتلكتجلعاد.فيمهئةمدينة8:28(.مل)2

4:43؟)تثملجأمدينةفصارتقديمامعبذا

6:65؟أخ)اكهنولةومدينةيث!02:8(

منلمحافظةعاصمةكانت2:38(.ايش
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هذدها4:13(.)املسليمانمحافظات

18؟أخ22:32-24،)املمرازاالأرا!ئون

مملكةإلىنهالياياهوضثهاولكن8:28(.مل2

رامبتنل:البومهي.(41-ا:9مل)2اسانبل

شاد.بيتمنالئرقإلىكلم35تبعدوهي

أعطيتيس!رفيمدينة6:58.أخا،2(

رثةأورامت-جرشونعثميرةمنللاوئين

21:92(.)يثىيرموت-2(91:ا)يش

غريبةامرأةتزؤج.بانيبنيمن"3(

01:92(.)عز

لاودكية.،رج.سوريةفياللاذقيةهيرامنتا

يخافونالذين.الراهبون:فئاتثلاثنميزراهبون

)حفظوممارسانهاايهودئةبالديائةيتعققون.الله

لاولكئهم(،للهيكلالجزدة،الأطعمة،السبت

رجالمنعثدونأيضأ:هم.بالختانيأخذون

يثقونالذبن،المتقون01:2،2213:160،أع

والفئة.ممارساتهاوكلاليهودئةبالديانةبتعثقون.الله

.(01:2،22:13:6،26)أعالمهتدون:الئالثة

يذكرفرقلا.الحتانوقبلوااليهودئةاعتنقواوثنتون

في.()المهتدونالثالثةوالفئة()المئقونالثانيةالفئةبين

الذينأيالراهبينمنهوكورنيليوس،فلسطين

:14(16)أعليديةعننقرلوكذلك.اللهيخافون

فنيالذيناليونانتينوعنفيبم،فيكانتالتي

17(.:17)أعأثيةوفي4(:17)أعتسالرنيكي

وحسب.عائي()اللهرأى.الثمبئالاشتقاقوأوبين

.ماتالذيالولدمحكحك(:أصلح،)رأبالرلئة

وليئةبعفوببكرالبيبلئةالسلسلةفيوهو

يتهحذث.رأوبينتبيلةوجذ3-32(92:ا)تك

6له!:وتث(أبيهصريرعلى)صعدي94:3تكعنه

خطئ(.المقاتلينعددقتةركميمتولااليحيئ

البكورئةحقفخر22(35:)تكبلهةمعرأوبين

فلو،حنوك،هي:عشائره94:4(.تك)رج

عد6:14،خر46:9؟)تككرمي،حصرون

ي02:اعدحسبا(..5:3-أخا؟ا-اه26:

حملعلىقادررجل00465تحد:القبيلةكانت

-26:5)عد.!م!4صارتهذابعد.الحلاح
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)يشالأردنغرئيفيأؤلأالقبيلةأقامتا(.ا

أرضفيرأوبينابنبوهنحجر::61817؟:15

يفترضي5:15قضفيدبورةنشيدإنئئم.بنيامين

يشإن(.الأردنغرثيفيتقيمقبيلةرأوبينأن

رأوبينيعطيي(32:27عد)رج:1315-23

مغموزادوزارأوبينلعبت.الأردنعرقيئفيأرضا

نأشاولوقتفيعلبهاوجبوقدإسرافيتاربخفي

5:01(،أخ)1الهاجريينمننفسهاعنتداء

دمشقملكحزائيلمن.م.ق824سنةوحوالي

فلاصنغلصأشوريةملكجلاها؟دمهم!(.01مل)2

رأوبيننالتي:486حزفي5:26(.أخ)االثاك

أحدصقي48:31حزوفي.ويهوذاافرابمببنأرضأ

اسميرده7:رؤي.رأوبينبيتأورثلي!مأبواب

.000144المختومينبينالثانيالمقامفيرأوببن

.رأىيهوهرآيا:

فيالصرعئينعشائروالدشويال.بنرآيا،1(

2(.:4أخ)ايهوذا

أجدادمن.يوئيلنلمن.رأوبينمن24(

5:5(.أخ)ابثيرة

منعادواالذينالنتينيممنعائلةرئي!،3(

7:05(.نح=2:47)عزانمفى

رايلندس.برديات!رجبرديات،رايلندنس

رقي

عموفات.:أؤلآ.

مارا.الأرامئة:.أدونالعبرثة:في.الكلمة)أ(

يتصزفالذ!،السدتفي.كيرلوس:اليونانئة

بالنسبةالمعنىهذافييستعمل.شخمىأوبثيء

وأعبدسئدالواحديكون.الآلهةوالىالبثرإلى

لو؟01:24مت؟24:12)نكضىءأوجوان

بينالنمنيحتزلاو!رازا4:ا(.كل91:عه؟

دسبوتيس(:اليونانئة.بعل:)العبرثةالمالك

أدوفي،:)العبزلةصيديلضثويعطىوالتد.

بل،وحسبعبدلستدلا(ماري:الأرامئة

وللرابينتين6(:23)نكمهضينلأشخاص!

.رابما()

ئقبرالملككان،الائةالبلدانوفيمصرفي)ب(

عبيدهيسفونهؤلاء.والعبادالأرضستددوفا

*-38،،04:02،14:01)تكوخذامه

،ه:14صم2،ي16:15اصم:01،7خر

وان.(عدبدةساميةكتابات،العمارنةتلرسائل

حقيقي.ملكيلقبهيستدأوستديعارة

أعطيكماالمؤلهينعصرلملوكاللقبهذاأعطي

الأوسطالثرقودويلاتالرافدينبلادلملوك

لاإذا،.آلهةنفوسهمبسئرنبكونرالمالذين

سلطانعنبعترإئه.ذاتهحذفيلهدثامدلول

الإمبراطورنالولكن.عبيدهعلىالمطلقالملك

في()كبريوسالسئدلقبالأولىللمزةالروماف!

رفضه25:26(.)أعالشرقثةالمقاطعات

أما.تمفقعلامةلاصنهوطيباريوسأوغسطحى

لم.لشخصهمالعبادةواجباتففرضواخلفاؤهما

يسفواأنالمسيحتونولااليهودبرفض

عبادةكلرفضواأنهممعكبريوسالإمبراطور

فيلكيريوسدينيئمدلوليكنلمآنهيعنيهذا.له

ذانه.حذ

الإله.الرب:ثانئا.

كأربابالآلهةوالسامئةالمصرئةالدياناثعبدت)أ(

سضوهملهذاوالمصير،والضبالأرضعلى

العديدةالكتاباتفيظاهرهذاريى".،"سيدي

)السئد(أدونمنالمؤئفةالأشخاصأسماءوفي

،صادقأدوفيبازق،أدونيمئلأ:عبدأو

يأايليأبديالاكادتة:)فيعبدبئيلأدونيا،

(.صهوهأعبدعويديا،(الخادم

خلقلأنهالرلتجهوهيسمى.القديمالعهد)ب(

شرعئة.بطرلقةبأمرهوصارئلكهفصارشعبه

)خرمصرعبودئةمنخفصهذلك،فوف

،68:ا،ا:24،إش..ا:3،مز6-91:4؟

كتهاالأرضرلبوهو2(ا06:بم21،ا:43

يملأمحده4؟3(.مي؟311،13:)يى

والأرضالسماءخلقلانهالأرض

إئه6:3(.إش39:2،59:4؟مز؟ا:اإتك

هذا.:7(136مز،:0117إئثالأربابرب

ولماذايهوهمحلالرلتلقبحللماذابفثر
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استعمالإن.كيرلوس:يهوهالسبعينثةترجمت

العقثةعلىكريبأمراللهعلىللدلالةكبريوس

عناليونانئوناختلففقد.البونالتبنعندالدبنثة

شخصتةككائناتآلهنهميبدواولمالسايين

كأسيادولا،والعالمالثروأربابوخالقين

البحئرعالمإلىتنتميقوئةككالناتبل،المصير

لهيخضعالذيذاتهللقدريخضعونولكئهم

قبلأرلاتااليونانئونالالهةيسضىلالهذاالئر.

الشرقآلهةاليونانإلىدخلحين،الهينثةالفترة

ف.م.الأولالقرنوفي.وأفكارهودياناته

صراببس،كيريوسثلعباراتانئشرت

وبعدايزش!.كيريوس،اسكليبيوسكيريوس

العالموأربابآلهةالرسولبولسسيعارضهذا

الواحدوالرلثالراحدوالالهالآبمعالهلينئ

5(.8؟)اكور

الرلث"9أو"رلت"اللهيسقىالجدبد.العهد)ج(

12:11،)مرالقديمالعهدإيراداتفيخاصة

9:28(4:8؟رو2:34؟أع12:38؟يو36؟

24،2:13؟ا:02،)تأخرىأماكنوفي

فيالمسيحأ:019كورا2:9،،اا:الو،91

حبث21(7:ب(ثانيةقراءةفيوالرلث،قراءة

يكونوقدال!بعيتية.فيكمااللهبعنيالرسث

21،:01لو25=:11)تالأؤلالمفىللكلمة

17(:8:11؟ارؤ،615:تما،17:24اص!

العالمملكإثه.المطلقاللهسلطانعنفتعثر

25،:11)متالعالمخالقإته15(،6:)اتم

ا:8(.رؤا!17:24،

بوعالرب:ئالئا.

ومعلم)سثديسوعويوحناولوقامتىيسفي

"ربنا"."رتي"،أيضأويسفى.القيامةفبلورلث(

28؟7:)مرمرقسلدىنادرالاستعمالهذاولكن

17:4؟ت)رج9:همرنصوصإن11:3(.

26:94؟ت2-23؟14:ا11،2:ا9:+(؟لو

رابط:الآراميباللفتحتفظ32:؟38:94،ايو

أعطواوالمعا!رينالتلاميذأنفيشلثلا.رابوفماأو

للرابينتينالمعطىاللفهوهذا"راب".لقبيسوع

يسوعكانالتلامبذنظروفي.المهئينوالأشخاص

11(.31:22؟:91لو:3؟11)مروالمعلمالسئد

أيضأكانولكئه(.23،8:01)تسئد"9"معلم"

9:02(.لو8:92؟مر16:16؟)متاللهمسيح

سلطانهفيئاركوهأنينتظرونالرسلوكان

اللقتمعنىهوهذا2(.ا02:مت:36؟ا.)مر

وبطريقة913:الوا:3،مرا21:3؟تفي

2.36:أع؟2:11؟1:42لوفيأيضأأوضح

داودكرامةعلىتفؤقتالملوكئةيسوعكرامةإن

ب22:44)تربئهوالمسبحأنعرتالذى

ظهرالملوكياللهسلطانلأنا(:011مزرجوز،

يسوعولكن.2(.:11لو:28؟12)تيسوعفي

24:26،الووقيامتهبموتهإلآعدهفييدخللم

فيدخلذلكعدأ(.ا:اابط2:9،عب

اللهإن.وربوبئتهالملوكئلسلطانهالكاملةالممارسة

وكدئانكالرلتمميخاالمصلوبيسوعأقام

2،36؟حا:22؟)يوهوالأعواتالأحياء

)متورفعهيلطانكلوأعطاه4(.01:ا

3،7:55؟5:ا2:+،أع16:91،مر28:18،

ذلكمذ26:64(.مترج2؟ا:02-اأف

نفسه.الملوكيسلطانهفياللهيموعيثماركالوقت

المثلخذاممئلسثدهميتظرونوالتلاميذ

13:سم-مر25:14-03؟42،5-ات24)مت

مارناتابعبارةمحيئهوبطلبون،3-28(:12لو!م!؟

أخذ.2(.22:رؤ22،:16اكورربنا:با)تعال

الم!ميحئةأورشليمجحاعةمنالدعاءهذابولس

رج،9:ه)اكورالردت"إإخوةعبارةأخذكما

يسوع"ربناعبارةأصلهوهذاا:91إ.غل

رلتلكلمةالأؤلبالمعنىنحتفظحيث"المسيح

كلوسيادنه.الممخدالمسيحسلطانعلىفندك

كانالممخدالمشحأنعلىتدكالنصوصهذه

كالرب.أورشليمجماعةفييحى

الرفي.يسوعبولصيحقيعينهالمعنىهذاولط

والأحياءالأمواتردثليكونوقامماتالمسيحإن

سلطانوككرئاسةكلرأسإثه14:9(.إرو

شيءكل1:02-22(.أفرخ2:.ا؟)كو
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ا:92؟اف15:28؟)اكورلهخضع

يأمرالذيالردثإئه8:16.مزرخ-8؟2:هعب

ستدهوالذي16:7(14:كا،)أكورويقبل

يفتخرونالذيالرلث:4-8(14)روعيدهحياة

22(3:كو،722:اكور،41:18)روبخدمته

4:6،أش4:4،)اكورسيدينهموالذي

لقب"المسيحيسوع"عبدصارا:9...(.ض2

أنهكماا:21(،بط2ا:ا،جا:1؟)روشرف

اسث""خادملفعلىيذلالملكيئاللاطفي

في.رفيعموطفعلى.(.:3416.6؟:15صم)2

طاعتههوالمسيحتمجيدشبإنبولسنظر

الوتتهذافي(.أأ9-:2)فلالموتحتىالكاملة

فالذي.الرلثاسمهواسضاالمميحبسوعاللهأعطى

إذا.الاسمتوافقالتيالكرامةأيغأيالالاسميال

كلتنحنيأمامهالذيالمطلقالسلطانالمسيحنال

)رجالمطلقاللهسلطانأمامكماركبة

فياللهي!ثاركالممخدفالمشح45:23(.آش

نأبولسيقدربحيث.وقدرتهالمطلق!ملطانه

ا:4(.)رواللهابنبقيامتهخعليموعإنيقول

يسفىنصرضاالميحعلىالجديدالد!ديطئقطذا

ق04:3؟واشا:2مر)فالردت4يهوفيها

01:9اكورق3:ه؟ويوء.ا:13رو

ق34:9،ومز2:3ابطق8؟ة59ومز

.(...-81213:لهاش-34115:بطا

المسيحعلىالمنطبقالردثلق!يالالصورةبهذه

المسيحطبهيعةعنيعبزلا-نهلالاهوئا.مدلولا

إلىينبلانهبلتمباضرةبطريقة(الله=)تيرس

الإنسانيكونولكي.المطلقالله!لطانالمسيح

الردتهويسوعأنيقرفأنعليهسيحيا،

وهذا4:ا-3(.ايورخ12:3،)اكور

القدسالروحبتأثيرإلأيتمآلاالاعراف

بربيعترفالمسيحيئولكن12:3(.)اكور

عملفيالوحيدالوسيطالميحيسوعواحد:

كماا:3(.يو16،ا؟)كوفدائاوفيالخلق

والهابةالوحيدالمبدأ،الآبواحد،بإلهيعترف

يرذل!إذا8:6(.إاكورالمخلوقةالكانناتلكك

ربة

لدىالعديدينوالأربابالعديدينإلالهةبولس

مناشمئزازهعنيعبزالكلماتبهذهالوثنثين.

وأمميادالآلهةالوثنثونيكزمبهاالتيالعبادات

.الأرضعلىكرلثئعبدالذيوالإمبراطورالسماء

ال!لطاتمعصراغاالموقفهذانتيجةكانت

نأالمسيحئينعلىتفرضأنحاولتالتيالرومانتة

الإلهي.الإمبراطوربسلطانيقزوا

.الربملاك،رجال()ملاك،رب

)027-المه!(.رباالتلمود:فييسئىنحمافيبررتا

كهنةئلةعامنيتحذر.الاولالجيلمنبابليامورا"

ف!ثيالتلمودفيالجدلموهبةأعطي.الجليلمن

وخصمهزميلهأما.الجبالمقتلعأيهردم""عوقر

فحمحيكزيرعلمرجلكانالذيبرحتايوسف

الجدالاتفيأ(.64بركوتبابلأتل"سيناء،

هذينبينالنلمودفيتردالنيالعدبدةالسلوكثة

903،سنة.رثاجهةمنالحاسمالقراركان،العالمبن

هذافيوظكبومباديتا،اكادميةرأسعلىرئاخعل

وجهاتكلكاستاذفحالجشة.22المنصب

)الطهارةبابلونيةفيتطئقلاالتيتلكخى"هلكه،

الاكادمثةهذهعرفتأبامهفيمثلاإ.الطقسية

يسمعونالاسآلاففجاء،الذهبيعصرها

الرسميةال!لطاتجعلفجاحهولكن.محاضراته

عدعدمعلىتلاميذهبتحريضوتتهمهعليهتغضب

فيللتعققالتجغشهرأي"كلا"شهرفيالضردبة

"القؤال"مذاحياةفانتهت.التلمودفصولمنفصا!

بومباديتا.منطردأنبعدوالعزلةالبؤسفي

.الكبيرةعمونمدينة:عمونربة.البهيرةالمدبنةرلة

داودجيشقاند،يوآباحتفها.العمونئينعاصمة

ولكن"2:ا(أخا12:27-11،92:ا؟صم)2

يفيز17:17(.صم)2ملكهافيهابقي

حيثالسفلى)المدينةالمياهمدينة12:27صم2

.م.ف3القرنفي(.الأكروبول)أووالحصنالماء(

بطليموسيدعلىالهلبنيئبالطاجرتةطبعت

أخذها218سنةفي.يخلدلفيةوسمثتفيلدلفوس

ضضهاق.م.63سنةوفيالكبر.أنطيوخس

ربةفينجد.العشر()المدنديكابولش!إلىبومبيوس



يسربسار

الوم:هيالقديمةرئةا(.ا3:)تثعوجمدفن

فبهاتئتالتيالحفزياتأئا.الأرثنعاعسةعمان

الواحديعودسورينبقايافأظهرت2791سنةمنذ

السلوقثبن.إلىوالثالي،الثالثالبرونزإلى

مدؤنةفيوجدلقب.الخصيانرئيسربسارش!:

فيأشوريلرجلأعطيغربتة.سامئة

فييجدوهلمالعلماءولكن18:17.مل2

ربسارشى.الحديثةوالبابلئةالآشورثةالنصوص

فينجدهالاالدنياالدرجةمنضابطهو

رلثعنا:3داتجحذث36:2(.أش

فيالمسقىالخصيمان()رنيسهاصاري!يم

وهوهاسارلسيمشار18،ا،ا:7-ادا

نإوترليتهم.القصرعثالنجنبدعنالمسؤول

الموطفينعلىعادةتدك)الخصي(صاهـضكلمة

93،04:2:ا"لم!:36؟)تكالقمرفيالعاملين

15(.،2412:؟11؟23،:0218مل72؟

هوربثاقاالحقاة.رئي!الاكادثة:فيربشالا

بعدويأتيالأثورئةالمملكةفياثالثالثحخص

ثئمالسقاةرئيمنالبدايةفيكان.ايكاليونجيرترتان

الواقعةسبيرويشمفاطعةوحاكمالجش!قائدصار

تذكر.الأعلىدجلةوعرى)نصيبين(صولةبين

وموفدالجيشقائدهوالذيربثاقاالتوراة

منهيطلبأتىالذيحزقيا،إلىسنحارب

36:2-إش=:17-1837مل21الاستسلام

48:18(.!ب*:8،

حربفيأدونياضذلسليمانتحزبشخصرسي

ا:8(.)املداودعرشعلىالخلافة

لنكوالعائمالمركزكانت.حماةأرضفيصدينةربلة

سورلةضذبحملةقامحينمصملك

علىحملتهفينفرولنبوخذ23:صه(،مل)2

؟93،6:529:ر)1)588-586(فلسطين

علىتقع.ربلةاليومهي21(.25،6،02:مل2

منالجنوبإلىكلم34وتبحداليمنىالعاصيضفة

34:11.عدرجحمص.

المملكةفيوهوماجورلتالاممادئة:فيماجرب

عكرفيموطفلقبالجديدةوالبابلئةالأشورئة
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الأراضييملككان.الجيثىمنجزءعلىومدلن

93:331،إرإن.باسمهوفدفيالملكيرسلهوقد

.ماجربلقبشراصرنرجليعطي

)قربقنصرلنبلدةفيولد!36-435.ربولا

لهوأحرقالمميصيتيودورس،عادىحلب(.

إحراقهوخاصبشكلفعلهوما.كتبهجميع

وفرض،الريانئةفيالدياتسارون"نسخجميع

أنهويفال.الأربعةالأناجيلأي،المتفزتةالأناجبل

بسيطةترجمةاليونانتةعنالأناجيلبترجمةقايم

بهذهقاممدرستهرئ!"ياأأنأومنقحة

إضرات.تحتالترجمة

جبلجنوفيالواتعةدبرت8رج.2.:91يضربيت

نابور.

وقادشسيناءبينالخروجمحطاتمنمحطةرتمة

)عد+:91-18(.

إالى(رجاء،

هي:إلبيس،اليونانيةفي.القديمالعهد1(،

تدلالعبربةفي.الشقا+منوتخؤفالسعادةانتظار

يلعبفالرجاء.الخيرانتظارعلىدوئا"كلوق"ت

لدىكمااللهثبلدىهائادوزاالدينئةالحياةفي

عهد،علىترنكزالقديمالعهددبانةلأن،الأفراد

هوالؤراةفيفالرجاءلهذا،الوعد.*يتضئن

الرببحماية،بالمةمليءانتظارعامبشكل

إذن،العهد.مواعيدتكلفهاثقةوهي،وبركته

معهويتوازىبالايمانوثيفاارتباطاالرجاءيرتبط

78:22(.)مز

احتلالخىالرجاءفيالرئييالموضوعإن

خر:8؟717؟ة15)تكالموعدأرضهوتكنعان

ماوبقدرذلك،بحدا:8(.تث3:8،6:4،

صار،أرضهفيالشبوجودتهذدالاخطاركانت

يرم*منينتظرونكانوا.الردتلحمايةطلئاالرجاء

منعهدوبدايةشزكلمنالنهائئةالنجاةالرلت

الرجاءهذاالأنبياءحاربوقد.والازدهارالسعادة

يههرهلعنة،خطاياهبشب،اعرائيليشحقاتمهؤر:

نما،الالهيئبالحقابالتهديدهذاوبازاء.بركتهلا

بفية،أقلهأواسرائلوقيامةنجاةأملالشعبفي
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يهوذا،ومملكةا!رائيلمملكةدماربعداسراثيل.

31-34،)31:إربامعالذروةإلىالرجاءوصل

-ء36:2،-9563:)16وحزقيال38-93(32:

قذم.8(:)395:8،6!:55)الانيداشعيا92(

جديدكعهدالشعببناءإعادةالأنبياءهؤلاء

العالم.وعلىاسرانيلعلىجهوهلملكصهائيوندشين

اسكاتولوجثا.طابغااسرائيلرجاءنالولهذا

هوفما.اسرائيللطالرجاءمفهومنطؤرهكذا

فيتقومالانساننظرفيالحياة؟الرجاءهذالاهوت

)جاشيءكلغابالرجاءغابفإن.والرجاءالأمل

نثبهذاكعند6(.7:؟6:11أي،3:18مرا؟9:4

؟711أ؟حز؟3818:)إشبالحياةأمللهتغدلمميئا

)أمورجاءمستقللهالنفيئفالانسان.(17:15أي

عليرتكزلأنهيخيبلاأملله14(،24:؟23:18

وهو.(31:7911:116؟7؟:25:2،28)مزالله

؟61:4مز7،:17)إر""رجاءهال!هيدعوأنيحشطيع

مع،يترافقولكنه،القلقيستبعدالرجاءإن.(ه71:

؟:18سممز؟11ة32؟74،12:2:)إشاللهمخافة

نصانوالا.(ا:28؟23:17أم؟46:3؟04:4

كببرةبثقةيرجو،متضابفاأوففيرايكونحينالتقيئ

مهم!:13:6،18؟)مزوعونهاللهحمايةيالبأن

)مزحفهإليهبعردوأن123(،911،8:ا22،

؟8،72:24؟18،12:6-01:17؟9:91،

غفرانينالأنبرجوالتائبوالخاطئ49:15(.

رجاؤهويثخذ-8(.ا:9301،:ه)مزخطاباه

،51:ه)إشاسكانولوجئاطابفاالمراتبعض

-17:15،75:5؟11-16:01مز،92:11إر

اللاحق.البهودئالعالمفيواضخايصبحوهذا8(.

الخلوديرجو،التقيالانسانأي،فالحكيم

7،11،14؟حك)2الجسدوقيامة3:4()حك

أما11:7(.مك41اللهلدىوالخلاص02(

منكانوهان3:18(،)حكلهرجاءفلا4الخاطئ

5:14،ا،3:ا)حكوعاشباطلفهورجاء

7:34(.ملث160922؟

فيزاصا"لبيس!"للفظةاتظهر.لجديدالعهدا(2،

الرسانلفيلاهوتيمحوىمعالجديدالعهد

رجاء

فيلاايو،أع،ابط،عب،فيالبولسئة،

فيبردأالبيزاين("أمل"وفعلرؤ.فيولاالأناجيل

لاهوبئ.محنوىمعالأصل

فيواضخاتعليملا.الإزاشةالأناجلأولأ:.

د!موعدعلبمأنغرالرجاء.عنالازاننهالأناجل

الخبرهوالذيفالانجيلبالرجاء:ملءتعليمهر

وحققه،يسوعحملهالذيالخلاصعنالمالح

فيملكوتوهو،المقبلاللهملكوتكرازةهو

الآنمنذحاضرأنهمعاسكاتولوجيئ،جوهره

زو؟12:28)مثيسوعشخصفيوفاعل

والمتواضعونفالمساكين16:16(.7:28؟لو

وحدهاللهفيرجاءهميضعونالذينوالمضايقون

يعدهم18:3(،8؟:1812،6؟،01ة01)مز

اللهملكوتمنالخلاصخيراتبامتلاكيسوع

فالتطويبات2-26(.6:الو5:3-13؟)مت

يلئيجاءالمبحإن.لرجائهممقلبتحقبقتحدهم

الذيالشيخسحعانانتظارلتى.آخروئحثرجاء

المسيحيرىأنقبليحوتلابأنهالروحلهاكد

نظرفيتماهىالذي2:26-32(،الوالمنتظر

)يوموسىبهوعدالذيالماسيامعالاولينالتلامبذ

يعلنهأنأرادماأنهمعكذلكفعرفوها:45(،

جاءالذيالرجاءأنغير.3(.92-8:)مرالرسل

معاصريهمنكبيرعددانتظارعنيختلفيلثيه

إلىويتوقون،الوثنييننيربصبريحتملونلاالذين

الجزدةحولسؤالطرحلهذا.النيرهذامنالخلاص

12:13-14(.)مرلقيصرئدفعلاأوئدخالتي

صاعةفيالرسلانتظارعنسؤالطرحكما

اصائيلفيالملكإقامةزمنحولالصعود،

ا:6(.)أع

فيالرسولبولىصؤر.البولهالرسالل:ئانئا.

لالماوصابرواثقكانتظارالرجاء8:24-25رو

،منظورةغيرلأشياء2(،11:اعب)رجيرى

عالمنتعذىولأنها،المستقبلإلىتختميلأضها

وثقةانتظارهوالرجاء4:18(0كور)2المحسوس

نأمع،أبذاتنفصللاالثلاثةالمواقفهذه.وصبر

تارةالثقةعلىبالاحرىيشذدبولس



الخرابرجاسة

،01،3:21:اكور2؟15:91اكور)

الانتظارعلىوطوزا3:6(،عبا:02؟فل

:3؟ااتس4؟:5:415-5؟)رووالصبر

فيعفاالرجاءبفترقالجديد،العهدفي5:8(.

حفقهالذ!الفداءإلىيستندلأنهالقديمالعهد

الروحفييحيا()أو:هوالذيفالمبحي.المسيح

خيراتالآنمنذيمتلك8:9(،5:ه؟)روم

(والدم)اللحمالبدنعبوديةمنالفداء:الخلاص

والحقالالهئةالبنؤة8:2-3(،)رووالخطيثة

التبرير407(،كل؟-17ا!ا8:إرومبالميراث

17-18؟،:9،)رو،والمجدالحياةيحملالذي

الحياةيعطيالذيالروخ3:18(،كور8،032:

8:6،8،11،)ررالجصدقيامةويكفلالأبدية

فيالالهيئالميراثعربون6:8(،غل22-21؟

ا:22؟كولى8:172-18؟)روالأبدفيالمجد

ا:13-14(.أف5:ه؟3:18؟

الخيراتامتلاكإلىالمسيحيئرجا.يستندةإذن

ومقبلة،حاضرةهيوالتي،اقهملكوتتخصنالتي

الرجاء"في"نحقصفهو.الملكوتهذاشأنشأخها

وحيملءالمشقبلمنينتظروهو8:24(،)رو

كور2،-28:1891؟:5)رووالمجدالالهثةالبنؤة

فيرجاءهالمشحيئيضعلهذاه(.ة5غل4:17،

21(،5:غل؟15:ا.9-6:)اكوراللةملكوت

3:02،فل1:7؟)اكورالمسيحمجيءفي

في8(،ت5:7يم9:28:عب.ا؟ا:3،اتى

الأبدئةالحياةفي13-14(،4:)اتىالقامة

المسبحمحدفيالمشاركةفي3:7(،ا:2،)قي

جميعوفي،2(30:فل،318:كرر817،2:)رو

ئنتظروالتيالانجيلأعلنهاالتيالحلاصخيراث

إذن2(.ا:اابط6:18-91؟إعبالسماءفي

2؟ا:ا)ابطذاتهاللههوالرجاءمرضوع

:9،اأاكورلمواعيدهأمينهوالذيا(.4:اتم

رجاءهوالذيبالمسيحيرتبطهو5:24(.اش

الأبدفيعدهورجاءا:ا()اتمالمسيحئ

يح!بلاالرجاءهذامثللهذا،)كوا:27(.

،52:)رووعدويفينفرحينبوعيصبربل،المؤمن

575

مع6(.3:ب:7(،312،11:كور5،2

ارلباطاالرجاءيرتبطبههمااللذبنوالمحئةالايمان

ا:؟!اتسا:4-5؟كو13:13؟)اكوروثيفا

الباطن!ةالمسيحيحياةكلالرجاءيكرن5:8(،

عنالمشحييتمتزالعلامةبهذه15:13(.)رو

2:12؟)أفالوثيينعنلهم،رجاءلاالذين

.(315:بطا،4:13اض

الكتاباتنذكرلا.الوحناويةال!باتثالا:.

3:3(:)ايوواحدةمرةصوىالرجاءاليوحناوثة

للحياةالحالمنالامتلاكعلىبالأحرىتشذدفهي

منفتنقلهبالايمانالمؤمنفيتتئمالنيالأبدثة،

24؟5:،3:15،18-16)يوالحياةإلىالموت

نأبماولكن3:14(.ايو:25-26؟511،ا8:

يفومأذعليهيبقى،ان!انلكلئحطىالأبدئةالحياة

93-.4،ة5:286-92؟)يوالأخيراليومفي

يظهرفلم،اللهابنالآنمنذهوالمؤمنأنومع54(.

بالتهشبيفايصحعندئذ.الآنعل!هومابعد

،12:ا)يوهوكما(المؤمن)هذاسيثاهدهالذي

،321:فل؟318:كور2رج-3؟ا3:يوا

الكتاباتمنغاثتاالرجاءليس،إذن24(.3:كو

فيهايمزالتيالتنقيةأساسهوبلاليوحناوثة،

الله.مثلطاهزايكونأنأرادإذاالمؤمن

الحرابوجاسة

.!بوعتالعبربة:في.القديمالعهد1(،

شريعةاننهاكعلىتدلالأولىص.وقش

عتةيخهحيواننقديممثلا،أخلاقتة:أوطقسثة

الحرممارسة17:ا(،)تثكذبيحة

الذكرمعالذكروزنى18:؟ا-12()تث

الغشميزاناستعمال18:22(،الا

التجارئةالمعاملاتفيكذب-16(،2514:)تث

-91(.6:13)أمنثةبسوءالتصزف3:+(،)أم

هو:يهوهإلىبالنسبة"!ب،و"ثهوهذاكل

ولكن:27-92(.18الاالممارساتهذهيمقت

03،31-:12)تثرجاسةاكثرهيالأوثانعبادة

صناملأفا.(12:2؟61:3مل2؟13:41،17:4

أيضانصثى،البعلومذابحالمكرسةوالأوئان



571

.(23:13مل7:26،27:51،2)تثصةرجا

رجاسةهيللعهدخيانةكل،الكلاموبمخصر

ذبائح،أشكالها:كلفيالأوثانعبادةسئماولا

عثشارت.أوبعلإلىموخهةعبادة،مكزسبغاء

وعبت9مرادفةفهي!صوق"شلفظةأما

الأوثانعبادةإطارفيدوئاتشعملولكنها!"،

23:13؟مل72؟11:5،امل92:16؟)تث

ويهبوالأنبياء،،تثلا،إن.3(.7:،ا4؟إر

رجاستةبممارساتينذدونصي(،،)أمالحكمة

الذيالشبرذللهذا.اللهغضبسببهى

16-36:أحزالمقذسةالأرضالئ!كلبهذادنس

تقابلالتياليونانيةالكلمةأنإلىنضير36(.

السبعينية.فيمرة012ترد)بدالغما("رجاسة"

اسيونانية:افي!(ممش!.م)شوالخراب

الصحراءإلىوعودةالأرضتركهي()إريموسيس

نإ(.6:2،14حز،-27ا:4)إرالرجاصةبصبب

يابل.فيبالمنفىيرتبط""ضابمع""رجاصةجمع

غفرانعلامةفهماالشعبوتجميعالبناءإعادةأما

عبارةفياللفظتيننجد36:+-36(.)حزالله

12:11،بم113:ا9:27؟دافيواحدة

بحدثنرتبطالأربعةالمقاطعهذه:54.اامك

أنطيوخس*بيدأورشيمهيكلتنجسواحد:

شهرمنعثرالخامساليومفيابيفانيوسالرابم

السلوقيالنقودمحسب145سنةفي"كسلو،

أبطل2(ا:01)داالمغتعبهذاإن.(..مق)167

الجادةمكانهاوجعل9:27()داالدائمةالتقدمة

سيقاومهامحاولةمنجزءأكانهذاكل.الوثنثة

فيالسلاحسيحملونأو،الاستشهادحتىالمؤمنون

وتال.8(،-67مك4،2-2مكا1وجهها

حين.الاولمبيلزوشكزسالهيكلإن62:مك2

الاله،شميمبعليقابلالالههذاأننعرف

"ردثصار.الألفاظعلىالتلاعبنفهم،الكنحالث

صنمأيم"مشو.صقوإشالمحاء"،

للثفقة.الصنم.الخراب

تحؤلالتيالرجاسةأو،الخرابرجاسةإن

الصنمأو،ورجاستهالمدئرأو،صحراءإلىالأرض

الخرابرجاسة

الحباراتهذهكليقغز،الانسانمجعلالذى

ماوهذا.الهيكلفياللهيطيقهلاماوجودعلىتدز

.الأقداسمنخستجاهوعقابهغضبهيثير

عبارةالجديدالعهداستعادالجدبد.العهد2(،

24:15؟متفيالخر)ب)رجاسة(نجاسة

الرؤبامنجزءالمقطعانهذان13:14.مر

يتحذثالتيالخرابنجاسةترون"حين:الازائية

صهربوناليهودئةفيفالذين...".دانبالالنبيعها

انطيوخس.اضطهاداتضحايامثالعلىالحبالإلى

تدمير()أوتنجيسسياففيالنصانهذانئفئر

الغيوربنقتلواالذينالرومانبيدأورشلبمهيهل

إليه.لجأواالذين

إلىعودةمنأغنىهوالعبارةمع!نىأنغير

ذكرهالذياليهودفيالبإكبالنسبةمؤلمحدث

العالمبنهايةوشابهه،انطيوخسواضطهادبالمنفى

معهو،الخرابرجاسةفوجود.بثماعتهبسبب

الكذبة،والمسحاءللمسحالمفاومينومجيءالقلق

نإثم13(.)مروتسبقهاالأزمنةنهايةتعلنعلامة

فيشكلاحئا.شخضاخرابلفظةمنجعلمر

نأ4"مشةحاولالرومانيالامبراطوركاليولاأن

هذهإلىمريلقحوقد،الهيكلفيتمثالهيجعل

ولكن.اللهمكانيأخذالانسانتجعلالتيالرجاسة

للححميحالمناوئأمامأننابالأحرىيبدو

اللهمحليحلالذي"الشيطان"،)اننيكرست(،

"رجلشئيوقد.اللهلاهوئعبدأنويطلب

"ملاكأو:3-4(،2ش)2!الهلاكوابنالمعصتة

هوا(.9:ا)رؤأبدون"بالعبريةواسمهالهاوية

بما2أرؤالسماءمنسقطالذي)التنين(الوحش

:9(.4مترج

وقئايملكالخصمهذا،النصوصهذهحسب

حضوركلهيالخرابرجاسة،إذن.الزمنعن

الجديد،للعهدهوالهيكلودمار.الخصملهذا

"بيتهوالذيفالهيكل.القديمالعهدصهابةعلامة

شإرج11:17،)مر"الشعوبلجميعصلاة

الوثنيينواصتبعاداليهودامتيازرمزكان56:7(

ندشقدالمقذسالمكانأنفيشلثلا.)اللايهرد(



رجل

ولكنه.الرومانئةالجيوضووجودالفيوربنبمقتل

.بالموتيسوععلىحكملأنهخاصبشكل،ش

صهيونابنةصارت.""بابلالمقدسةالمدينةصارت

وأسدوممسماةالمديةهاأ:8:ا)رؤ"زانية(

شيئا.يفحلأنلئهيعدفلم17:4-ه(،رجمصر؟

مضىحينجهرذاملوكثاريخنهايةفيفعلفكما

الربمجذنرك11:01:أحزانمفىإلىالب

الهيكلودمار،ببتهعنالآنلخلىهكذا(،الهيكل

فياقترفتالتيفالرجاصة.التخثنهذاعلامةهو

.مقفرةصحراءجعلتهاخرايها،ستبتأورشليم

مسكتامارت...العظيمةبابل"سقطت

وجمبعالنجسةالأرواحلجميعومأوىللشياطبن

رج:2؟18)رؤا(البغيفةإالنجةالطيور

أورشيموتستطيع.ه:لمها(.إر2؟13:اإش

فيهاهيكليعدلممحتها:نحكأنالجديدة

2:22(.ا)رؤ

الأثياءكلاللهيضعحين.القؤةرمزهي)ار(،رجل

لهلمجضعهاأنهيعنيفهذاان!ان،قدميتحت

ستدهقدمموطىهووالخاضع8:7(.)مز

المنتمرقدميترابيلحسهوبل011:ا(.)مز

شخصقدميعندجلسومن94:23(.)إش

وعلى:3(.22)اعالشخصلهذاتلميذاكانآخر،

التاسلئةالأعضاءعلىالرجلانتدك،الود!بةسبيل

25(.:4)خر

طردفةالتوراةفيهول(ق)سالرجم)او(رجم،

4،ة17)خرعاديبشكلالانسانعلىالإجهاز

:18؟12امل03:6؟اصم،14:01عد

ليتولولاينإ.،التيازابنالبونانثةفي:26(.هأع

يدكوهو.الاقداسمنتهكيعقابالرجمكان

النتائجبسبخافىلثخصالجماعةرذلعلى

طريقةوالرجمخطيزا.اعتبرالذيلذنيالوخيحة

اليهودئة،الشريعةحسبالاعدامحكمبهاينفذ

أوثان+عبادةهناككانإذاسئماولا

تجدبف"17:ه(،ا؟.ا-ا13)تث

زنى،02:27(،الاسحر24:145(،الا

عقوقونأولاد8:ه(،بو22:22-23،)تث
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السبت،لشرلعةتجاوز2(،ا21:)تث

4،سينافي،المقدسالسوروتجاوز35(.:15)عد

02(،:12عب،-91:1213)خربالرجمعوقب

عينهالعفابنال،عاكان،لدىالحرموتجاوز

أمامالحالاتهذهكلفينحن.24-25(7:)يثى

القدسنات.اننهاك

جذا:دتيقةالموضوعهذافيالمشناة،فرائضإن

24:14،الاالمدينةخارجعليهالمحكومئؤخذ

7:58(،أع،2101،13:امل:15،36عد23،

ويضرب،حفرةفيئرمىةثيابهعنهئنزع

17:7،)تثالجرمشهودبيدأولأ،بالحجارة

يموتحتىالعملالشعبينهيثم8:7(.يو

بم895:)يوبالرجممرازايسوعهذد.عليهالمحكوم

رجضااستفانوس8ومات:8(.311-+؟ا:ا.

ماتماولكنهبولس!ورجم7:58-95(.)أع

:25(.11كور91:2ت14)أع

المترنة."رجالعيصرجم

السريالتةإلىعدنالىاذاآصر.شزرافقيهودقيرجملك

الموفد(الملكلدىكبير)ضابطلقبهوقلنا

7:2(.)زكشراصر

ثاولالأدوميئالملكموطنالنهررحة

المذكورالنهرليسا:48(.أخا36:!؟)تك

فييصثالذيالقراصيسيلهوبلالفراتنهرهنا

بجواررحبةنقع،إذن.الميتالبحرضرقيئجنوثي

الحالئة.رحابفيالقدبمالاسموبقيالجبال".9

سليمانابننما.الشعبأورحبالعتم:رحبعام

الانفصالبعدجمهوذاملوكأؤلالعمونثة.ونعمة

شخصتةبصورةمؤولأيكنلم)319-139(.

لمنفيهماوسيمانداودلأن،الانفصالعن

والجنوبالثالبينالموجودالتوتريخففاأنبقدرا

كانماكل11:26-.4(.امل.ا؟02:صم)2

الأزمة.بؤخرأنهويفعلهأنرحبعامباستطاعة

الانفصالفتثم،شكيماجتماعفيالتازلاترفض

عنفتخلىشمحباالنبيئنصحه-52(.ا:12)امل

لهبقيتاليالمدنيحضنوأخذالحربفكرة

!)الاشتراعيالمؤزخيحكما:ء-12(.اأخ)2
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المشارففبذكرقاسئا!حكضارحبعامعلىامل(

يذكرلاكما.عهدهفيئزللماليالسحروممارسة

يهوذاعلىمصرمللثشيشقحملةإلأحياتهفي

منالفرعوناستفادوز(.14:25-28)أمل

المؤزخأثاعليها.تجضتهفشذدفلطينانقسام

تعتقهعنفتحذث،خطأهذصيماالذيالكهنوتي

خطنته.عنتوبتهإلىوأشار،الداودثةبالسلالة

فدفعالحصاقةكثيرالعقل"قليل:؟4723سيسفاه

".العصيانالى...الشب

عشيرةمنلاويووامع.رحبالربرحبياة

نسلأبوألبعزر.أبناءوبكرموسىحفيد.قهات

المسؤولينمنكان.2(ا:24،:2317أخ)اعديد

26:25(.أخ)االهيكلفيالمكزسةالهباتعن

حوبر

03(.:91،28)يشأشيرقبيلةفيمدينتان1(4

الثانيةوأعطيت31(:أ)قضكنعانئةالأولىظفت

-213:ا)دىجرشونعثيرةمنللاوئن

6:06(.أخا

رحرب.بيت،البفاعواديفيمدينة2(،

ملكعازرهددوالد.8:312،صم342(

صولة.

)نحالثريعةبحفظالتهعفدعلى2ولاوي44(

01.)12:

رحوبوت

جراربيناسحقرجالحفرهاثر.الرحبة1(،

عاسقمحذكرت26:22(.)ئكسبعوبئر

فيالقديمالاسمبقي)الخصومة(.سطنةإ،)النزاع

الجنوبإلىكلم03تبعدالتيالرحابة:الحالمطالاسم

سبع.بئرمنالغرئي

ذاتالمدينةأوالمدبنةساحاتعيررحوبوت

نينوىمعذكرتمدينةالواسحة.الساحات

11.:ا.تكفيوكالح

النهررحبة،رجالنهررحوبوت

رحوم

منالعائدةالمسيرةرؤساءأحد2:2.عز14(

7؟7(.)نحنحوم-المنفى

رزي

فضاهأيضأتضثم)مقاطعةالامرةحاكم،2(

قرارعلىالأؤلارتحثشاالملكمنحصليهوذا(.

حالآالقرارئفذولقد.الهيكلأعمالبوقف

23(.4:17،)عز

أسواربناءفيتطؤعلاوي.بافيبنرحوم"3(

.(317:)نحأورشليم

التعفدعلىوقع.الشعبرؤساءمنرئبى4(4

:26(.ا.)نحالثريعةبحفظ

.اهـحالى3::123رج.رحومه("

لباس،معطف،رخ!رداء

تنائبم.،تنا،ر!ردادونرذاد،

الملكوشقيقيئمىأبناءخاسىساد.يهوه:رذاي

.(2:41أخا)داود

فيملك.بانيباللأشورالثانيالابنأيثكنشاررزن

626-612صنةابلانةعتلأشورأخيهبعدأشوربة

ضعيفا.ملكاوكان

عبيدوأحدالياداعابن.دمشقمملكةمؤشس!رزون

بعد11:23(.)املصويةملكعازرهدد

8:3-8؟صم)2داودأمامسئدههزيحة

فرقمعالمعركةمنهرب.ا:16-15(،

خصماملمنهيحعلدمثئ.واحتكالجيش

وضفاإذا.سليمانحياةطوال!اصراثيلشعب

كماأشوريةضذالمحذدةالمعاهداتبعضجان!ا

فقحأياموفي853(،ترقر،)معركةآخابأيامفي

كانت4*-عس(،،الافرايمثةالأرامتة)الحرب

حنىاسرانيللمملكةاللدودالعدؤدمشقمملكة

رجلس.2سنهالأشورئبنيدعلىدمارها

دشق.!

قرببقوفا،فيولد1635+ا!()سيهسرزي

1584.سنةرومهإلىوجاء.لبانفيإهدن

منعديدةنسخاثن!مخحيثقزحيافياستحبس

ثرعلىساعدالسريانئة.باللغةالمقذسالكتاب

العربتةاللغة)أيوالكرشونتةالرلانتةفيالمزامير

سنةقزحيامطبعةفيال!رلاني(بالحرفالمكتولة

المفذسة"الكتفهوالكبيرالمشروعأما0161.

قبلالعملصيهسالمطرانأنجزالرلب".باللسان



وسينيكابولسرسائل

النمنمع1671سنةطغالكتابولكن.وفاته

العرئي.النمنصقابلاللاتينيئ

التيالرواقئةللفلسفةكانوسبنيكابولسوسائل

المسيحتينلدىعديدونمعجبونسينيكايعفمها

ذكر.يسنغقوهاأنحاولواوقد.باللانينئةالمتكلمين

مراسلة12()ت"العظام"الرجالفيايرونيموس

فيوجدتوتدوسينيكا.الرسولبولسبين

بول!،من6وسييكامن8،رسالة14اللاتتة

الوسيط.العصرإلىتعودمخطوطاتفيؤجدت

وأنسينيكا،عاصربولصأنمعفحولةرطئل

وأهلبولمىبينالخلاففيحكمالذيغاليون

هي.مينيكاأخوهو(-18:1216)أعكورنثوس

فكرسمؤالفيلح!وفامتدح.متبادلأمدئحاتتضمن

هذهقذمكما،أسلويهيحئمنأنإلىودعاهبولس

.نيرونالإمبراطورإلىالرسائل

منحولةرسائل

ابجر.*رسالة(1،

كورنتوس.أهلإلىالثالثةبولسرسالة،2(

الموتى.وقيامةالتجئمدإلىتتطزق

)رجاللاودكثينإلىبولسرسالة،3(

02تتضثناللاتينتة.فيحفظت4:16(.كو

فيلبي.أهلإلىبالرسالةتقتديوهيتقرئاسطزا

مرقيون.ثلاميذأحدإلىئنسب

بذكرها.الاسكندرئةأهلإلىبولسرسالة4(،

يبدو.ماعلى،ضاعتولكئها.موراتوريقانون

هيحقيقئةرسانلالرسائليالفنيتضثن)ا!(،رسالة

كماآخر+شخصعنفائبشخصبينحوار

رطئلهناك.رسالةبشكلتبدومقالاتيضتن

هيخدعتةورساثلأصحاصها،إلىئرسلملكية

قؤع.مضمونذاتأدبئةمؤلفات

مقاطعالقديمالحهديت!حمن.القدبمالعهد1(،

11:15،صم)2العبرتةقدؤنترسائلتة

!6.ا:2-5:6،3؟مل2:92-.ا؟اامل

92:4-إر+:.ا-13؟إش=91:.ا-13

2:.ا-15؟أخ5:62-7؟نح92-26؟23،

-3(ا:92)إرالأطولالمضمون21:1215-0
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سل!لةبل.للكلمةالحصريالمعنىلخرصالةلي!

ا-3ة92إرفيالسرديالمطلعبفذمهانبوثةأقوال

أورضليممنالمنفيينإلىالمرسلةإرميارم!الةكبداية

بابل.إلى

هيالعبرانيةفيالرسائليةالمقاطعسائرأنبما

علىالعبريالرصائليالفندراصةتتأشسأجزاء،

عراد،*فيخمسينمنهانعرفلابيبلتةرسائل

فيعابرنحل"مغارة.مرتعاتءوادي،لاكيش*

(.الكوكبابن)مراسلةيهوذابرئة

الأرشيف.منجزءفهي،الأرامثةعزرسائلأما

هي-17ب5:6-17،22،-16ابا:4

ب-6:2،12.للكلمةالحصريبالمعنىرسائل

عل،رسالةبئ!كلملكيانأمرانهماا-726:ا

ا:2-عزفيالمذكررالفرمانمثال

إلىتلميخاأيضاونجد36:22-23.أخ4=2

3:12-13،بما:22أسفيملكيةرسائل

ونقولخدعئة.أوامرأعامهنانحن8:9-12.

عذة)محمصر5:.ا-13امكعنعينهالتنيء

01:26،4-همثابه(،مضمونذاترسائل

01:18-3،02-32؟8:ا11:03-+؟

15:16-14:02-23؟02-23؟6-18،ت12

(.الارشيفمنأأجزاء21

الجديدالعهدمضمونثكالجدبد.العهد24(

رسالة.بشكلتبدوعب)ا!.رسائلمنيتأفف

ولاالحنوان،تغشنلاالواقعفيولكنها

)13:22-25(والخاتمة.البدايةفيالسلاممات

16-ا-9،:13فينقرأهالذيبالتحريضترتبط

أما.عظةهيالنييراعنعينهالثيءونقول.91

فيالسبعللكنائسالرسانلمنعدذافيتضضنرؤ

عاه2الوافيولكننا2-13.)فالصغرىآسية

34.:3-4ا3:دامنقرلبةرؤلمجعلأدبئةخدعة

الث!كلفيحقيقئةرسائلهيالبولةالرسائل)2(

هيفالرسالةالمسيحيئ.الأولالقرنعرفهالذي

وهناك.معثنينقزاءإلىبولمىيرسلهظرفيعرض

ونقول.حقيقيةرسانلنبدولاالتيقي،تم2،اتم

خدعيةرسائلهي.بط2أو،جعنعينهالثيء
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نإ.عامبشكلالمسبحئةالجماعاتإلىئوخهت

نعرفلاولكنناقصيرتانرسالتانيو3ويو2

رسالةأعتضمن)3(.إليهالمرشلولاالمريل

ملكيئ.أمربشكلتبدو:23-92()15رسولتة

رسائلوهناك)23:26-.3(.ليسياسورسالة

فيتوعحيةورسائل22:ه()9:2؟شاولاعتماد

،ا3:كور32؟:16اكور؟28:21؟18:27

هذه16:ا.رولىخ9-.ا،يو43:.ا،كو

المذكورةالرصالةتصللمكماإلبناتصللمالرسائل

1(.:9-ا01كور2)رج5:9اكورفي

ارستيس.!رجارستيسريعالة

قانونذكرهاالاسكندرئةأهل()إلىرسالة

آخر.شيئاعنهالعلمولا.موراتوري

مصرفيؤلد.الثانيالقرنإلىيعودنحولبرنابارسالة

اللانينتة.فين!خةمنهلنابقيوقد

فيحمادينجعفيوجدتفيلبسإلىبطرسرسالة

تعليضاتتضضنهياليونانتة.عنقبطتةترجمة

بل،الحقيفةفيئصلبالميححوعضلبعنظاهزئا

عنوانهرغمهوالكتئبهذابه(.شئهالظاهر،في

"الأعمالإ.منقريب

اللاتينتةفيذؤننمنطيبارلوسإلىبيلاطسرسالة

ساحةيبرىأنيحاولوهو،الثانيالقرنقي

.يسوعمقتلمنبيلاطى

غرفوقد،السابمالقرنإلىيعوداطمقايطسرسالة

إلىيحودأن)يمكنواحدلاتينيمخطوطفي

فيالنورأبصرالكتثهذايكونتداليونانئة(.

نيطسرسالةتتحذث.هرطوقيبرييثيافيمحيط

مماريصةوتهاجم،خاطئأسلوبفيالبتولئةعن

مغاوناسكةناسكيعيثىجثالروحيئ""الزواج

واحد.سقفتحت

فيالمسيحيسحربنا"وصثةأوالرسلرسالة

الثافي.القرنفياليونانثةفيؤنت3،.الجليل

نسخة5918سنةوجدتولكن.وضاعت

وأجزاءحبشئةنسخةوجدتذلل!بعد.تبطئة

دؤارةرسالةالكتابيبدولاتية.ترجمةمن

يوردوهو،الكنائىجميعإلىالرسلوتجهها

رسول

الجحبمإلىالنزواط:صعودهقبليسوعأعطاهتعليفا

هذاوكل.الأخيرةالدينونةوصف،الموتىعالمأو

فينجدهاالتيالتقلبدتةالصوربحبيصؤر

ينافنيالرسالةهذهفيشيءلاأنمع.الرؤى

يذكرهاولم،واسغاانتشازاتنتشرلمفهي،الإيمان

القدبم.المميحئالأدب

ذؤن.مزعومبول!يئكاباللاذقتةأهل()إلىرسالة

عربثةنسخةفيلناوحفظالونانئةفيالأصلفي

أما.الرسالةهذهابرونيموسعرف.لاتينثةونسخة

ائحافاائخاههاكانالتياللاودكئين()إلىالرمالة

فهي،موراتوريتانونإليهايشبروالتيمرقيونئا

تلكنفسهااعتبرتالتيالرسالةهذهآخر.كتاب

لاودكبة()أو:اللاذقئةأهلإلىبولىأرسلهاالني

فيها.أصالةلاقصيرةقطعةهي،4:16كوفيكما

فل.صئماولاالبولسيهةالرسائلمنمقتطفاتهي

إلأ،منحولةالقديمنذاعئبرتالرسالةهذهأنمع

منعددفيالولسئةالمجموعةإلىمراراضحمتانها

اللاتينتة.البتةالمخطوطات

13-القرنإلىيعودلاتينيمنحوللئولوسرسالة

في،اليهودثةفيرومانئاموطفالنتولوسكان.14

علسبىوخهطيباردوس.الإمبراطورزمين

صورةأما.المسيرحولرصالةالرومانيالشيوخ

،الكتابيرسمهاكماوجههوتسماتيسوع

اللاتيتة.الوسطىالقرونأبقوناتفنستلهم

يونانيمنحولالماءمنسقطتالتيالمسبحرسالة

اليونانتة.فيذؤنوقد.السادسالقردإلىيعود

وقادشسبناءبينالخروجمراحلمنمرحلةرشة

2-22(.)عدثم:ا

أعمال*رجوا!(بطرسأعمال،عثر)الاثنيرسل

عشر.الائنيوالرسلبطرس

الرسل.رسالة*رجال()رسالةريسل

أصلإن.ابوصتولوص،اليونانيةفي)ا!(،رسول

للفظةالعميقالمعنىعلىضوةايلقيالكلمة

عضرالاثنييسوعوصفباالتي"رسول"،

بعينأخذناإذا6:13(.الواختارهمالذينتلميذا

أننرى،القدبمةالهلثةالكتاباتسياقالاعتبار



رسول

وتطئق.مهضةتسلمالذىذاكيعنيأبوصتولوس

السلطاتلهأعطيتموفدعلىاللفظةالوثائقهذه

عفد،)مثلأخارجثةأمورننظيمأجلمنالضرورئة

فيللجنودتعليماتإعطاء،أخرىسلطةمعاتفاق

كانكماالمرسلهوالمسيحثةاللغةوفي(.الحرب

الرسول!.بولس

كماالرسلعلىطئقتتدتليذلفظةكانتإذا

مرة216واسئعملت،المعنىحصرفيالتلاميذعلى

تردلارسولفلفظةلو(،فيمزة)75الاناجيلفي

مت،فيواحدة)مرةالازانيينفيمراتنسعسوى

فيأبل!اتردولالو(،فيمراتستمر،فيمرتين

مزة.71فتستعملهابولسورسائلأعأمايو.

منكلعلىتنطبقالمعنىبحصررسوللفظةإن

وذكرتيصوعدعاهمالذينعضرالاثنى!

لو؟3:16-18مر:2-4،أ.تفياسماؤهم

واسماسمهفاغفليوأما.13ةاأع؟6:13-16

2(.ت21)زبدى""انجياسموأعطى،يعقوباخيه

الرسل،،الأعمالوسفرالازائئةالأناجيلوزعت

فيالمدعؤونالأربعةأولأ،.عموعاثثلاثفي

واندراوس،بطرسسمعانالاخوانأيالبداية

فيلجسثم.زبدىابناويوحنايعقوبوالاخوان

.بالتوأمالمققبوتومامثى)نتنائيل(،وبرتلماوس

الغيورسصعان،حلفيبنويهوذايعقوبوأخيزا

ترتصكانإذا.الاسخرلوطيويههوذا)القانوني(

المجموعاتمنكلراخليختلفالأصماء

المجموعةرأسيكونبطرسفسمعان،الثلاث

ويعقوب،الثانيةالمجموعةرأسوفيلبس.الأولى

الاسخرلوطيأما.الثالثةالمجموعةرأسحلفيبن

الصعودبينالواتعةالفترةفيمتثاسمحلهفشحل

ا:26(.)أعوالعنصرة

بسوعمنمباشربثمكلعرالاثناالرسلنال

جانه،قاسموه.ورسالتهموترببتهمنحليمهم

وقيامتهومعجزاتهالعلنثةلحبانهالئهودفكانوا

الادخرلوطي،محلليحلشتاسدعي.وصعوده

الرسلفاعتبرهالمعم،دروسمنكتلميذفنعم

تكرضهمااللذينوبرنابابولسأما.مثلهمشاهذا
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إلىبولستضم،الليتورجيا)في،كرصولينالكنيسة

الائنيغرارعلىرسولينيعتبرانلافهما(بطرس

لحياةمباشرينشاهدينيكونالملأنهماعثر

حيانهخلالمنهرسالتهمايتحئماولم،المسيح

العنئة.

فاتمالاته"الرسول".بولسئسمىذلكومع

ئلاثفبعد.نادرةكانتالتقاهمالذينبالرسل

يزورلكيأورشليمإلىصعد،ارتدادهعلىمرات

ا،أقاموعدها:18(،)غل)بطرس(الصفا

أخييعقوبسوىالإتامةهذهفيالنقىومايوئا.

عثر.الائنيأحدبكنلمالذي91(:ا)غلالرلث

إلىأيفمابولسذهب2:ا()غلسنة14وبعد

شاركحيث،وتيطس،برنابا)برفقةالمقدسةالمدينة

"عمعسضيتالتيالجماعةمشاوراتفي

أورشليمقرارفثتتا-12!ا2:غلأوريثمليم"،

رسولوبولس،المخئونينرسوكبطرسيكونبأن

:7(.2)كلالوثنيين

رسائلهمنعديدةمقاطعفيبولسويحذد

هي،الرسولعهضةإلىنظرتها(-.ا9:)اكور

من"لاا:ا(،)روأبدعوة"رسولبأنهئاكيده

:1(اكور)1بالداءبل:ا(،ا)غل9البشرقبل

؟أ:اكوا؟1:أف،ا:اكور)2اللهمثيئةأو

البةلمطاتبرلرعلىترثكزالنظرةوهذهأ:ا(.تيم2

عارضوقد9:ا-2(،)اكوركرسولبحقه

تلفىمافبولس2(.ة9أاكورالحقهذابعضهم

نفسه،يسوعمنبل،انسانمنيعلنالتيالبشارة

15:8(.اكوررخا-12؟ا:9)غلوحيوفي

النعمةنلنابهالذيالميحالرصولعطملهذا

:4-5(.ا)رووالرسالة

تواصلهي؟الصعودبحدالرسلمهصةعنوماذا

91-ة28)مت"العالمنهاية"حنىالمحمهمة

أخذناواذا47-48(.ة24لو،16:15مررخة02

الزمى،فيبحذدلاالذيالرسالةمدىالاعتباربعين

خلفاءبواسطةتستحزأنيجبالرمالةهذهأننفهم

منجعلحينبرل!فعلهماوهذا.الرسل

الكنيسة.فيمصؤولينوتيطستيموئاوس
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.!زنهـرق.العبرثة:في.الصححأو)ال(رش

.قرزم:والاسم

التي،القديمالعهدفيالتشريعثةالنصوصمعبدأ

)أو:والتقديسللتطهيرالمعذةالرشطقوستورد

طقوسفييهقنادوزاالذبائحوتلعبالتكرص(.

برافقها.أوعفهايحلقدالصحأنغيرالتطهبر.

يقومالذيالدمرفن.التطهيرطقوسفيالرش

يطفر،المقذسالموضعحجابعلىالكهنةعظيمبه

فيأيضأالمحماعةمعهوينقيئ،نفسهالكهنةعظيم

ويتتم.17(،4:6الاكيبور()يومالتكفير*عيد

5:9،الاالمذبحعلىالفقيرالمؤمنعلىالرش

الماءمعالزبتيدخل،البرصحال!وفي91(.:16

يرلثن،الأبرصيشفىحين.الدمبجاتالحئ

وضعزيتمعالزوفىمنبباقةالحيئوالماءالدمعليه

عيفهالئيءونقولأإ.14،7:6الاالأصبععلى

لا،البرصأصابه)حرفئاالغفن""أصابهبيتعن

الذيبالزيتينعمفلاالفقيرالأبرصأما(.اه:14

العاداتان:27(140الاالكاهنبإمغعليهيوضع

عدا)ماحالةكلفيرشاتسبعتتطثبانالأوليان

حالفيوحدهالطهورالماءوتدخل5:91.لا

ماكللئطفرئستخدمفهوبمبت.الاتصال

عدويقذاغرضما.أوإنسائاكانسواءتنخسس

تطهيرإلىشلإاالماء،هذاتهيثةطرق91:4-5

علىالححراءالبقرةدممنرشاتبسغسابق

فييلقىالذيالزوفىوجودإككما،الخيمةواجهة

الذبيحة.نار

(.التقديس)أوالتكرشىطقوسفيالرش

عظيممنالمعبدخذامأما.الدمبرئ!المذبحيقذس

والزيتبالدمملابسهمامعفيزشون،وكهنةكهنة

لا8قيونلاحظ2(.92:02-أ)خرالمقذس

التطهيربأنالعلممعةوالتقديسالتطهيربينالترابط

التقديسى.أجلمنضرورفي

هذهفيوالنبزيةالتارئح!ةالنصوصتقولماذا

يكونحينالرشطقسإلىتلئحلاهيأالممارسة

الطقوسهذهأنيعنيلاهذا.التطهيرعنالحديث

فوجود.تداسةمثالفقطفمثلتبهامعمولأيعدلم

أخرالفصحطقوسوفي51:9مزفيالزوفى

بشكلالحاضرالتكفيربموضوعيذكرنا:22(،12

أيضأيستخدمالدمورشن.التطهيرطقوسفيتوئ

شهادةحسصسيناءفيالموسوثةالئرلعةعهدلختم

24:8.خرفينقرأهافريدة

والنضحالرشطقوسإنالجديد؟العهدوفي

بينالدميقيمهالذيالفاعلالاتصالمبدأتحفق

ومفهوممحفه.تحكالذيذاكوبينالضحثة

نتائجعلىليدكالجديدالعهدعميستعيدهالاحلال

بأالمؤمنإلىبالنسبةالذبائحيئالمسيحموث

قذمتذلكإلىبالإضافة؟2(.اابط12:24،

الرشلمدلولاتشاملةنظرة9:15-18،عب

والتطهيرالعهدالميح،عملإلىفضضت

الكهنول!.والتكرسى

هلاكسببكانالذيالإلههو)أوغاريت(رشف

76:4؟)مزالتوراةفيذكر.كارتأولادأحد

5:7،أممب32:24؟تث!3:هحص78:48؟

.البرق،اللهيب،الوباء:ترجمولكته8:6(.نئى

أيضأعرفولكن.والمرضالولاءإلهكانآنهيبدو

والفروسثةوالصباالحثواله،العاصفةإلهأنه

نحنوهارشفر(.رج.الآلهةأحدعرسفي)نجده

هذاإلىنتعزفلكيوغيرهالفبنيقيئالعالمإلىنعود

الإله.

الفينيقيئأالعاخارجرشفعنبالحديثنبدأ

فيايبلا،لننظهرماأوا!الاسمظهر.والفونيقي

فينجدهجذأ.شعبتااسماوكانالئالث،الألف

وماري(الثالثة)الحقبةأورفيالعلمأسماءبعض

إلأبدفةشخصثتهندركلنولكننا.وحانةوطرقة

نرجالمعتماهى.هافيابنورأ-صهأوغارتلب

فيخاصبشكلفؤجد،كارتقصيدةفيوذكر

والتحتالأرضثةوظيفتهفي،الطقسئةالنصوص

المناطق:)أوالجحبمملك!إأوكحافظ،أرضئة

قوسهبواسطةينشرهاالتيالأوبئةكشد(،السفلى

رشف،عندالوجهةهذهعلىيؤكدوما.وسهامه

وطبيعته.العمارنةتكرسائلعن35الرسالةهو

شعبئتهأمامعائفاثكنلم،والرهيبةللحربالمكلئة
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والصفات،العلمأسماءعليهيدكماهذا:الواسعة

"الغضب"الناسعنيمغكإلهإليهالمنسوبةالعديدة

فيلرشفآثازانجدقدعفم.راضئاويكون

منفنمواالملكمع،الثامنالقرنفي،الحثثةأنانولية

يحمونالذينآلهئهمعرشفيذكرالذيزنكرلي

رشفالإلهعبادةمصرفيوانتشرت.سلالته

الهكحموس.منبنأئيرالوسيطةالمملكةفيخصوضا

الثانيأمينرفيحص!بلاطرسميئبش!كلتبتاهوقد

.الحربفيعنهالمحاميرشفمنجعلالذي

الإلههذاعبادةلتتشرالرعامسةحقبةننتظرولكئنا

عيادثهعلىتدكوالصورفالنصوص:واسغاانتشازا

الأفرادتعثدعلىكما،الملكيالبلاطقيالرسصئة

مدؤناتفيلرشفتمثلاتعذةعرفناوقد.له

كما،ورضىعونمنتحملوماطبيعتهعلثذد

مسلآتعلىرشفضؤر.والرعدةالهولتحمل

أما.أعداءهيضربفرعونبشكلالحديثةالمملكة

خدمةفيضيطانآنهعلرشففذكر،القديمالمهد

78:48مز)حصى(؟3224:تث.يهوه

بالنارارتبطوقد.(أالموت35:حب)صواعق(؟

5:7؟)أيوالسهامالعصافيروبطيران8:6()نش

لعبادةأثرهناك43:14-17(.صي76:4؟مز

نجدهاي(،أبولونمعأتماهيهفلحمطينفيرشف

أرسوف.العربئةفيسفيتالتيأبولونيةمدينة

لاكانإذا؟الفينيقيئالعالمفيرشفعنوماذا

هيهل9بارقيرشفانعلىيرهنفيء

علفظةتماهىيكونفقد،جبيلفيالمسلأت"

شهادةأولأئا.الأهرامنصوصفيترأناهامصر

كاراتيبيفيقجدهاالفينيقثةفيرشفعنمباشرة

ورشفبعليذكرأزتيواداحيث،الئامنالقرنفي

"مرت"صالصفةإنالمالكثهة.السلالةكإقي

علىندككما،""التيوسعلىتدك،برشفالمرتبطة

في"موضع"لمجاهأيضأنكونقدولكن.العصافير"9

الخامس،القرنفيري(..بي.إب.)صيكيليكية

)بيدعث!تروتبدالملكمدؤناتسلسلةتعلمنا

عازرأشمونوحفيدصيدونملك(،عشتاروت

أشمونفيا!اني،عازرأشمونوخلفالأول

"أرضسئيصيدونفيحئاأنالث!يخ(،)بستان

رشفعنالأهئمالثسهاداتتبقىولكنرشف".

في)كماالقؤاسالإلهتقليدنجدهنا.قبرصفي

القرنمنذ.أبولونمعتماهىالذيأوغارت(

)ف(.رشللألهإهدا.يححلنمئالأنجدالحابم

)عبدفشرد.بعترطاجة:فيوجد

رشف.ل!لههيكلأيضأفيهاوكانرشف(.

الغرني.الحافيالعالمفيوالوداءالسفليالعالمإلهرشفو

رشف.-لرج

آخردن.*رح.الرؤساء:رشونيم

جاريةثمشاولجارية.أئةانجة.المئقدالحجر:رصفة

ولدبن:لثماولولدث3:7-8(.صم)2ابنير

قتلرهما.ئمالجبعولئونعذبهصا.مربعل،ارموني

دفناذلكبعدطوللة.مذةجثتيهماعلىقسهرت

1(.2:8-ااصم)2

+رصين.الرضىرصون:

رئيس.الثلاثةعلأأبناءأحدأشيرمنرجلرصيا

7:93-.4(.أخ)االنخبةمنوبطلعائلة

رصين

ملكءكأن.الأرامئينملكأوارامملك(1،

ضذافرايصئاأرامئاحلفارمليا3بئفاقحإسائيل

يدخلأنيهوذاملكآحازرفضواذ.الآشو!لين

وهذدايهوذاوققحرصيناجتاح،الحلفهذافي

والسلالة:ه(16:كم!؟15مل)2أورشليم

رجلأآحازمكانيجعلاأنوعرضا،الداودئة

ر!4-9؟7:ا،)إشطابئيلابنهواختاراه

،-8!28:5أخ2)دحةفائربخساآحازمني.6(:8

الذيفلاسرتغلثأشورملكلمساعدتهفدعا

16:6مل2يذكر.رصينومات.المتحالفينسحق

فيهاوجعلآحازمنايلاتاستعادرصينأن

الأرامئالحلفإلىانضثراالذينالأدومئين

الأفرايميئ.

عز.المنفىمنعادواالنتينيممنعائلةرئيس2(،

.705:نح=:248

ا)-أونعاصمتهمصر.فيالشصسالهرع

وجهمعانسانبجسديصؤرهليولرليس(.
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معيتماهىوعندما.الشم!يئالقرصيعلوهبشرفي

تسعةولدباز.أوصقررأسرأسهيكونحورس

ميتولوجيةوحسبتاسوعة()،أولاني!تآلهة

قاربفيصباحكليصعدهوهليوبوليمى،

عارئامصر،سحاءفيالنهارثةمسيرتهل!تئ!النهار

حيثاطيلاقاربفيينتقلثم.أبوبيسالأفعى

رع.ئروتهفيخفرشىهو.السفليالعالمفييذوي

الاسطورةاعتبرتالمساء.عندأتون.الظهيرةعند

البثزلةلتدئرأرسلهاالتيتفنوتحاتورهيابنتهأن

الاية،السلالةمنذ.عرشهعنتنزلهأنأرادتالي

السلالةومنذ.رعأبناءأنفسهمالفراعنةسفى

علىوالثاهدينالثممسلمجشداعتبروا،الخامسة

بايهـمالمحليةالآلهةسضيتةذلكبعد.الاهرامبناء

التزاوجأما.رعحورس،رعخنوم،رعامون:رع

حقبةفيواوزيرس!رعبينحصلمافهوالأهم

،ورع،الليلشسى،فأوزلرسى.الحديثةالمحلكة

"لنفس"متكاملتينوجهتبنمثلاالنهار،شمس

برأسمومياءبشكليصؤرإلههي،واحدةعطمة

ورع.رعفييرناحاوزبريس"هو:ففيل،كبثى

اوزبربس".فييرتاح

إرساثل(عاولة

عافةنظرة:أؤلأ.

التسمية)أ(

تعالجلأنهارعاوئةرسانلتي،نم2،انمتسثى

18،القرنفيكذلكشمئت.الرعاةواجبات

ضذالحربفي،الرعائيئالحملفيآراءفاعطت

تتوخه.الكنيسةفيالتراتبثةتنظيهاوفي،الهرطقات

فيلبولسالمشاركينأقربإلىالرسائلهذه

فيالأؤلجعل.تيطسةتيموثاوسرعالته:

1:5(.تي)اتم:4؟كريتفيوالئانيأفسس

رعائثةرسائلبلشخصئة،الرصائلهذهليست

هذانيقودهاجماعاتإلىعينهالوقثفيموتجهة

موضوعئةفاللهجةلهذا،الرليحتان"."القائدان

النصائحبعضبإعطاءتم2وتتفردوعائة.

الرسائللابه4:6-8(.تم)2الشخصئة

الذيالكنائسوواخومضموئا.شكلأالرعاوتة

يةورعا

وهيعينها،الحقبةإلىننتميفهي.هوهونعكسه

بول!رسائلعنكثيزاتختلفلأنهامتأخرةحقبة

)ا!صرتاسيابداأسخلالتم2بولسكتب.الأولى

الرسولوجودأونسبفورساستصعب61-63(0

نأبول!وظن2:9(.:8؟ارخ؟ي2:16تم)2

هذهتكونوقدهذا4:6-8(.تم)2ترلبةخهايته

(.الرسولموت)سنة67سنةحواليدؤنتالرسالة

كتبت.وتيا-ادؤنتمتىبدفةنعرفلاولكننا

تعؤد.كورنثوسفي3:12()قيسفرخلالقي

نعرفلاولكثنا،تيقبلاتميجعلواأنالثزاح

اتم.كتابةظروفعنشيئا

المضمون)ب(

تعالج،الثحخصثةالنصائحبعضجانئاوضعناإذا

الأولى:.نقطتينخاضةبصورةالرعاوثةالرمائل

الكنيسة.تنطيم:الئانية.الهرطقاتضذحرب

الكذابينالمعلمينإن:الأولالموضوع14(

هموتيطستيموثاوسسيحاربهمالذين

داخلتحدثأمورأماماننانححن:مسيحتون

تم2ا:01،تيي؟ا:3)اتمالجماعات

الهراطقةأنثبتذلكإلىبالإضافة2:18(.

خرافاتعن:14ائيتتحذثإليهود.منهم

ويحذر(.الطهارة)ثراخبثرتةونظميههودثة

تم)االأنسابحولاعتباراتمنالقزاءبولس

تارلخعلىتدكعبارةوهي3:9(تيأ:4؟

ي،:7ا)اتمالثسلعةحولوممادلاتالآباء،

عن2:18نم2و4:3اتموتتحذث3:9(.تي

العالمفيالااكورفيأيضانجدهاتعففثةميول

جهودفيتلفيقأمامهنانحنإذااليهودفي(.

ظاهرهافيعمبقةباعتباراتيهنتموهلينيئ

فييتقذمأنللإنسانينيحبنسكوشصح

منقريبونهمالمذكورينالمتهؤدينإن.المعرفة

بولسفيعارض.كولويصيفيالكذبةالمعفمين

4:6؟تم)1الصحيحالإنجلبنعليمأضاليهم

بأنوينمئ1:13(.تم2:12،ا:9؟قيبم6:3

)اتمالحفةالهرطقةإلىالنهايةفييقودالضلال

4:3(.1-5؟3:تم2-3،ا4:



يةوعار

فيالسلطةتنظيمالثافي.الموضكلع،2(

ا:ه-9وتي3:ا-7اتمتتحذث.الكنيسة

)اتماليدوضعناللقد.الأسقفواجباتعن

ويحكمويعلميدئرأنفعليهأ:6(تم5:222،

اتموا:هتيتعطي17-91؟ت5؟3:ه)اتم

الثيوخأوالقححوسعنمعلومات5:17-91

عرفت(.الكهنةالتقليدفيليصبحونالذين

3:8-أاتمالمثضاسوظيفةالرعاوتةالرصائل

نأمع(،311:تمأاالشماسةوظيفةوربما(13

ور)رجالشماسامرأةيعنيأنيمكنالنصن

حياةفيدوزاالأراملتلعبوأخ!زاا(.16:

:3-16(.5)31الجماعة

الرعاوئة.الريعائلنسبةصخة)ج(

الرسائلحولئطرحمسألةأهتمهيهذه

يعاملكماالتقليديعاملها،الحقيقةفي.الرعاوئة

يقبلها.لامرقيونقانونوحده.الرسائلسائر

فيفلمعالمذكورةالرسائلاكثرهياتمولكن

القرنمنذولكن.الأولىالثلاثةالمسيحئةالأجيال

الرعاوئة.الرسائلصخةالنفادمنالكثيرأنكر،91

الجديدةالمواضيع،اللغةهيالرئبسثةالصحوبات

عنالحديثإنثئم.(...الإيمان،الصحيح)التحليم

الكاتبيمئزوفيهمتأخر،أمرالوظاثففيالتراتبتة

)رجوالشماس(الشيخ)أوالأسقفبينبوضوح

معروفةالوظائفهذهتبدو:7(.اقي3:2،نم1

!ائرفيلهاذكزانجدلابينماالقزاء،لدى

)أعشيوخاأقامبولسأننسيناهلولكن.الرسائل

ا:افلوان.الأولىالرسولثةرحلتهمنذ:23(14

ا:16رووتتحذث.والشمامسةالأساقفةنذ!ص

يسفون02:17أعفيالشيوخوأن.شمامةعن

هىالأمورتكونأنالممكنومنآ28.فيأساقفة

-32:اتمفيفالأساقفة:الرعاوثةالرسائلفيهي

أمامهنانحن.ي5:17فيالثوخذاتهمهم7

إغناطيوسالقذيسرسائليبقكن!يئتنظيم

الأسقفبينتمئزالتي(001شة)حوالىالأنطاكيئ

سلطةعلىوتش!ذد،والشماسالثميخ()أو

هذهعنتكمبولسأنوبصا.الأسقف
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بدايئه.فيكانتنظيمهاأنيعضيفهو،الوظائف

عنالرعاوئةالرسانلنتحذث:الثالثةوالصعربة

شزفيذؤنتانهاعلىيدكماوهذاالغنوصئة،

النفا!بلبعضتعطيالرسائلهذهولكن.متأخر

:23،هاتمالحمر:منقليلأ)اشربالعملثة

وردأشخاصإلىتستندولا(:413تم2:المعطف

أسماءتذكربل،الأخرىالرسائلفياسمهم

الرسائلهذهصخةعلىيدكهذ!كك.جديدة

ووحدتها.

رصالة.كلومضمونمناسبة.خاصةنظوة:ثانثا.

قرلئا.أفسىإلىمجيءأنبولسنوى:تما(1،

؟14)3:سفرنهتأخرتحالفيرسالةكثبولكثه

قصمبن:نمثزأننستطيع4:13(.

-2:ا)اتمالهرطقاتمحارلةأجلمننصائح)أ(

والوظائف(15-ا:2تماأدةالعبائروشعا!02

.(-16ا:3تما)الكنسية

عنا-ه(:)4الأضاللعنخاضةنصائح)ب(

المختلفةالناسوفئات)4:6-16(تيوثاوس

تحذيزاالرسالةخانمةوتتضئن)5:ا-6:2(.

لتيموثاوسنصائحثئم61:3-.ا(الجثعمن

2(.ا-ا)6:ا

الثناءفصليقضيأنبولسنوى.تجطس24(

يستعذأنتيطسبولسنصحنيكوبوليس.في

بذلكبولسالرسولبعلمهحينهناكإلىللذهاب

طبيعةبولى!فيهايعرض!مقدمةبعد)3:12(.

يعالج:)1:ا-4(،الرسالة

الضلالضذالحرب-9(ه:)1الجماعةتنظيم)أ(

1(:01.)16-

1(،-.ا)2:المزمنينببعضخاصةواجبات)ب(

معالعلاقاتا-15(،أ)2:النعمةقدرة

الضلالمنبتحذيروينهي-7(.ا)3:السلطة

شخصئةنصائحوببعضا(،)3:8-ا

)3:12-ها(.

بولسأنعرفحينتيموثاوستأثر.ثم32(،

الئجاعةلهعادتفماالسجنفيجديدمنهو

الكارزلنإلىمجمللافالإنجيل.بالإنجيلللكرازة
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رسالةبرلسأرسلوالاضطهاد.العازإلأبه

فيهايعرضروحثةوصتةبشكلإنها.فبهايشخعه

الرسالةتتضضن.الألملعزالحبيبلتلميذهبول!

.أقسامئلاثة

-2:13(.ا:)1والثباتالشجاعةعلىتحريض)أ(

:8(.-144)2:الضلالمنتحذير)ب(

)4:9-22(.شخصئةنصائح)ج(

أيلولالعايثر.بيوسللبابارسالةالربقطيعرعاية

علىهجوئانجد41-46،المقاطعفي7091.

التاريخيئيالقدتدفلسفئة...مسفمات

المقذس.الكتاب

العاصفة.خلالالبرقترافقضخةالرعد)ا!(رعد،

الانسانفيتؤئرظاهرةالثرثفييزالوماكان

الذظهورعلىيدكتالال!رائيلينظروفي.وترعبه

)الرعد،م""رعلفظةةالعبريةفيا(..7:)اصم

)أول"و"قمحئها(يحل)أويرافقها26014(أي

ئعنبرعدئذ.أصوات:صوتأيت"(ولو"ف

9:23؟)خروصرختهالله"صوت"كأنهالرعد

:404-5؟*:أي،22:14مم2:01،2اصم

علامةهو.3(.:25إر:92،3؟ا18:4مز9،

51:16(إر6؟:92إش،:1218)اصماللهقدرة

اليوفانياتعناصرأحدهوالرعدتإذن.وحضوره

ولفب".(7791:مز؟:0218؟91:16أخر

وبوحناليعقوبيسرعأعطاهالذي"بوانرجس"

3:17(.)مرالرعد""ابني:يعنيزبدىابني

الحائدينرأسعلىكانواالذينعشرالاثنيأحدرعلايا

7:7(.)نحرعميا-2(:2)عزا!لاءمن

.ولدهرعأورعابنرعمي!:

و.912السلالةفي.مصردينفراعنةاسم14(

(.الحديثة)المملكة

91اللالةفراعنةأولهو.الأولرعمش!

السنفيكبز.حورمحبخلف)1312-1314إ.

الواخ!فيوتركه،الحكمفيالأولسيتيابنهفضثم

.وحدهيحكم

وخلفهالأولسيتيابنكان.الثافيرعمسيس

أولادلهكان.وبناءحربرجل-1235(.013)0

رعمسيس

فيقادشيخصوصأالحئئينحارب.عديدون

اقت!اموفي1278،سنةبمعاهدةانتهتمعركة

،الحربهذهبعد.والحثيينالمصرينبينسورلة

ممهااستفاد،السلامعنشةأربعينمصرعرفت

الهيكل،الكرنكقاعة:مشهورةلأعمالالملك

الأقصرتهيكلأمامالرواق،سنبلأبوفيالجنائزي

وهليولوليى.ومممب!وتانب!ابيدوسهباكل

"فيعاصحتهوأشس!رعمسيسفاعةطيبةيونجى

قربالدلتا(،)فيتاليىشصيرالتيرعصحيسأ

الفرعونهذايكونتد.القديمةالهكسوسقلعة

أيامه.فيالممرثةالبلادفتركوا،العبرانيينضابق

السلالةفيالئانيالفرعونهو،الثالثرعصيس

وخلفه.ستنخصابنا-1168(0)891العر!ت

الاجتياحضدمملكتهعنيداور!أنع!وجب

وأوقف،الغربفيالليبيينعلىنغثب.الهندوأوروب

للفلسطيينتاركا،الرقفيالبحرشعوباجتياح

وتد،الكبارالفراعنةآخركان.الفلسطينيالساكل

هبكلطيبةفيفبنى،العظيمالئانيرعمسشتابم

خونصو.هيكلالكرنل!وفي،جومدينة

عثرالحاديصتىالرابمرعمسبسوئذكر

المملكةانحطاطمعهمبدأا-8501(.)168

الشقاءازداد:والادبالمادقيالمحشوىعلىالمصرلة

المدافنسلبتالدلتا،فيالثوراتكثرت.والجوع

وسيطرا(،رعمسيس"فيالمدبنة؟ثرت،الملكبة

نهايتها:إلىبالأزمةفوصلوا،الوضععلىأمونكهنة

أمونكهنةعظيمفصار،حربئاقائذاهاديهوركان

صاعة،العليامصرفيوحكم،السلطةعلىواستولى

فرعونلفواستعادتاني!،فيسمديسأقام

السفلى.مصرفيوحكم

فيمنطقةأو+(:12ا،ا:ا)خرمدية2("

في:المصرفيالاسمكانا(.47:ا)تكمصر

يقيمكان.رعمسيسبيت:رعمسيس

أقامقنطير.أوقانينتكونوقدفيهارعميس

عملوهناكرعشمىمنطقةفييعقوب

للمؤونةمدينةلينواالاقةالأشغالفيالعبرانثون

انطلاقنقطةرعمسيسكانتا(.ا:ا)خر



رعميا

ينةالمدتذكر.(3،5:صه!عد؟كم!:21)خرلخروجا

لمرعمصيسأنيبدوولكن.المصرتةالنصوصفي

،متأخرةحقبةفيإلأجهوذايكانمئمعروفةتكن

معالعاصمةصارتالتيبتانيساتصالهموبفضل

منالشمالإلىكلم25علىووتعث21،السلالة

خرفيفيوممعرعص!يصذكرت.رعمسيس

وهوطالادسالفرنفيمعلثالنافقذت،11:ا

فيففطنجدهاالتيالبيبلئةالابراداتتؤكدهتاريخ

الكهنرتئة.النصوص

رعلايا."رج7:7.نحرعميا

قبلآباءمنأبالكهنولمث:النفيدححمبرعو

ابراهيموجدسوجوالد.فالجابن.الطوفان

منأيضاوهو25.اةأخا2؟18-اإاا)تك

3:35.لرحبالمسيحأجداد

الله.صديق:رعوئيل

،3:7:611،)طوطوبياخبرفيسارةوالد1(،

طوييت.أنسباءومن(ا7:

92(.:01)عدالمديافي(:218)خررعوئيل2(،

موسى.حموهو

وبسمة36:17()تكعيسوابن34(

أربعةوالدهوا:35(.أخا.ا؟36:4،)تك

"بنييسضون.مزةتشمةتزارح،نحتأنجاء:

عشاثر()أورؤصاءوهم36:13()تك"بسمة

36:17(.)تكأدومفنيرعوئيل

جادقبيلةفيالمسؤولالياسافوالد،4(

2:14(.)عد

عائلةرئيسهوالذيالبنيامينيشلامجد40(

:8(.9أخ)االسيبعدأورئمليمإلىعادت

طوليتأجدادومننفتاليمنرجل،6(

)طوا:1(.

رلائيل

الذينالسبعةالملانكةرؤساءأحد.شفىالله(1،

خبرفيخاضادوزارفائيللعب.الربأماميقفون

يذكرلن.اسموداوسعلىحربهفيولاستقاطوليا

ابنعزريا-المنحولةالكففيإلأهذابعدرفانيل

الكببر.حنانيا
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ا:ا)طووطولياطوليتأجدادأحد.نفتالى2(4

القصبر(.لاالطريلالنمنفي

أدومعوييدبنشمحياأبناءأحدبؤاب.،3(

26:7(.أخ)ا

شفى.بهوهرفايا:

حننياعبريوياكينالملكنحملمن"ا(

3:21(.أخ)ا

فيأقامواالذينشمعونبنيرؤساءأحد،2(

ي(.4:42أخ)1سعيرجبل

تولاعبيترؤساءوأحدياكرقبيلةمن،3(

7:2(.أخ)أ

رافة.*رخ9:43.أخا4("

فيحيعنمسؤولحور.بنرفايا"ه(

3:9(.)نحالسوربناءفيتطؤع.أورشليم

رفابم

الجبابرةمنأسطوري2:9(عا)رجشعب1(،

15:02،)تكفلطينفيعاشواالذين

02:4-أخا21:16-22؟صم17:162؟بش

2؟.ا-تث14:ه؟أتكالأردنقئ:8(وفي

12:4؟يش13؟ا،3:ابم022-ا11،

أبضأسفواإصرائيل.بنيمحيءقبلا!13:2

وأ:ه(14)تكزوفلمأو02(2:)تث)زمزلين(

.(11-2:01)تث()إيصيينإبم

91؟14:9،26:14؟إشالموتىظك24(

9:18؟2؟18،أم26:ه؟أيمزعه:11،

رفأ:إلم!الكلحةترجعالحالهذهفي21:16(.

الذبنالموتىهماللزجون.قؤةدونمنلز!.

في)شيول(.الأمواتوصثوىالظلمةفييعيشون

ملكعازرأشمونمدؤنة)رجالفيقيالأدب

.(ف.م003حواليتبنيتأبيةومدؤنةصبدون

رفائهمايلونيموعبارة.الموتىظلالالكلمةتعني

اللغةفي.الظلالهذهعبدواالفينيقثبنأنعلىتدك

سلالةونسلبعلمرافقوهمالرفائم:الأوغاريتتة

)رجالخصبتأمينسلطانلهاأعطيملكئة

كاشاالرفانيمأنةببدو.2(ا:2مل02:17،2نك

الخصب(يجشدرنآلهة)أنصافجبابرةالأصلفي
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لككالكلمةجعلتهذابعد.الموتىبينوحسبوا

منهم.النخبةعلى:149إشدكوانالموتى

.الجبابرةواديأورفائيموادي34(

الأراميئبتوئيلابنةالبيبليالنسلسلفيهيرفقة

الأراميلابانوضقبقة24:15(22:23،)تك

عيسو"هماتوأمينووالدة24:92()تك

9:01(.رو2-،25،2:اإتلثو*يعقوب

الأبرثةالبركةعلىالحصولعلىيعقوبساعدت

منوحمته27:ه-7؟(،)تكللبكرالمحفوظة

حسب27:42-28:ه(.)تكعيسوانتقام

حقلمغارةفياسحقمعفنت94،33:اتك

كلمةقلبةهيرففةإنالئزاحبحضيقرل.مكفيلة

تجعلالي:آخرونويقول.بقرةتعنيالتيبرقةب

.ينامالطفل

قبلالخروجمحطاتآخر.الراحةمكان:رفيديم

.(15-3341:عد؟91:2)خرسيناءإلىالوصول

حسب17:اي(.)خرالماءمعجزةتتتهناك

أرضوهىومرلبةسةهيرفيدبم:7-178خر

وأواديأ:اليومماك.وعماليقاسرائيلبينالمعركة

الرفابد.حبل

.نوم"رخ)ار(رقاد،

رقة:

91:35(.)دىنفتاليفيحصن.الئاطئ14(

.كارتبحيرةعلىبقع

وجدت.بسوريةالجزيرةفبمدينة-()ال2(،

عدبدة.قصوربقايافيها

قريبة46(.:91)يث!دانفيمديخة.الشاطئ:رفون

المتوسط.البحرمن

جلد."ر!إار(،رقبع

أنهعلىدكتضخصأمامركبنهحنىمن)ا!(طرقي

بأنهومزح،منهأدنىبأنهأقزتمستواهعلىليس

الجمغعلمجب،هامانيمزحين،مثلأ.لهخاضع

تتلؤنقد2(.3؟)أسلهويسجدواركبهميحنوأن

اللهرجلإبليا،أماميممثلا.دينيئبلونالفعلةهذه

هذهفيالأولونالمسيحيونرأىا:13(.مل)2

فعلهماهذا8:2(.إتسجودفعلالركعة

رمفان

بوجههارتمىأو04(،:ا)مرسجدحينالابرص

الجنودسجودوهناك5:12(.الوالأرضعلى

نإوز(.27:92)متهزءمنعملهمفيوماليسرع

تن"كلنظرفيسجودعلىبوضوحيدكالعملهذا

وأا:4(،روا=91:18اماط1"للبعليركعلم

رإشالركعةبهذهلهيحتفظأنالربيطلبحين

المسيحيئيرف،وأخبرأ9(.:4مثر!،:4523

)فليسوعباسمتخنيأنيحبركبةكلأن

الرلث.هويسوعأنالمؤعنيخقز01(،2:

سضآلفيالارامثةالسلالةوشفغإله)الى(ركل،

تعودأرامثةملكيةمدؤناتعذةفيذكر)زنكرلي(.

بالملكترتبطفييقيةمدينةفيكما!القرنإلمط

علىكما.التاسعالقرنلننسمآلملككيلمو)،

"بعلبأنهالالههذاؤصف.الملكهذاصرلجان

ركل.برالملكاسمفيظهروقدالملكتة".السلالة

القرنإلىتعودالحديثةالاشورثةاللغةفيرسالةهناك

بعل:يليكماالاراميالالههذهتذكروهي7،

سمآل.ركب

اليونانية:فير.فالعبرلة:عفي)ال(رماد،

عابرهوماكلعنصورةهوالرماد.سبودوس

18:27؟)تكلهقيمةولا13:12()أي

،ترابوهرماد04:3:سي44:02؟إش

رؤوسهمعلىالرماديرشونكانوا3:16(.مرا

بم61:3إش؟91:اسصم)2والترلةالحدادعلا!ة

)أيالرمادعلىيجلسونأو(.وز112:امت

6:26،)إرفيهيتمزغونأو3:6(.يون2:8؟

الخبز"مثلالرماد)كل:عبارةنجد.3(.:27حز

العجينمشنعلبرماديغطونكانوا.ا.:201مزفي

البقرة*برماد91:16.)املخبزافيصبح

عليهائرحلموالتييهاعيبلاالتيالحمراء!

عب؟91)عدالطهورالماء،يهتئونكانوا،نير

إعدابمعن13:ه-8مك2تحذث13(.9

يرموه:الفرسلدىعرفتبطريقةمنلاوس

ختنق.فادشماا

نفسهعنيدافعايصتفانوسكانإذومفان

حسب5:25-27عاذكري(ت7:42)رو



مونر

فيأمارمفان".إلههم"كوكبعنوتكلم،السبعينئة

والنمن.رفانإلههمكوكبفنقرأ:الحسبعينئة

إلههم.كوكبكيوان،عنيتكلمالعبري

السامثونعبده.الامماديالالهرماناسمرمون

فيهيكللهكانرمون(.)هددهددباسمالغربثون

)فيبرمانافيأثارهبقيت18(-ة5مل)2دمئق

القريبةالرمانةعينوفيةرمونالالهبيتأي(لبنان

.داجون5رخ.بيروتمن

الخروجمحطاتمنعطة.الئلمةرمانتفارصرمون

91-02(.له!ة)عدوقادشسيناءبين

رمون."دمفة،ر!.662:أخارمونو

الغريبةامرأتهعنتخلىفرعرشبنيمناسرائيليرمبا

:25(.ا.إعز

أح)ا!ثيحونأبناءمنيهوذامنرجل.رنين:رنة

4:.)02

أسطورفيونجسبدالأؤلالسدبموحوشأحدرهب

)أيالخلقأيامفيعليهااللهنغلبالتيالأولىللمياه

اسمأبضأور!.ا(ا98:مز؟26:12؟:913

في7(.03:إش؟874:)مزالرمزيمصر

كماالأؤلالسدبمعلىرمبيدك:9اهإش

تنين.،رجمصر.علىيدؤ

عائلةرئي!شامر.أبناءمنأضير.منرجلرهجة

34(.7:أخ)االرجالنخبةومن

.قرض"رخ)ا!(،وهن

أولم.،رخرواق

هناك.الهبكلفيالعواميدمنسلسلةسلمانرواق

الأؤلوذوالمسيحتون:23!01)بويعلمي!حوعكان

12(.:311،5:)أعيجتععون

بولسالتقاهمالذينوالأبيقوربونالرواقيىنرواقيون

ذلكفيالرنيسيتينالمدرستينبثمكلونأثينةفي

أما.ا"ابيقورلون"رج.(:1718)أعالعصر

فشونأشسهافلسفتةمدرسةفأصحابالرواقيون

3(.القرنمتصففي)توفيقبرصوابنالمييقي

وتابم،السفينةبهانكسرتأنبعدأثينةإلىوصل

باسمويسفبهامدرستهيخلق%نقبلالفلاسفةتعلبم

تلاميذهمعبجانبهيقفكانالذيالموضع
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المنطمالكونأنالروافيوناعتبر)رواق(.

قديرالوغوس(عقليمو!ه)كوصموس(

-لباعه!م،ودعوا.زرعهبعضانسانكليمتلك

العقلحسبليعيشواالاخلاقيئ،المستوىعلى

.الذاتعلىبالسيادةالعالمعلفيسيطروا

)تلوأورشليم()جازرجزرببنتقعمدينةروبوتو

92(.928،0العمارنة

تلتفيحيثأورشليمشرقيئجنوثيفيعينروجل

التيالحدودعندقدرون،بواديهوموادي

18:6(.15:7،)يشبنيامينعنيهوذاتفصل

داودعلىأبثالومثورةخبرفيالكثابيذكرها

أدونياانقلابخبروفي17:17(صم)2

النار.وادييئأيوببشاليومهي9(.:ا)امل

الجلعاديبرزلايموطنجلحاد.فيبلدةروجليم

محايمفيمنفاهخلالداوداصتقبلالذي

17:27-28(.صم21

)ار(روح،

القديم.العهدفي1(،

فيكماالعبرثةفيروحالقلمة.!نىأولأ:"

بنفما(:بنوما،،اليونانية)فيوالسريانئةالعربئة

المساحة،المناخ،الهواء،النقى،الردح،الشمة

وغيرسرفيعنصر.والأرضالحماءبينالواسعة

هو.الحياةأجلمنعنهغنىلاذلكومع،منظور

يفرضفهوذلكومع،نلمسهأننستطيعلا2وا

بهيرنطكوف!واقعهو.العاصفةبقزةنفصه

قؤةهوبشاء.كمايحزكهأنيسنطيعولاالانسان

افطالروحعناصانيلجيرانتحذث.الكونفيحياة

فربطتهالبيياأمامصر(،فيشو)الالهسطرلةلنة

اللغةأعاالرجد.الكونخالقهوالذيبالته

بصوراحتفظتفقد،جرأةمنفيهابما،الشرلة

اللهأنفمنالخارجةكالنسمةالروحنصؤرقديمة

يأ،18:16مز،22:16صم8:2؟15)خر

القؤةوهذه،والروح،والمة،فالريح4:9(.

الله.منتأقيأنإلآتستطغلا،الحياسلية

علىيدزالتنفسح!ياة.كقؤةالووحظشاة.

نسمةهوالروح:الحياةمبدأالنسمةوتعتبر.الحياة
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؟7:51،22؟6:17)تكةالحيا()نفخة

لدى03(-401:92مز؟41-01:+حز

7:22،)تكالحيوانلدىكماالانسان

34:14-أي،42:هإش،22:27:16؟16عد

زىيتوا،لهذا.(3:91حا،03-92:ا"4مز،51

ة:ه42إش،)النممة"!مش"نمع"روح"

34:14(.4؟+::3؟4،927:أي،57:16

نسمةلهيعدلم"روح"،لهيعدلمالجاخفالانمان

عادت،روحهإليهعادتوثرباكلفإن.حياة

"3:12،اصم15:91،)قضالحياةنسمةإليه

تعنيش"ف"نحيث1691،أةا:اصرارج

.حياةقؤةأيضأهيالحياةنصمة،إذن"روح"(.

قؤةوبدونحياةبدونهو"روح"لهلبسفما

نسحةمعالحياةتبل!2:91(.حب01:14،)إر

هي،الئي11:ه(ةجا+:8-15؟)حزالحياة

ذاته:الالهنفس،القديمةالشرقئةالأفكاربحسص

صار،الحياةنسمةاللانسانفييهوهنفخحين

27:أيرجبم:27)تكحئة)كائئا(نفشاالانسان

بم9203-:041مز،-15ا344:؟4:ثم3،

إلههويهوهلهذا-14(.ا37:حز؟42:5أض

)أيبئرلكلوث(روح،)الارواحالحإةنسمة

داممايحياوالانسان27:16(.22،:16عد،لحم

وما.3(:27)أيمنخردهفي(الحياة)نصمة""الروح

يعودحئى،الرلتيأخذهاأوالنسمةتذهبإن

مز؟-341415:)أيالترابإلم!الانسان

يعود،الموتبعد4(.:92،03146-:401

نمةوتعودجاء،جثمنالترابإلىالجسد

يأرج12:7؟)جانفخهاالذياللهإلىالحياة

401:92-03(.مز15-34:14؟

نإوالأفكمار.العواطفموفعهوالروح:ثالثا.

يعودولن.التنفسأعضاءعلىتؤئرالقؤلةالعوإطف

؟2:11)يثىمدهوشينأويائينأناسفي"روح"

يستعيدعندماالتنفى!ويعود(.ه:01امل،ا:5

يكونالكآبةصاحب:27(.45)تكذاتهالان!مان

يكونالمرارةوابن(1:59اصم)ثقيلأفي""الروح

"نف!ض!"أو(7:11سي35؟:26)تكفيه""الروح

رو

الانسان.مزة22:2(ا:01،اصم،)النفس

أو:7(2مي9؟ة6)خرنسمةفيهيعودلاالغاضب

والرجل.(12:4)عد"نفثى"أو(41:17)أمأنف

إأمأنفأو8(7:)حانسمة؟نقسلهالصبور

)أمعاليةروحهالمتكبر.طودل:32(92:16؟14

23(.:92)أممتواضعة،روحهوالمتواضع.(16:18

الروحبة"كآ:النصيكماأو"الروحيسحق"الحزن

)التقس(النحمةأنبما.22(:17)أم"العظامتئبس

"روح"فإن،النفسبتحزكاتوثيفاارتباطأترتبط

)خروالإرادةوالفكرالعاطفةموضعأيضأهو

حزا؟51:اإر:91،3إش92؟35،2:ا

؟16:2أم،:12اهمز36:26،؟:1191

والنفى!.القلبشأنشأنه2(،:21

نعطيأننستطيعلا2.والأروالروحرابغا:.

العهدعنهيتحذثكماللروحفلسفئامدلولأ

التوراةأفكارفينرىأننستطيعلاكما.القديم

متعذدة.شاطبنأونديمةأرواخةآثارالروحعن

،الروحتحزكاتعلىتدكالتيالتعابيرجميعففي

ماوهذاواضخا.للنسمةالاصليالمعنىيبقى

عنتتحذثمتوازبةب!عابيرعنهنبرهنأننستطيع

فيأبذائححتعمللا("روحإنثم.التنقسأعضاء

علىأوالمنفصلةالنفسعلىليدكالقديمالعهد

العالمفيالحالهوكما(،الجمع)فيالأرواح

"روح"لفظةإن.الجديدالعهدوفيالمتأخراليهودي

)قضمحددغيررو!علىنادزاتدك(المفرد)في

23؟،-1516،ب16:14اصم9،23:

نإ.-23(22:91امل،18:01-11،91:9

فيعداما،معرف،محذددوماهو""روح

03(،5:14،)عدالحدوروح22.2:اامل

الجاسةوروح5:4(4:12؟)هوالزنىوروح

عنفالفكرة.شريرةأرواحاتعتبرلا:2(13)زك

وفيموشعة.تكنلمالقديمالعهدفيالشياطين

"روح91:14(،)إشدوار""روحثلتعابير

3،ت28)خرحكمةروخ01(،92:)إش(ذهول

والرحمةالخانروح11:2(إش34:9؟تث

الحردقالعقابريحأوروح12:01()زك



رو

أمام،الربيعطيهاستعدادأمامنحن4(،:4)إش

الفكر.صفاتمنصفة

اللحم.البشرية)أووالجسدالروحخامشا:.

العهديقوللا(.العبريةفير!س"ب،والدم

!ئن،روحيئ!ئنهو،روحهراللهإنالقديم

بين،واللحمالإنصانبينالنقائضإنغير.لامادفي

هماوالروحاللهأنعلىتدك31:3()أشوالروحالله

فالانسانواحد.مستوىعلىيقعانمضمونان

وعابرانضعيفانهماالدن()أوواللحم

،56:همز4-5؟ة01أي؟04:ه)إش

قديرانهما.يفنيانلاوالروحالله78:93(0

نجدأننايبدو17:ه-8(.إر01:4-5؟)أي

العهدكانإذاولكن6:3.تكفينفسهاالنقيضة

لهبأنيكزرفهو،الروحاللهإنيقوللاالقديم

يفعلأو،روحهيعطيأو،الروحيعطيبأنه،روخا

(.اللهروح/!)رجالانسانفيبروحه

اليهودئ.العالمفي2(4

بثمكلالروحإلىالمتأخراليهودقياالعاينظرلا

بالفكرتأثرالذيالحكمةسفروحدهفل!مفي.

أنهعلىبنوعا()نجفما،الروحصؤر،اليوناني

يثيءكلبلج،يفنىلاعافل،لامادقي،

القانونثةالأسفارسائرلما7:22-23(.)حك

)كما،قيطرالقديمالعهدمنحولاتوفي4الثاية

فينجدهاالتيالأفكارذاتالرابينثة(الكتاباثفي

بعضفهناك،ذلكومع.الأولىالقانرنئةالأسفار

الموتىأرواحئسقىالموتىفنفوس.الجديدةالأفكار

،89:3،01؟39:21؟3-22:13أخنا)

تعليمخطوفي7/6:3(.الحرب،يوسيفوس

بينالنصوصتمتز،والئسياطينالملائكةعنموشع

منولكل،الثرثرةوالأرواحالصالحةالأرواح

وفيالطبيحةفيخاصتأئيرمنطقةالفئتينهاتين

06:12،2-اأخن)ااخنوخكتابإنالبثر.

الطبيعة.ظواهرتديرأرواحيعرف\(66:بم65:8

روحعنتتحذثعشرالاثنيالآباءووصتات

بليعارروح،النجاسةروح،الفجورروح،الضلال

روحاليوييلاتوتذكر5(.،ا02:يهوذا)وص
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لردثتخضعالأرواحهذهجميعولكن.الحق

16:22عد:01،3يوب24؟3:مك)2الأرواح

6(.ة22رؤرجالسبعيية،فيكسا

الجديد.العهدفي،3(

يفقدالجديد،العهدفي.الانسانروحأولأ:.

حياةكنسمةالأصليممناه)بنفما("الروح"

ولصلح02:22(يوبم11:4ر!إض2:8؟تس)2

أنهاغير401:4(.مزرجأ:7؟عب3:8؟)يو

الجاةروحيقومفلمفيئا.اكئرمعنىيتقتلأناعتاد

الوالجسدتركأنبعدا(أ:اارؤ2:26،)ج

الح،91:03يو،31:6مزمورذا23:46!8:55

وأ6(3:دارج:12،23)عبالح!ماءإلى95(7:

22:3-13(.أخنأرج3:91،)ابطالجحيم

أمروارادتهوأفكارهعواطفهمركزهوالان!انروح

.(16ة8رو،7:13ة2:13كور88:12،2؟:2

الجسد(طالبشر،والدم)اللحمالبدنيعارضوهر

ضعفتوالقؤلةالمنقيمةالإرادةنحارضكما

كماأو،38(:41مر؟26:14)متالبشزيةالطبيعة

)اكورالجسذالانسانفيالروحيئالعنصزيعارض

""روحلفظةأنيخر.ه(:2ص،ات7صر5،3:2

فل6:18؟)كلكثهالانسانعلىأيضأتدكقد

يذكر5:23اتسإن4:22(.تم252؟فلم:23؟4

والجد)بسيخي(النفسمع)نجفما(الروح

هنايرىمنهاك4:12(.عب)رجإسوما(

منمؤلفبولسعندالانانوكأن،ثلاثئاتمثلأ

ولكنوالجسد.والنفسالروحهيعنا!رثلاثة

العبريثثنباللفظتينهنابالاحرىبفكرالرصول

نسمةعلىكلاهماتدلأناللنبنش!فذ،أروح

والعواطف.الأفكارمركزأوالحياة

الروحمجذدوتد.داخلىكالقعدادالروح:لايا.

داخلياستعدادعلىفيدكصفةالمراتبعض

:23؟4أف؟أت6غل،4:21)اكور

طبيعئ،هوالداخليالاشعدادهذا3:4(.ابط

فيواضخادوئاالنمييزليص.اللهيعطيهروحهوأو

،12:18كور2؟815:)روالرسولبولسرسائل

.27(:افل
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العنصر،والدمإاللحموالدنالروحثافأ:.

والبدنالروحبول!يعارضحينولكن(.البشري

6:8(،،25-16ة3:35-6؟غل،84:)رو

الانسانتبررالئياللهقوةعلىالروحيدكذاكعند

الخطيئةحيثالضعفعنصرالبدنوي!صن،وتحييه

دب5:91-.2(.إغلالدماروتحدثتقيم

الروحيالانساننرى،ا3:،-2:1415اكرر

،الروحكلهعليهيسيطرالذي)بنفماتيكوس(

وأ(اللحمي)البشري،البدلمنالانسانيعارض

)رجالروحيمنلكلاالذي)بسيخيكوس(النفسي

)اكورالطبيعيئالانح!ان9(،جهو،3:15يم

4(.:44-ه15

ذاتهناله"الرو!ا(.والحرفالروحرابغا..

أمامفقطلس!نا.السابقةالقيضةفيكماالمعنى

وفهمالمقدسللكتابسطحثةقراءةبيننعارض

بينحاضرالتعارضبول!،فكرففي.أعمق

طرلققيالانسانتقودبألنتكتفيمكتولةشريعة

الحقفيتحزراليالمجةالمسبحوسلطةثالحياة

كانبولسانفيشلثلاا-2(.8:أرووتخفص

التيوالخبرة.للشردعةوشريعالمنحرل!لفهمشاهذا

نفهملكيجوهرئةهي،كمؤمنطريقهعلىعاضها

وتحريركشفخبرةهي3(.كور)2ولغتهفكره

"حرفا"فدعاتجرأوتد14-18(.3:كور)2

علىتفرضمكتولةكفرائضالقديحةالثريعة

7:6(.)رويحفقهاأنيظيعلاطاعةالانان

الروحتعطيأنذاتهافيتشطيعلافالشرلعة

صوفماأعلنت!ان،الانسانيحزرالذيالمس!حئ

تسود،برلسنظرففي.لهالطريقوهثأتيتحفق

المميحفيالجاةروحشريعةالجديد""العهدفي

فيصبحالانسانيتحزربهاالتي8:2-3()رو

رإرج؟615:غل؟5؟17كور)2جديدةخلبقة

لمج!الروح36:26-92(0حز34-31:31؟

.45(:15اكور؟:663ة35:)يو

.الشريرةوالأرواحالصالحةالأرواح:خامئما.

عامبشكلالأرواحعنالجديدالعهديتحذثقئما

الأروا!وعن12:9(،عب23:8-9؟)أع

للةا3رو

4:ه؟رؤا:14،)عبالملائكةأوالصالحين

،الشريرةالأرواحعنبالاحرىيتكلمولكنه.6(:5

.الأعمالسفروفيالإزاثيةالأناجلفيستماولا

)متالنج!ةالأرواح:خاصبئكليدعوها

أع4:36،6:18،لو26،ا:23،مر12:43،

.(:1613رؤ8؟ة7؟16ة5

4:24:يوقال.اللهوطيةالروحلماديئا:.

التعابيرصاثرمنالتعبيرهذانقزبروح"."إلته

أمامهنالسناعئة".الله9نور"."الله:اليوحناوتة

عن!ورةأمامنحنمابقدرفلسفيئ،تحديد

ويخلقمجذدالذيالروحيعطيهوتجاهنا:عمله

الحفبقيينالآبعابدييصنعالذيأيضأ،

لا.الحقيقيينالأبناء4:23(،بووالحق)بالرو!

فالروح.دتهاللاماديالطابمعلىالتعبيرهذايشذد

)نوس("العقلفيماعلىالمحسوسيعارضلا

االلهنقولحين،البيليالعالمففيالافلاطوني".

لمالذيالحيئوحدهأنه،الينبوعأنهبهنقزروح"

التيالروحثةالعطاياينبوعأنه.الحياةتقئل

الذيذاكأنهالمخلوتات.عندماكلتتجاوز

.القدسالروحيعطينا

اقةروح

روحيسقىققما،القديمالعهدفي.الالفاظ(1،

51:113.مز63:.ا؟)إشالفدسالروحالله

هذامراؤاتعطيهالمنحولةوالكتبالبعينيةولكن

الرابينيوالادبالارامتةالترجماثوفي.الاسم

القدسالروحاللهروحيسقىالجديد،والعهد

نقرلكما"تدوس"،يسقىالذفروحمرازا.

واعممها(:89مز؟52:01)إشمقذصة""ذراعه

"كلمتهو،2(36:5حز؟2:7)عا""قدوس

فيقذوسفالته42(.051:مز9،:23)إرقذوسة"

"القدس"الروحةوهكذا.15(.4:5)داطبيعته

)خر!اللهروح،الالهي"الروحالواءفييعنيئ

حقتقدالعبارةهدهإن(.السبعينيةح!ب31:3

"،يهوه"روحمثلالوراةفيقدبمةأسماءمحك

المتأخرةاليهودثةلأن:والبإلوهيمإ."روح

الله.باسمالتلقظثيئاشيئئاتجثبت
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القديم.العهد2(،

نفهمأنأردناإذا.عامبشكلا!هروحاولأ:.

مئننطلق،اقهروححولالبيبلىالتعليمتائافهشا

النسمة،يحنيالذيالعبري)،روح"الاولانيالمعنى

،الحياةقؤةنعتبرالتيفالنسمة(.الروح،الريح

فيوروحتةوقديرةخفتةقوىالربحمعتئمكل

.ا؟5،8،خر11:ه؟)جاائيلاأرض

04:7؟ا:4؟اإشا؟91:اامل22:16؟صم2

)إشالردثذراععننتحذثوكما24(.38:أي

ووجهه(ه:2تث:9،3)خرويده(ه:15

وفمه8(:15أخروأنفه(01:دهم!تك)

)نسمته،روحهعنتحذثكذللث)مزلمهم!:6(،

الروحوهذا.حيائهقؤةعن+:4(،32:8؟أي

نإندهثىلاإذن،.نفسهاللهيفعلكمايفعل

وأيهوهنسمةإلىوالخارقةالسرئةالظواهرنصبت

فيأوالانسانفيخاصةتؤةعلىدالة،روحه

الطبيعة.

أجلمنفاعلةكقؤةاللهروحعنونتحذث

)أوالقضاةلدىنجدهما"هذا.الشبخلاص

"روحقوةرأينا:!!مرائيلملوكوأول(المخلصين

وتنصراصائيلأتخفص"لكيفيهمتعمل"الله

جدعون"لشت"6:14(.)قضالرهمثقضثة

)قضيفتاح"على"توجاء6:34()قض

"وملأت3:01(،)قضعتنيثيلأو92!ة11

أعماقهإلىفوصلت13:25()قضشمشون"9

الروحيأتيحين:14(.9115؟؟14،6)قض

والبطرلةالقؤةمنخارقةبأعماليقومون،عليهم

3:.ا؟إقضمتوقعةغيرانتصاراتويحوزون

مزق11:6-7(.اصم11:92؟6:34،

وحغرجلأ،ثلاثينوقتلأسذا،شفون

13:25،14:6،91؟)قض!تقتدهالتيالجال

هذهأنعلىالنصنوشذدا-15(.15:64،

ئسححينداودأمسكت،اللهروحقزة،الفؤة

وأم!كتلهاجقكما16:13(،)اصمملكا

ظواهرأمامنانعدلم01:6-7(.)اصماشاول

إلىبالنظرةالناسمنلانساناللهيمنحهاعابرة

ههه

يخفصاللهفروح.الشعبأجلمنمحذدةوظيفة

منويجعليحزره،مواهبنالوابقزادالث!عب

ارتدىوهكذا.اسرائيلإلهلقدرةشهادةوجوده

)عدوسثوعمرسىمثلرجالأ،الدروح

مثل27:18(،وعد34:9تث25؟11:17،

بهأنباالذيالجديدداودهوالذيالمخئصالملك

-9(.ا:)11إشعيا

الأنبياءيجعلالذياللهروحعنونتحذث

إلىنحمبا،النبوءةأساسفي.ويتكئمونيعملون

"ملهمين"أشخاصلدىغرلبةظواهرالروح

تحقيرئة:عارةولدتلهذا2(.02-ا:91)اصم

نأالكاتبورفض.:7(9أهومحنونالروحرجل

نرىنحن.الاسمبهذاالحقيقيينالانبياءيسضي

أجلمن"قدرة"اتلأوقديخاخاصبئمكل

3:8(.)ميالرفي"روح"بفضلالنبوتةرسالته

5(.:11)حزيتكلموجعلهحزتيالعلىالرو!""نزل

24؟،312:-2؟ا:2)حزخطفه،النبىأمسكه

إيليامثلأناسوربطا(.كم!:24؟،311:1؟إ8

النهؤلةوالوظيفةالملكثةالخلاصوظيفةبينوألبشع

:91!12أخارخ،2:915،مل1812:2)امل

الربروخإن2:.2(.داابم02:!ا15:ا؟أخ2

الله.عملمعنىعلىالانبياء،بواسطة،يعزف

إلىويحمل،وطرقهاللهمثارجفيالناسئدخل

موسىكان،المجالهذافي.اللهخكمالشعب

!ا:42)إشي!يهوه"عبذكانوكذلك؟النمرذج

الذياللهروحبفضلوالموحيالمختص61:ا(

"عليه".كان

لا.وخلقحياةكقؤةاللهروحعنونتحذث

إلى،واضحبشكل،العادئةالانسانحياةتنسب

)أيالىءبعضمتأخرةنصوصفيإلااللهروح

92-03،ة401مز15،،434:14؟+:27:3؟

فكرةأنءا(:12حك:7؟12جا،ه:42إش

جذاتديمةهياللهمنالآتيةالحياةنسمة

22(.6،7،7:15؟3،تكرخ2:7؟)تك

الخلقفيتحملقؤةأنهعلىاللهروخيقذممافنادزا

401:3؟سم:6،مز16:14؟يهأ:2؟)تك
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حيثالشعزلةالنصوصفيعداماا:7(،حلث

.ا؟15:8،)خرالريحعلىيدزالله"روح"

هو18:16،147:18؟مز22:16،صم2

،26:13؟4:9أي؟04:7إش،13:51

اعلاناتفيالروحهذانجدنحنك!:.اإ.

الآتيالخلاصاعلانات،الكبرىالنهاية

32:ا-5(.إش37:ا-14؟)مز

الروحفيضصتالمنتظر.الروحعنونتحذث

نأتوخىالسابقينالوسطاءفعمل.الثبعلى

معيئحدوأميئا:حئاشعئاالناسهؤلاءمنيجعل

وأعلن.الروحعملهووهذا.الحياةينبوعالله

هذاكلاللهيحفقفيهالذياليوتم،باندفاعالأنبياء

العمقتفيتجديد،حقيقثةقيامةهي:روحهبقدرة

عهدأجلمن36:26-27()حزجديدخلق

العدلأساسهوالذياللهفروح.ونهانيئجديد

32:15،2-ه)إشالعلاءمنسيرملوالحق

سيمحووالتطهيرالدينونةوروح44:3-ه(.رج

الجديدةوالجماعة4(،:4)إشصهيونبنتخطايا

اللهروحنفاهاأنبعد،الأمموعطمنأخذتالتي

حسبالرل!وصايابحسبتحياخلقهاتوأعاد

31-31:إر9؟93:-7؟ه36:)مزالجديدالرو!

الولادةوهذه2(.ا95:إش؟34-32:38.4،

نأالمرثلطلبالأنبياء،استشفهاالتيالداخلثة

النصهذافي51:12-14(.)مزأيامهفيتتحفق

روح:الذروةإكالقديهاالعهدوصل،المزاميرمن

الله.مشيئةيتتمبأنجديزاالانسانتجعلقؤةهوالله

"الروححيثالحكمةسفرفيالتعليمذاتونجد

معواحدهوالذي"التأديبروحةالقدس

فيالانسانترئيإلهئةكقؤةيصؤر،الحكمة

للخيرطلئاالحقيقتةالتقوىفيالحقيقتة،الحكمة

تمئيوامتعيهد7:22-24(.ا:4-7،)حك

شبجميعليتيا11:92:)عدالكبيرموسى

يوئيلفي(روحهعليهمالربفيحكأنجياء،الرب

وصلى3:ا-ه(.)يوءاكيدإنباءبشكل

الأنياءمنالشعبهذايأتيلكي63:7-8إش

تثمقليتك"يا:القلروحيخضعونالذينالامناء
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والكتبالقديمالعهدنهايةإنإ.وتنزلالسماء

بسب!باشتعلالذيالانتظارلهذاتشهداليهودثة

:46(.4)امكالأنبياء!"صمت

الجديد؟العهدفيكماأقنومافهروحهلثايا:.

القديمالعهدفييظهرلااللهروحأنقلناثماينتج

فردفيبكائنهوليس)شخص(.اقنومأنهعلى

مستقككاننهوولا.عقلتة،روحثةطببعةيمتلك

فياللهتدخلبهاالتيالقؤةإنه.منفردبشكليعمل

شأنها،الربعنتتمئزلاوالتي:الانسانجاة

الأصلفيهوالذياللهفروح.فمهأوالربيدشأن

اليكالنممةالربعنخا!جايفعل،الربنسمة

بيدئرسلالروحأنيقاللهذا.الحيئفميرصلها

ئوضع.؟3(:041مز،48:16)إشالرب

،44:3؟32:15)إشيفاض.(اا:63)إش

اسائيلفيحاضرأنه.-2(أ3:يوء،9392:حز

ت2:5حج،"بينكمفيماآ)"روحيكالمحامي

؟63:41إش،431:01مز)لقائدكا،(4:6زك

03،ة9)نحالموحيوحاملكالمعلم02(،9:نح

التشخيصيصلوققما2(.ا95:إش؟712:زك

حيئضخصعواطفاللهروحإعطاءإلى

23:2؟)أصمعقليانشاطأأو01(6:3،)إش

فيتشزحبيانئةصورهيالتعابيرهذه:7(.احك

والأعمال!العواطفمركزالروحيعتبرقولإطار

اللهبينكائن)أوأقنوئااللهروحصارفما.العقلتة

أوالمتأخرالبهودفيالعالمأوالفديمالعهدفي(والعالم

الملائكةصار،القديمالعهددب.الرابينتةالكتابات

إليهموئصب،والحالمانبينيتوشطونكائنات

16-:01دا؟4:ا:4)زكاللهروحنشاطبعض

يتمثزوذظفواولبههم(.13،ه:2101،ة9؟17

الله.روحعن

يسثياليهوديالعالمإن.اليهودقيالعالمفي34(

بشكلوبعتبرهالفدس"."الروحاللهروحمرازا

والخفثاثبالمستقبلالأنبباءتعزفإلهتةقؤةخاص

ط2:3لاويوص؟13:45)يو(دا،48:24)ي

صعود12:3-4؟عز194:ا؟بم71:6أخنا

أصحابوتلهم-7(،ا3:سيب:16؟11موسى



رو

إلىوئنسب22-45(.:14عز)4المقذسةالكتب

مثلخارقةسبكولوجثةظوامرأيضأالروح

38؟ا،61:اأخن)االنبؤدةوالرؤىالانخطاف

)روحالبطرلةوأعمال11:25(عد31:3؟خر

في11:92(.6:34،قضحولترجوم،القوة

عرازاهوالقدسالروح،الفديمالعهدمنحولات

فييقؤكملكيالأتقياءللآباءئعطىالذياللهروح

عبنيامينو4،:4شمعون)وصالفضيلةممارسة

عليفاضوهو02-23(.:ايوب8:2،بم4:ه

)وصالمسيحانيالخديدفياسرائيلبنيجميع

سلمزا؟18:الاويوعى24:2-3؟جهوذا

سيب48:ا؟5:7-8؟أخنارج18:8،

القولعلىالكئابهؤلاءويثفق3:ص!!-585(.

إلىتنتميالقدسللروحالظهوراتهذهبأن

اصانيلنركاللهروحلأنيتحشرونوهم.الماضي

وملاخىوزكرياحجايالأنبياءمهقةبعد

بابلتل4؟14:ا9:27؟4:46؟)امك

ذلك،ومعب(.48سوطهأ،ااسنهدرلن

كلمتهميتثبتالذينالرابييينبعضفهناك

)قولقول""بتأوالالهئة()الكنى"الثكينة"

)تلمودالروحينالواأنييستحفون،المماء(منيأتي

الروحصمتوينسبونب(.48سوطهبابل

يحزكأنمنهويرجون.اسائيلخطاياإلىالقدس

المسيحالتة.الأزمنةفيالقلوبويجذدالنبوءة

الجديد.العهد4(،

العهدتعابيركلالجديدالعهداسنعادأولأ:.

نمئزاننقطنينهناكولكن.اقه1روححولالقديم

عظمةبأنالتأكيد،الأولى.وتعبيرهالمسبحيالفكر

علىثمارهاوأتتتحفقتفدالمنئظرالروحيض

العالمفيالجديدالشبعلىوبهثالمسيحيسوع

وهذاحئا.شخصأالروحصار،الثانيةكله.

فياللهلسزالنهائيئبالوحيارتبطالتشخيص

فيإكما:مستمزةعبارةحسبهذاوكل.يسوع

القدسالروحعنالجديدالعهدأفكارإن".الكف

التيالعباراتومعظم.الفديمالعهدأفكارئوافق

يستعيدها،الروحأعحالالقديمالعهدفيتصؤر
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ص،العلاءمنيأتيالقدسفالروحالجديد:العهد

:12(.اابط:32-+،ابوا؟.:ا)مرالسماء

أأعينزلهو:13(.26:16؟15أيوالآبمن

الآبيعطهئرشل،11:15(..ا:44؟

،4:6غل،-8:1516رو،11:13الو

؟2:17أأعيفاض(،:24413؟3:يوأ

ا:15،الوالانسانيملأهو3:ه-6(.تي

8:9،)روفيهيقيمأو4:8(4،ة2أع4:ا؟

3:16(.اكور

التياللهقؤة،اللهقدرةهوالقدسالروح:ثانبها.

الكنيسة.ني،يوعأخضاءفي،يسوعفطتعمل

تقذم،الكيسةفيالعظبمةالروحخبرةتبدأوساعة

يوع"كانبلي:كمابصوعالمسيحئةالكرازة

يلىهعلىأجرىبمابينكماللهأيذهرجلأا!اصري

أنتمكما!الآياتوالمعجزاثالعجائبمن

السماء،إلىبيمينهاللهرفعهوالآن...تعرفون

فأفافبهالموعودالقدسالروحالآبمنفنال

البداياتبطرستذكر02:22-+(.)أععلينا"

كيففببن،يوحناأعنهالذيالعمادبعدالجليلفي

:كم!-01)أعوالقوةالقدسبالروحمسحهاللهأن

رسمالةبلأتوقدأ:8(.أعا:35؟لورج38؟

بم4:8)تالروحمنبتأثيرالعلنئةيسوع

الانجيليوالمشهد18(.4:ا،لومرا:12؟

قديسوعأنيبين،الروحنزولمعللمعمودئة،

اللهومحتاراللهكصيحاحتفافيبشكلأقيم

أ:32-يو3:22،لوا:.ا،مر3:16؟)ت

2؟11:ا)إشالأنبياءإنباءاتحمبصهس(

أخن)االوقتذلكفياليهودوآمالا(42:6:ا

صو24:2،بهوذاوص94:3-4:62:2،

يدعونا:8(.18؟:1742سلمز:7؟18لاري

فيالقدسالروحإلىنتضفلكيالجديدالعهد

:28؟12)متالئياطينطردمثلالقدرةأعمال

معجزةوفي.والأشفية"(الله"باصبع02::الوا

لوا:،!023،ا:18،)متالبتولمطالحبلهي

خطفي(.اللهقدرةمعاللهروحيتوازىحيث

مثلمدهشةظواهرفييعملالروحنرى،النبوءات
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النبؤلةالاقوال،الرؤى،نبرئةقراءةالأحداثقراءة

8:92،؟هه7:أعبم25-67:226؟ة41:األو

؟28،02:23:2111؟،9311:12!

17-،24:)أعبألسنةالتكمفيا(..:12اكور

في91:6(..ا:44-46،اش!العنصرة؟في18

لط:2-28(.12:01،14)اكورالتفسيرموهبة

،2ا-5:91أتس،12:01)اكورالأرواحنمييز

.المعجزاتيصغالذكطالايمانفي4:ا(.ايو

أجلمنمستمزعملأومحذد،عملهناك

الجماعةلحياةضرورتةوظائفأومهفات

فياللهأقامهمالذينجميع12:28:)اكور

أعفيالرسل6:3-5؟اعفيال!بعةالبهيسة،

؟15:28؟17ت815:؟3:9،!رج،82:4؟:ا

ويذكر02:28(.أعتا:02:223214؟يو

إطارفياليدبوضعمرتبطأأيضأالروحفيض

وأ(،:917رج6،:91،-8:1791)أعالمعمودثة

الموا!،)معالجماعةخدمةفيخاصةبوظيفة

ا:6-17.تم4:142،انم

حياةومبدأمقئ!سةلؤةالقدسالروحثالثا:.

أعلن.الأزمنةضهايةفيالمؤم!نينأجلمنجديدة

"بالروحيعمذالذيذاكمحيءوهئأالمعمدانيوحنا

ذاكأي3:16(لوا؟ا3:)متوالنار"القدس

4:4:)إشالكبرىالمسبحانئةالتقيةجمغالذي

أخناالاحراق؟،وروحوالعدلالنسمةروح

ملا7:4؟عا66:15؟31:9،إش62:2؟

؟8:امر)رجعينهالوقتفييكونوهذا3:2(.

القدرةلهذهالعظيمالفيض11:16(ا:ه؟اع

الخلقيئالمستوىعلىالشعببناءتعيدالتيالإلهية

31:32-34؟)إرالأنبياءقالكماوالدينيئ

العهدنصوصمنعددوتعئر36:25-27(.حز

الخلاصأزمنةفيبدخولواضحوعيعنالجديد

نلاحظأنناخير.الروحبفيضالحطبوعة،الأخيرة

الفيضهذافييسوعمكانةخاص،بثكل

دشنهالذيبالروحالجديدوالارتباط،العظيم

بم4:233-ا2:!هم!بما:8؟)الحالعظيمبجوره

16:7(.12:32-+؟7:93،أ-15؟3:4يو

رو

يسوعيحؤلبهاالتيالقؤةهذههوالقدسالروح

ناشطإنه.حياتهفيمثاركينويجعلهم،المؤمنين

2:.ا-16()اكورالمسيحفيالمقذسينوسط

رجاة6:اكور)1ونهائتةجديدةحياةكمبدأ

الروخليس7:37-93(.3،6:63:ه-8؟يو

يكفلا:13(أفا:22،كور)2"عربوئا"فقط

امتلاك6:16(غل،الله)ايرائيلالذلشحب

فؤةأيضأإنه8:23(.)روالابديوالمجدالميراث

العهدفي8:2-3(.)رو"المسيحفي"للحياةالله

الروحبحسببل،الحرفبحسبلاالجديد،

المسيحإلىالمؤمنينتمي173(تكور)2

)روالمسيحرويمنلكالذيهوروالمس!حيئ

يكونالذيهو5:ه(.أروالقدسالروح8:9(،

،(14ة8)روالذروخيحزكه9(.8:)روالروحفي

يكفلالقدسوالروحا(.81:االروحفيهيقبم

عبذاكانالذفيالجسدوافتداءالالهيالتثيللمؤمن

الجسديصبحوهكذا25-22(.8:)روللخطيثة

كفهيلجهحين44(ة:15)أكوربالفيامةروحئا

2(.3:02-ا)غلعليهويسودالقدسالروح

اتحاذابتحد،ويقذسلمجيالذيالقدسفالروح

فينتبرر:بولسيقولبحيثبالمسيححميضا

ا؟6:ا)اكورالروخفيتبررأو:.المسيح

قينتقذسأو:.المسيحفينتقذس2:16(.غل

نختم2(.:ااكور؟15:16)روالقدسالروخ

)أفالمسيحبختمئختم:أو.القدسالروحبختم

هوالمسيحأنالرسوليعلنبل.3(.4:ا:13؟

بكفتايحييناالذيالروحهو3:17(كور)2الروح

رخمحيئا،روخاالثافيمآصار.:1545)اكور

هذهفيدخولهيوالمعمودية6(.:11:25،14يو

هيالرو!ا"."فيأوالممح""فيالجديدةالحياة

،القدسالروحفيوالخديدالولادة"غحمل

ا؟6:ااكور6:3،12-4،رورج،3:هأتي

الذفيفالانسان2:38(.أع3:27؟غل،:1213

الروحمن،فو!تىمنئولدأنعليهودملحمهو

6:63(.بم3:3-6)يو



الرو

وأقنوم.كشخصالقد!رالروحرابغا:.

القدسالروحعنالنصوصمعظمتتحذث

نصوصتوافقفيفقطيظهرلاوهذاكقؤة.

عذةفيبل،القديمالعهدنصوصمعالجديدالعهد

وأشيءأنهعلىالقدسالروحعنتتحذثعبارات

ولكن.س!ةوقؤةحياةينبوعأنهعلى.حياقيمحيط

أفاضمئلأ:.شخمىأنهعلىمباشربشكللا

أعاق-6(.3:هتي2:سم،)أعالقدسالروح

وأالقدسالروحفيعضد5:91(.)اشالروح

منارتوى38:0(01أع:8؟1)مرالقدسبالروخ

الروحمعكتب:13(.12)اكورالقدسالروح

القدسالروحمنامتلأ3:3(0كور)2القدس

فيأيضأيظهروهذا5:18(.أف؟15،41:االو

35،::17االواللهوتؤةالقدسالروحبينالموازاة

القدسالروحإلىئنسبحينإذن،ا:8(.الح

8:6()رووالرغبة8:92()أعكالكلمةلاط

بكلنستنتجأننستطيعلا8:91،)رووالاقامه

العباراتهذهمثل.شخصأالروحنعتبرأننابساطة

مدلولاتفيأوالتشخيصاتفيأيضأئشعمل

الشريعة6(80:)رويرغبالجسد:ئلأ.ممزدة

7:17(.)روتسكنالخطيئة7:7(0إروتقول

علىتدك"القدسالروحعلى"التجدبفوعبارة

،11:02لوفي)إصبعهالفاعلةاللهبقدرةإقرارعدم

واضحةأعمالفي:28-!3(،12متفيروحه

لا،28:91متجانئاوضفافإذا.مرسلهيجريها

نأعلى،بوضوحالازاللةالاناجيلمننمنأيبدذ

)وأقنوم(.شخصهوالقدسالروح

فييعتبر.اعفيالقدسالروحعننقولوكذا

ونعمة"!عطتةهوشخصأ.لاةقؤةالمزاتأغب

بعضمشخصوهو01:35(.2:38،)أع

يكلم25(.:2528؟:)4الأنبياءبفميتكلم.المرات

؟13:2؟892،01:91،11:12!)أعالرسل

يمنعهمأو4(:)13ريرسلهم(02:23،21:11

:7(.)16يقيمواأنعليهميفرضأو:6(16)أع

من)02:28،.الكيسةيديروالكيأساقفةيقيم

)5:3(القدسالروحبلالبشريغثنلمالرسكغحن
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القدسالروحيجزبمنوهناك)5:4(.الثهأو

لقؤةكتثمخيصتمهمالعباراتهذهكل51:9(.

فيذلقزرنا(ونحنالقدس)الروح:1528أ!ا.الله

شخص.هوالروحأنعلىمبايثربشكل

،مرة146الروحتذكرالتيالولسئةالرسائلوفي

اللهقؤة،الالهيةالقوةونجد.الانسانروحنجد

المسيحيسوعقؤة،الابنقؤة:المقدسة

ا:91(.فل4:6،غل3:17-18،كور)2

اكثرسيصبحالقدسللروحالشخصيوالطابم

.(16ة3اكور؟1،6-8:516رو)وضوخا

12:4-6؟)اكورالثالوثيةالعباراتوهناك

13:13(.كور2

الحقروحهو:26()14القدسالروح،يووفي

؟56::6؟4ايورخ؟:15،26:1613؟:17)14

)بارقليط،آخرمعزيهو25:14(،يوب

يحللأنهآخر،محامهوالقدسالروح16(14:0يو

26،:14)يوالتلاميذلياعدتيامتهبعدالمسيحمحل

لعملالعميقالواعيفهمونليجعلهم27(،:2واي

هذا-15(:1613)يومفىلهمليكسمف،المححيح

جديدحضورزمن:يعيث!ونهالذيالسرقيالزمن

لكلمانهمتجذدوفهممعهجديداتحادزمن،للرفي

الخحهادةزمن،(يذكركم:-411:26،16:1213

فييصوعمحكيحكالذيالقدسنايروح.26()15

المذكر!يغةفيشخصهو.يشخصالكنيسة

لفظة"بنفما"أنالعلممعهذا-14(.8:13،)16

بعنيهذا(.مؤنثولامذكرالااليونانئةفيحيادبة

عنيتمثزشخصأنهعلىالروحعنيتكلميوحناأن

فييسكن،والابنالآبمع،ولبههوالابنالآب

26،:26،15:-1691:)14فيهمولفعلالمؤ!ين

-23(.717:21؟:16

الخاسبندكتوسكتهارسالةا!(قليط)البارروح

إبرونيموسلموتالخامسةالمئوئةبمناسبةدثر

فياللاتييةإلىالمقدسالكتابمترجم)جيروم(،

الشعبتة.أوالفولغائا

لبنانجبالسلسلةفيقادشمنقرلبةمدينةروحيزى

56(.،5354،العمارنة)تلالشرتتة
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:01تلىفب.رودسءسكانهم:7.اأخأرودايخم

رودوانيم.نقرأأنيجب.دودانيم:4

بطرسخرجحبن.مرتسيرحناأممربمجاريةرودة

صوتهمنرودةفعرفتهالبابقرعالسجنمن

:13(.12)اعالبابلهتفتعأننمضتولكتها

فرن!يئيسوعي1828-9091.أغوسطينروده،

رج.المقذسللكتابالكاثوليكتةالترجمةفيشارك

رور.جوزيف!

الجنوئيالثاطئعلىواقعةجزيرة.وردةرودس

رحلتهخلالبولى!زارها.الصغرىلآسيةالفرتي

رودسفيكانا(.:21)ا!أورشليمإلىالأخيرة

رسالةالجزلرةإلىؤخهتولهذاةيهودئةجالة

واليهودالرومانبينالمعاهدةعنلركيوسالقنصل

رودانيم.-:23(15امك)

الموزخرناحتفظبفييضية؟رودسعلاقةما

يربطونه،رودسفيفينيقيلحضوربتذكرات

)القرنالرودييإرجياسدهان.قدموس*بأصطورة

منالفييقييناليونانطردبهاالتيالحيلةيذكر4(

بينعلاقاتعلىفتدكالاركيولوجباأما.يالبموس

ودلك..مق14القرنمنذوفبرصوالشرقرودس

ظهرت8،القرنومنذ.الفخارئاتاستيرادعبر

بعضورأىفينيميما.أوسورلةفيصنعتجرار

،للخزفياتمصاخياليسوسفيتأسسىأنهالعلماء

ايجهإلىالعطوحناجيرتصذر725صنةنذبدأت

الفينيقيئوالحضورعاىأيضابدكوما.والفرب

مدافنفيجرار،فيالأطفاكدفنهو،رودس

تضتمشحفةووجدت.ويايسوس*كالروس

ي.063006-سنةإلىوتعودفينيقتةحروفثلاثة

القرنفيالصيدوفيعبديمون،ذكر،الهلنستيةالحقبه

وفياليونانثةفيمدؤناتثلاثوحدتكما3،

الثاني.القرنإلىتعودالفينيفثة

بلادمم.خانواالذيناليهودالجنودأحدرودوكوس

عليهوخكمفأوقف،الحربأسراركشف

21(.:13مك21بالإعدام

جاءفرنيئيسوفي.-18346918جوزفروز،

التيالمقذسالكتابترجمةفيوعمللبنانإلى

هاشنهروش

معالمقذس"للكتابالكاثوليكتة"الترجمةعنوانها

كوشوفيليبرودهوأكوسطينهامفانجوزف

اليازجي.ابراهيموالث!يخالبستافييوسفوالخوري

كلندار."رخروزنامة

الأرنوذكسئةالكناش،رخالمقدسوالكآبرولععيا

المقذس.والكتاب

.2(!:46)تل!بنيابتأبناءأحد.الرأس:روش

هاشنهروش

فياليدكاناليهود.عندالنةرأس14(

فيفيعتداليومأما.واحذايوئايمتذالقديمةالأزمنة

بدك(.الأولتشرلن،أيلول)أفيتئ!ريء-2ا

يومفيذرونهاتجدالتوبةمنأيامعثرةبدايةعلى

حس!.التكفبر،يوم،كيبوربوم،العظيمالغفران

الكلنداربعدا:ا(،هاشنه)روشالمشناة

السنة:بداياتأربمهاك،اليهودي)الروزنامة(

ذلكمن)اتداءالملوكسخةرأس:نيزانمنالأول

الأول.اعرائيل(ملوكمنملكسنواتتعذالوقت

علىالفريقتطعونحيذاككانوا:أيلولمن

51أو(شماي)حسبشباطمنالأول.الحيوان

)منللاشجارالجديدةالسنةهلال!(:)حسب

يأخذوسوف(.الشجرةعمرلمجسبالوقتذلك

منالأول،شباطمنعشربالخامسالتقليد

لكيمنهاننطلقالتيالجديدةالسنةتئري:

معولكنالسبتثة.والسنواتاليوديلاتنحسب

"رأسعبدوحدههوتئرقيمنالأول،الرقت

".السنة

إلاهاضنه()روش"الجديدة"الحشةعبارةتردلا

الظاهرفيفتدك(،ا:04)حزالتو!اةفيواحدةمزة

يسمى.واضخاالمعنىيكنلمهـان،السنةبدايةعلى

راحةبوم)أيإشباتون"البنتانوكسفيالعيدهذا

ينفخ،الساجالشهرمنالأولاليومفي(.احتفالي

تروعه")اركرونشثيلهذا24(.:23الاالبوقفي

يوم92:ا(أعد!تروعه"بوم،البوقتذكرأو

العيدهذاالحكماءيعطيوسوف.البوقهناف

التذكر،يرم،الدينونةيومأوالدينيوم:اسمين

خلائقه.اللةيتذكرفيهاونيا



فسرو

توشعتوقد.راببنئةهيأالدين!يومعارةإن

هذابحسبهاشنهإ."روشالمقالفيالمشناةفيها

منكقطيعالذأمامكلهاالبشرئةتمز2(،:)1المقال

الفكرةهذهالتلمودفشروقد.الراعيأمامالخراف

ضميرفحصمناسبةهوالسنةرأسأنعلىمشدذا

صزرواالذينالمشناةفيوالحكماءالتعليمضوءعلى

ينتظرحيثأ(ا6هاشه)روشاحتفالامشهذا

الحكم)أمااللهعرشأمامئدانواأنوالنساءالرجال

ثلاثةيحلوا(.العظيمالغفرانيومفيفيعلنالنهائي

الأولب(:)16السماءفيمحفوظةسجلأت

الثانيإ.الحياة"كتابفيحالأيخلونللأبرار.

فيحالأيصخلونالشر.فيالمتجذرينللاشرار

الذينالعادئين،للناسالثالث".الموت"كتاب

سيكونأخبازا.ولاأيئرازاالعمقفيليسوا

أيامئسمىلهذا.كيبوريومفيالميزانفيمصيرهم

الرهيبة.الأياموكيبورهاشنهروش

فيكماالمجمعليتورجيةفيتنعكسالمواضيعهذه

يكون،الايامتلكفي.العائلةفيبالجدالاحتفالات

عنالنقزبلطالناسرغبةإلىرمز2،الابيضلباسهم

الاحنفالاتقفةأما.خطاياهممنمنطفرينالثه

السنةرأسعيدأنوبما.البوقفيئنفخساعةفتكون

ينلونلافهم،الفرحعيدمنهاكثراحتفاليعبدهو

وهيقذوس)أي"قديش"ينشدونبل"هللإ،

ألحانعلى(اللهاسمتقديستطلبأراشةصلاة

الروحئة.الأناشيدمنوعدذا،تقليدتة

)رأسالمشاةفيموعدنظامقيالامنالمقال2(،

رئي!يئلئكلالأربعةفصولهتعالجالحشة(.

تحذدبحسبهاالتيالثراخائنين:موضوعين

والتي(،الهلال)أوالجديدالقمراليهودئةالمحكمة

رأسعيدأجلمن)شوفار(بالبوقبالنفختتعفق

كل.المناسبةهذهفيتقالالتيالمباركاتمعالسنة

وتوسفتا.التمودانفيهسيتوشعهذا

روض

القبرينيسمعانوابنالاسكندرشقيق،1(

الجماعةفيمعروفبنالثلاثةيكونقد2(.ا:15)مر

الأولى.المح!يحئة
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"المختاربولسيسقيه.رومةمنمشحيئ2(،

قد(.:1613)روأنيهيأئه:ويقولالرلث"من

.افيالمذكورنفسههويكون

القبالثةالكيسة،رجلثوتببأسقف،روفوس

المفذس.والكناب

9:41،قض،شكيممنالقردبةأرومةأورومة

ب.23:36مل2

رومة

أقام؟الرومانيةالامبراطوريةتكؤنتمتى:مقدمة

ذلكإلىودليلنا8.القرنمنذرومةموءفيالناص

أقامت.بلاتبنوسجبلعلىؤجدتالتياليوت

النلال،مختلفعلىوسابينثةلاتينتةمحموعاتفيها

كبيرةبأعمالقامواالذبنللاتروسكيينفخضعت

المملكةإلغاءبعد6.القرنفيمدينةسيصبحمافي

كير.المراوحةمنحقبةالرومانعرفثالإتروسكية

نألهمأتاحت،جيرانهمضدالمتواصلةالحروبأن

.م.ف272سنةحكمهمإلىكلهاإيطاليةيضضوا

البحر:عبرالحروبأولىالفونيقتةالحربوكانت

افريقية،،اسبانبة،صقلية،سردينية،كورسيكة

وفي.م.ق146سنةحتى241سنةمنوذلك

،وبرغاصرودسمعالرومانتدخل،عينهالوفت

،918وسنة(.ا-اا8:امك)الشرقإلىفوصلوا

عدعلىأجبرتهحاسمةبهزيمةانطيوخىئني

وأخائية،مكدونيةرومةاحتلتثم.باهظةجزلة

وكري!وسوريةوكيليكيةوالبنطسوبثينية.وآسية

.،.مقالأولالقرننهايةوفيومصر.،وتيرنجيئ

مناتدتامبراطورلةرأسعلىرومةكانت

افريقية.إلىالرينفهرو!ق،الفراتإلىانكلترا

كتيمباسم،الرومالئينالعبرثةالتوراةتذكر)أ(

ترجمتواللاتينئةالسبعيثةولكن..3(:11)دا

للمزةاليهودسمعحينالرومانثين.محعيم:

)اطكالرومانثينفتوحاتعنحديثاالأولى

فيهمأثرت(،رومةفيرهاثن7:ا:ا:01،

فحاول8:ا-6(،)امكالجديدةالقؤة

عنهميدافعونحلفاءفيهميجدواأنالمكابئون

نإالقولفينشلثولكتنا.الحملوقئينتسئطضذ
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مك)2المعاهدةهذهمبادرةاتخذواالرومانتين

)امكجمهوذاإننقولأنيجب11:34-38(.

16(،-4ا:12مكا)ويوناثان-32(8:17

هذهإلىسعوا14:16-24()امكوسمعان

هرقانوسيوحناأبامفيإلأئعقدلمالتيالمعاهدة

يهوديوضعأنبنودهامنكانوالتي،الأؤل

-15:15امك)الرومانئينحمابةتحتالثشات

صارتأنرومةصداقةعئمتماولكن24(.

الافيهرقانوسالأخوانتخاصمفحينتبعئة.

ورئاسةالعرشحولالئانيوأرسطوبولس

سكاوروسالروماف!الموفدحمل،الكهنوت

بومبيوسإلىثثم،.(.مق)65رومةإلىقضئتهما

ا(ظرف،منبومبيوسفاستفاد.(..مق)63

علىرومةسلطةونطمأورشج،واحئك

الرومانثوناعترف04سنةوفياليهودئة.

علىملكاانتيباترابنالأولهيرودسبالملك

مملكتهق!مت.(.مق)4موتهوبعد.اليهودتة

حتىسنواتعحرتمفيىو!.الثلاثةأنجاثهبين

البهودثةوحكم.(،.مب)6ارنجلاوسغزل

هيرودسهوآخرملكأيضأوكان.روماف!والي

موتهبعدولكن)41-44(،الأؤلأغريباس

واليوحكمها،الرومانتةالإدارةفيالبلاددخلت

ني.روما

631رومةاحتلالبعد.رومةفياليهودب(

كأسرىاليهودمنعدذابومبيوسأرصل.(.مق

والبعض،سبيلهأخليبعضهم.رومةإكحرب

جنسهم.أبناءالقواحيصرومةفيلبثالآخر

)95فاليريوسعنيداءشيشرونكانواذ

أقوالهفيحذزايكونأنعليهإنقال.(،.مق

خلالألهويمذكر،اليهودلدىالثورةيثحعللئلأ

اليهودكان(،..مق)62فلاكوسقنصلئة

إلىإيطاليةمنسةكلالذهبيرسلون

نهروراءالذيالحيئفياليهودأقام.أورشليم

عنهم،راض!اقضريوليوسوكان.التيبريس

أفللتوحين.ساعدوهقدكانوالأنهم

وجودها،تزرأنتستطعلمالتيالتجفعات

مةرو

منفصلة.جماعةفنيينت!ظمواأنللهودشمح

بوضعاليهودئةوالديانةاليهودنعموهكذا

أوغسطسالإمبراطوروكان،رومةفيشرعبئ

0008انضئم:كببرةالجاليةكانت.عنهمراضئا

المطالبيناليهودئةموفديإلىرومةمنصهودفي

طياريوسأيامفي.الأؤلهيرودسوصثةبإلغاء

أثرعلىرومةمناليهودطرد.(،.مب-*)14

فيطلبنفسهطيباردوسولكن،مالةفضيحة

لملليهود.بعدمنأحديتعزضلاأن31سنة

ذهبوا،تركوهاوالذين،رومةكقهمالبهوديترك

عندكثيرةبأعدادعادواإنهمبحيثالجوارإلى

أيامفيعينهالأمرونلاحظ.إشارةأؤل

امتيازاتهم،فألغىبدأ)41-54(.كلوديوس

إلىبولسجاءوحين:2(.18)أعطردهمثئم

إلىيرذهمأنحاول61،سنةحواليرومة

نأ28:21أعيبين28:17(.)أعالإنجل

رومةبهودبينمتواصلةكانتالعلاقات

وأورشليم.

جذورعنالمعطياتببعضالتقليدلنااحتفظ)ج(

بطرسإنقال.رومةفيالمسيحئةالجماعة

الممكنمنولكن.رومةجماعةأشساوبولى

متقو)يهود،الرومايونالمحشوطنونيكونأن

خطبة)سمعوارومةفيأؤلأبشرواقد(الله

أعأورشلبم،فيالعنصرةبومبطرس

بسرعةالميحئةالجماعةنمت2:01،14(.

بطرسشخصةبفضل15014،ا:8،)رو

يبقلم()94-.هكلوديوسقراربعد.وبولى

الواءوهذا.المهتدونالوثنثونإلأرومةفي

نإبحيثاليهودفيالعالممعالقطيعةكزس

لهذا،.الجماعةاك!زلةصكلواالوثئةمنالمهندين

يجدلم06(،)حواليرومةإلىبول!وصلحين

ككفيتقاؤمشيعةإلآالمسيخةفياليهودرؤساء

معكثيرابولسيجحلم28:22(.)أعمكان

بدأالوقتذلكنذ.رومةفيأتامواالذيناليهود

ئعتبرلم.المسيحئةوالجماعةالمجحبينالعداء

الرعئة.خارجفصارت،يه!ودثةشيعةالمسيحتة



رومة

)أعرومةجماعةيزورأنبولسنوى58سنة

)أعكجينذلكبعدجاءولكثه2(،91:ا

إلىكتقدوكان23:11(.رخ28:14؟

رومة.أهلإلىالرسالةهيرعالةالجماعة

أهل(إلىأرم!الةرومة

بولسأضهى-!مهم!.:1514فينجدهما.المناشة)أ(

الصروفالعالممنالشرتئال!سمفيالانجيلرسالة

القسمللمسيحيربحأنإلأبربدلاوهو)آ91(.

ينويلاهو.رومةعبرطريقهفيفيمز)آ24(الغرثي

وضعهأصاسعلىيبنيلا،نهرومةييبثرأن

إسبانية.إلىسفرتهجهضأنيرلدولكثه،2(أآ.غيره

أورشجإلىالكلمةيحملأنهذاقبليريدأنهغير

عملهلمتابعةوالفروريالمؤاتيالجؤليخلق)آ26(

وربودطكت.3(.21:17-23:ا!رح)آ93،

كورنتوسفييبدوماعلىكتبها58.سنةبدايةفي

23(16؟)رووأراستسغايوسيسفيلاصنه

تم2ا:14،)اكوركورنثو-!منكانااللذين

صتأيضأهيالتيفيبةالثماسةيعحقيكما25(ة4

.كورنثوس

لاأنوبما.رومةبأهلاتصال:الوسالةهدف

بالهنشغلالتيالمشاكلعرضهذا،كيرلههدف

تعليمملخصرومليستإ،ا.الوقتهذافي

موضوععنومفضلاهادئاعرضابل،بولس

يستبقأنبولسأرادلقدغل.فيبحذةعالج!

قبلمنلهايتعزضأنيمكنالتيالصعويات

:1617ط:1513،ا:)14المهؤدينالمسيحئبن

منالمهندينإلىأؤلأتتوخهالرسالةأنإلأي(.

5-6،:)1والنهايةالبدايةفيواضحوهدا،الوئنئة

إلىبولسيرخهوحيناي(.1415:5-13؟

.(17:)2خاصةعبارةيتعملاليصد

تتضفنمقذمةبعد.والتصميمالمضمون)ب(

يعلن-15(،ا:)1خاضةونصاثحوبركةسلائا

بالإيمانالتبريراي(::6)1رسالتهمواضيعبولمى

الإلهتةوالحياةالخلاصيق!توالننيجةا-4(.)ف

اليوناليناللهيدعوإليهمااللذينه-8()ف

خلفئةأؤلاالرسوليرسما(.9-اأفواليهود

695

الوثنتونكانالنممة:نوزعليهاسيظهرسوداء

الماضيفي02()2:ا-3:واليهود)1:18-32(

أعمالهمنتجةالبربرليسإذا.اللهغضبموضوع

يأبار،هوالذيبالتهثفتهمننبجةبل،الصالحة

اللهبزبل،بزهمليسيبررهمماإذا،.لوعدهأمين

(4)فابراهيمتئكبولسويعطي3(.21-ا)3:

أعمالهعنبمعزل)آ3(اللهبكلمةبثقتهتبزرالذي

والثريعة)آ9-12(الختانعنب!عزلا-8(.)آ

-321:موضوعاا-ا:5ويشعيد.(-15)آ13

منمنيقئهوتبررالذيإنفيه:وتوتع31

كنايومبزرنااللهكانإذالانه،الأبديالخلاص

تصالحناأنبعدالآنيخفصناألهالامميدفمن،خطأة

المسيح.بموت!عه

المسيحمكانةليحذدبولسالفكرةهذهوتقود

بفضلالإلهئةالحياةننالنحن:الخلاصتدبيرفي

علىضربناالموتانكماثبالمسيحالسزفياثخادنا

إلىبولسويعود2(.ا-12:)5آدممعائخادناأثر

مناسجذاالم!يحيئيكنوان6:ا:فيعرضه

الإباحتةإلىيتسلمأنلهيحقلاائهإلآ،خلاصه

ولكن،المسيحمعمتنا3:8(.رج،15،ا)6:

عبودئةمنالمسيحخفصنا)6:ا-4(.لتهلنحيا

رتنانفسهالوقتل!صارولكته،الخطيئة

القديصة،الشرلعةمننخانا)6:15-23(.

)7:ا-6(.أيضأشرائعهاالجديدةللحياةولكنا

مدلولعنتوسيئاالملاحظةبهذهبولسويربط

؟4:15؟302:رج؟7-25:)7الشريعة

5:0)2.

حينولكنذاخها.فيومقذسةصالحةالثريعة

71:7-اكبرذنبعقةلهتصبحالإنصانيتعذاها

الخيرعملعلىيحزضناالذيضميرناإن12(.

ولكن.-25(:13)7صالحةالثرلعةأنأيضايئهد

العالمبيدلبنةصار،اللهعندمنخيزاكانما

لانهالخاصبرهأداةالشرلعةجعلالذياليهودقي

نأفأرادالبرفيرغبإنهأفي)آ14("جسدئا،كان

عوقفبولمىيصؤر،24-اآهوفي.اللهعنيستقك

نفسه.بولسوجهةمنيتكلمفبجعلهاليهودفيالعالم
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اليهودفيالشربعيئالنظامهذامنالمميحخفصالقد

-17أ8:وان7:هيإ.رخ.اللهشريعةمنإلا

على6:فبعرضيرتبطكماالآياتبهذهيرتب!

القسمهذاإن.الزوححسبمجياأنالزوحنالالذي

حقا-ننافيناالروشهادةتبين:ا1-ا5:يوازي

الجاةوألم:6(.4كل؟5:هرخ؟)8:16للتهأبناء

)8:18-اليقينهذاتزعزعأنتشطيعلاومحنها

)8:28(.الآتيحمدناتزيدهيبل93(ة

!عيداثماوهذابول!تعرضينتهيهنا

لادقيقةمسألةتبقىولكن3-93.ا8:فيالتدز

)أياللهببرالكاملةالثقةكانتإذاحقها:منبذ

الأصاسهذايتزعزعأما،تبريرناأساسهي(بأمانته

ينللمالوعديثعبهوالذياليهودفيالشبلأن

هذهعلىالجوابا9-أفوتقذم؟الخلاص

للمثبالصرلححئهفيعلنالرسوكيدأ.الصع!ولة

عائامبدألىشبتهذابعد)9:ا-ه(.اليهودفي

هىنقىالايةاللهحرثةإن:المححألةحكيتضضن

عنبول!ويرهن.6-92(:)9الوعدإطارفيهي

يعطيثثم.القدبمالعهدمنمأخوذةبأمثلةالمبدأهذا

بمعزلذواتهميبررواأنأرادواةاليهودرفضسب

ولكن:3(.01ستتاولا21:ا.03-)9:اللهعن

يومسيأتيالشز.منالخيريستخرجأنيقدرالله

المسيحثةإلىاهندواالذينالوثتينمناليهوديغار

رائعةمحدلةوفيا(.ا)فاللهإلىفيعودون

اللهحكمةسزأمامبولسيخحني:له-36(:)11

ويبقىالعنيديناليهودإليهيجتذبأنيمدرالذي

.وعدهعلىوالأمينالحادلالالةالشكلبهذا

ويحذد8فببرتبطتحرلضيئقسموبأتي

معخبرتهمنالرسولتعم.المبررالإنسانواجبات

يكونواأنالرومانئ!تمنفطلبالكوردين،

نأ)2:3-8(،الموا!استعمالفيمتواضعين

معصئماولا2(ا9-:)12الاخوثةالمحبنةيمارصوا

)14:1-بصهولةيثحككونالذينالضعفاء

أجلمنخاصبئكلدؤنتوقد15:13(.

ومعالدولةمعالعلاتاتعننعليماث،الرومانتين

لماذابولسيفئرأخيزا13(.ت!المسيحثينغير

مةرو

الأسفارثة!ثاربعههيوما،2(1-41:)15كتب

منطوللةبسلسلةالرسالةوتتهي22-23(.:)15

يضعونالذينمنوبتحذير-16(ا:161التحئات

رفاققبلمنوبسلامات:17-02(:)16البلبلة

)وتمجيد(وعدلة24(-21:)16بولس

16(:25.)*-

مقذمهيلي.كماالرسالةئجملأننستطيع

36(:اا-1:16)عقائ!ل!يتسما،(-15ا:1)

ا5-اوفا-4فبتوافلينقسمينمقيتالف

2،-ا512:ةملحقاتبئلاثةالئانيالقسم)يتقغ

)12:ا-تحربضيقما(،9-ا25-7:7؟

برزتوقد.27(:61-أ!ا:15)تمةالخا!(15:13

الاحصائيالصعيدصعد.أربعةعلىالرسالة

.خاطئونالناصجميعا(:)5-1:18:ا

صرناماذا)5:12-7:6(:الايمافيوالصعيد

)7:7-8:93(:النفسافيوالصعيداعتحدنا.حين

.الوحدةإلينايحيدوالروحباطئا،منقسمالان!ان

حينايرائلشقاء:(911-)فالتاريخئوالصعيد

ويبقى.العقائديالمشوىعلهذا.المسيحرفض

.(-ها12)فوالخلفيالارشاديالمستوى

صخةفيالشزاحمنأقييشلثلارو.صخة)ج(

إلىبالنسبةصعوبةهناكولكنبول!.إلىرونشة

تتضفنفلاقصيرةنسخةنعرف.الرصالةوحدة

بحدحالأ25-27(:)16المجدلةوتكون-1516

ئغيبأوط16فبعدأو،15فبعدأو،14ف

ورباكزابنصخونبدأوااللاميذأنالامميدمن.كفئا

مباشرةتعفقمافنقلواأخرىكنائسإلىويرسلونها

بىيتعفقمافيخاصةصعولةونجد.رومةبصيحئي

المجدلةيضع46()بردثةللنمنشاهدفأقدم.16ف

منالطوللةاللاشحةهذهإنثتم.15فبعدحالأ

مدهئة.تبدو،بولسيحهلهاكنيحمةإلىالسلامات

بولساأنمععديدةسلاماتكوفينجدولكننا

الهودأيضأونتذكر.كوليكنيسةيمرف

كلوديوسأيامفيالمنفىإلىذهبراالذينالعدبدين

اللائحةهذهنجدلهذاعادوا.ثئم18:2()اع

الطوبلة.



عزرروممتى

هيمانأبناءأحد.عوفيوانتارتفعت:عزرروممئي

42المغئينفرتةورئيس25:4(أخ)ا

.31(:2هأخا)

أبناء:أربعةوأمابراهيمأخيناحور!يةرؤومة

24(.22:)تكومعكةناحش،جاحم،طابح

لاالرؤيةوهذه.رأىفعلإلىرؤياكلمةتعودرؤيا

فيالمخئلةمستوىإلىترتفعبل،المجزدةبالعينتتتم

الكففيالايمانمستوىوالى،المنحولةالرؤى

يأ)جلاالجليانيبالفنمطبوعةوكفها.القانونثة

ليحملوالصورالرموزمنينطلقالذيكشف(

البشرثة.مصيرعنوحئا

بالعالموأخرىاليهوديبالعالمترتبطرؤىهناك

كتاثا:عثراحدعلىالأولىالفئةتوزع.المشحيئ

صعودأواشعيارؤيا*،ابراهيمرؤيا!،مآرؤبا،

السريانبة،باروكرؤبا،إيليا،رؤياءاشعيا،

صفنيا،رؤيا"،دانيالرؤيا"،حزقيالرؤيايم!

الرؤىأما.نوخرؤياء،اليونانئةعزرارؤيا5

كتب:ستةعلفتتوزع،المسبحيئبالعالمالمرتبطة

بولس،رؤيا،،بطرسرؤيا.،اشفانوسرؤبا،

عليهاويزاد.المنحولةيوحنارؤيا*،يعقوبرؤيا"

يوحنا.)أبوكريفون(منحولةء

منأشخاصإلىمنحولةرؤىئسبتمنحولةرؤى

الجديد.العهد

نوردمسيحثةرؤيافيهانجدإشيا.رؤلا1(،

إليها.سنعود.السبعالسماواتعبرالنبيئتنقلات

تصؤر.الثانيالقرنإلىتعود،بطرسرؤيا2(،

13:اي،مرإلىوتتندالعافةالدينونةمطولا

الاسمبهذاأخرىرؤياوهناك2:اي.بط2

إليها.سنعود.حمادينجعفيوجدت

الفردوسإلىالسفرتصؤر.بولسرؤلا،3(

الشاعردانتيالهمت12:س.كور2منانطلافا

القرنفيخمشفتالإلهتة.ملحمتهفيالإيطالي

دئر.التاسع

القرنإلىيعودانبوحنارؤيااسحهماكتابان4(4

التاسع.والقرنالثامن

اللاتينئة.فيإلياوصلت.تومارؤيا5(،
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بقاياؤجدتكيفتخبر.استفانوسرؤلا6("

415.سنةحواليؤنت3.الفذيسهذا

.المعمدانيوحناوالد،زكريارؤبا7(4

.برتولماوسرؤلا8("

العذراءتتوشلفيها)كتابان(العذراءرؤيا9(4

الثامن)القرنانالهلاكإلىالذاهبينأجلمن

(.والتاسع

يرديةرؤى

،أخنوخرؤىق.م.الئافيالقرنمن،1(

وصئات،موسىرؤياسابفاوالمسقاةاليوليلات

عثر.الاثنيالآباء

،سليمانمزامبر.ق.مالأؤلالقرنمن"2(

السيبتة.الأقرال

موسى،صحودب.م.الأولالقرنمن34(

عزرا،أخنوخأ!راركتابأوالسلافيأخنوخ

رويا،ابراهيمرؤيا،السرلانثةباروكرؤيا.الرابم

.حزقيالرؤيا،وحواء(آدم)حياةموسى

ار()سفرةرؤبا

ابخوفياليهابهيالرؤيا:المضمونأولأ:.

بالحدثيتعتقكثئفإنها.الجديدالمهدفيالوحيد

فيكما،يوعلوعدوجوابالاسكاتولوجي

مرتجهةالمسيحئةالحياةأنتئنإنها.14-:1613يو

فالمسبح.الاسكانولوجيالانتصارنحوبطببعتها

نهايةفيالدئانخعلقدوصعودهوقامتهبموته

وطذا25(.)3:البابطماواقفوهو،الأزمنة

وجهةالكنيمةتاربخمراحلمنمرحلةلككيكون

(1:9)بطمسجزيرةإلىالرائيئفي.اسكاتولوجثة

يسوعإنجيليتضضنهااليالثهكلمةأجلمن

)إنهاالسبعالصغرىآسيةلكنائسيعلنبدأ.المسبح

سلوكهاعلىاللهدينونة(الكنائسككتمثل

بلغةرسمهارؤىفيعرضهذا،بعداإ.)1:9

النواميس،القديمالعهدفيالمعروفةالتقليدئةالصور

أنأراد.نهايتهحتىالعالمتاريخنودالتيالعاثة

يقاسونالذينلكلوتثجغتعزيةكتابيكتب

يحضهمأنأراد.الإيمانأجلمنالاضطهادمثله

اللهفملكوتالنهائيئ.النصرحتىالثباتعلى
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يبلغوالمالتلاميذولكن،وثابتمؤشسوالحمل

بها.وعدوااليالنهاية

-ا:)1المقذمةبعدالرؤ،.سفرئصمبمثايخا:.

الأقسامنجد)1:4-8(والبركةوالتوفيع3(

التالية:

الدئانحكمنقلومهضةالأولىالرؤية،1(

السبعآسيةكنائسإلى(-1:917)تولوجيالاسكا

التهافيالحكمهذايتضثنا-3(.)ف

.والتهديداتالوعود،والتوليخات

ثلاثوفيا-22:ه(:)!اابخوئالق!م2("

.لوحات

الحربدرامماأ(:ا5:اا-ا:)4الأولياللرحة

الأولىالرؤيةبعد.للنهايةالطرلقتعذالتيالأخيرة

الختومرؤلةنجدا(،)4:ا-االعرشغرفةفي

يففنأنالحملمنئطلب)5:ا-8:ا(.السبعة

ضهجمالأولىالأربعةالحنوميفضنوحين.الحتوم

الختموفي.والموتوالجوعالداخلثةوالثورةالحرب

منبطلبونالذينالشهداءصراخنسمع،الحاسى

بنزعزعالسادسالختموفي.لدمائهمينتفمأنالذ

الختمفيالدينونةتكونأنبذلاوكان.الكون

سينجوألهتاكدالحقيقيئإسائيلولكن،الماج

التمجيدأجلمنشزيصيبهولنكقه

ولكنصمت،حلهذابعدالاسكاتولوجي.

الأبواقرؤبةوجاءت.بعدتحكلمالأخيرةالدينونة

يقذمونملائكةبواسطةأ(ا:ه81:7-االح!بعة

)8:2-5(.يخوركذبيحةالقذيسينصلوات

)علىكونثةتققباتالأولىالأربحةالأبواقوحملت

ي،والينابيعالأنهرفيالبحر،في،الأرض

الالةالأبواقوأعلنت8:7-12(.:الكوكب

جهتمثة.جرادهجمةالأؤلحمل:كوارث

)8:13-الأثرارالفرسانمنجيشاالثاليوالبوق

قاسالأخير،الوقفيئمخأنوقبل2(.:ا91

وقتلليححيه،(الكنيسة)أفيالهيكلالنبيئ

البوقودكرالسماء.إلىلئرفعاوقاماالشاهدان

.أ(ا11:5-ا:01)الأخير

-ب15:)11الأخيرةالمعركةمنالثانيةاللوحة

رؤيا

ظفروبأناشيدسماوئةبرؤيةأيضابدأت15(02:

المسيحبواسطةالعتيداللهملكموضوعها

الجيثماناصطفثئتم91(.اب،)11:5

معالشبطان(1والتنينالذ()شعبالمرأة؟للمعركة

العائمة()القؤةالبحروحش،الأرضئينمحازييه

-13(.12)ف(الكذبة)الأنبياءالأرضووحش

)14:ا-ه("مختار000144معالحملوأخيرا

الحصادبرمزوصؤرتالأخيرةالدينونةوأعلنت

برؤيةالصورةوتواصلت2(..6-:)14والقطاف

الأربمسئبت.2(ا:-16ا:)15السبعالكوؤوس

والأنهروالبحرالأرضعلىاللهغضتالأولى

هزتالخامسةوالكأس.والكوكبوالينابغ

بحيصالفراتجففتوالسادسة.الوخ!عرث!

.هرمجدونعلىيصعدواأنالشرقملوكاستطاع

هذهبعدكونثة.زلزلةالابمةالكأسوحملت

بابل:لوجهوجفاالمحاديةالقوىؤضعت،المقذمة

علىالمسيح17:ا-91:01(،الكونئة)الفؤة

ا-)91:االسماءقوسبهتحيطأبيضحصان

)91:91-18(،دتهالمعاديةالقوىشجنت18(.

)ئلكالأرضعلىالكنيةمراحلآخروبدأت

المرحلةهذهوانتهت-6(.اة02:سنةألفيدوم

جوج،الشبطانطرحفيهاالتيالأخيرةبالمعركة

قامثئم)02:7-.ا(.الناربحيرةفيوماجو!،

-35(.اا102:الأخيرةللدينونةالامواتجميع

علىنزلت،القدبمالعالمدماربعد:الثالثةاللوحة

جدبدةسماءبشكلالماوتةأورشليمالأرض

5(.-22:ا211:جديدةوأرض

وبفمالملاكبفمالحقيقةعلىتأكيد:الحأتمة3(،

تتلفظالانثظارصلاةأ(.)22:6-.2نفسهيسوع

الأخيرةالبركةب(،221:02الجماعةبها

.)22:21(

الفنإلىالرؤياسفرينتهمي.الأدلطالفنثالثا:.

العالمفيواسغاانتثازاانتثرالذيالجلياني

وتدشينالعالمهذابنهايةالفنهذاصهتتم.اليهودفي

وزكرياحزقيالأفكاريستعيدهوالآقي.العالم

سفرولكن.وأسلوبهموصررهمودانيالويوئيل
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يوردلافالكاتب.الئخصيئبطابعهيتمئزالرؤيا

العناصرعلىفرضانهكما.كتابينصنأفيبوضوح

بتاربخترتبطالتيالخاضةالمس!يحئةفكرنهالتفليدئة

أعطىالطردقةبهذه.المسيححملهالذيالخلاص

تحذث.المسيحئمدتولهاالنقليدرموزالرؤبام!فر

ولكن.وأسترولوجيميتولوجينأثيرعنبعضهم

آخرونوقال.التأثيرهذاعنالحديثمنفائدةلا

صحيحالرأي.الرؤباسمرعلىالمنحولةالرؤىبنأثير

القدي!االعهدمواضيعالشبفيانتئرت!ابقدر

عديدةمعانللرمزيكونفقد.ورموزهوصوزه

الفكرةعنلنعبزالعديدةالرموزمننستفيدوقد

رؤيايتصؤرأنالرؤياسفرقارئيحاولفلا.عينها

لغةفيالإلهيئالوحيينقلهوبل،يرهالمإئه.يوخا

هذامضمونمباشرةلنفهمنسعىونحن.رمزية

حسبالرؤياسفرنجي.الرمزيالنقلعبرالوحي

رؤى،الأولىالسماوتةالرؤية:)مثلأمحذدةرسمة

السغالكؤوستالسبعةالأبواق،ال!عةالأختام

الرؤىفينرىلاأنيجب4+3(.الرصمةحسب

فيعينهالواتعتمتلإضهاتارعمة.فتراتتسلسل

أدبثةوسانلإلىمرازاالكاتويلجأ.مختلفةصور

.الأرقامورمزثةوالاستعادةوالتنسيقكالتاقض

الساية.التعابيرمنالكثيرفيهايونانئةلغةالرؤيالغة

مبةوصغيرةكبيرةوحداتمنالسفرتاففوقد

ورفيع.مهيبالسفرمحموع.عينهاالرسمةحسب

الكنيسةظفرنشيدإئه.المسيحيئالرجاءملحمةإثه

الرؤياسفرفييجدواأنالئزاححاول.المضطهدة

وثائقمنمزلمجاأومسيحتةأويهودثةطحقاتعذة

هذهكلولكن.كتابينمنمؤلفاأوقديمة

بالفئما!.باءتالمحاولات

الرؤلاأصل:رابغا.

؟49،)1:ا،يوحناالكاتبيستى،1(

رسولأ،نفسهيسثيلاألهومع22:18.

حتىالثافي()القرنيوستينوسفذبثمقفالمليد

هوالرؤياصاحبيوحناإنالقولعلىالثالثالقرن

رأىفقدالاسكندرانيديونيسيوسأثا.الرسول

نإفقال،والمفرداثوالفكرالأسلوبفياختلافا
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فشكوك.الرسولليسآخريوحناعملهيالرؤيا

شة()الفاالألفئةتثاعوتجاوزاتالأسقفهذا

وغردغوريوسالأورشليميئكيرلسجعلت

يعتبرواأنيرفضونأنطحيةومدرصةالنزلانزي

أخذتالقانونتة.الأسفارعدادفيالرؤياسفر

أنطاكية.كنيمةورفضتهالرؤيابسفرمصركنيسة

عث!ر.الثافيالقرنمنذأريخاكيسةبهوأخذت

النفادإليهاعادوتأويلتةعقائدثةاعتراضاتوكانت

الائفاقيتثملموهكذا.عقلانئونالمسضونالحديثون

إلىالنبةولكن.الرؤياسفركتبالذيهؤدةعلى

وتفرضالعلمثةالأوساطفيتتفذمأخذتالرسول

فاستعادمحيحئاصارصهودفيالكاتنفسها.

شخصالكاتب.مسيحيئاثخاهفيالبهودتةالمواضيع

موتبعد،الصغرىآسيةفيكبيرةبسلطةينعم

يوحناإلأالكاتبهذايكونفمن.الرصولبود!

التشابهاتإبرازعلىاليومالثزاحويعمل؟الرسول

التشديدلاورسائلهيوحنالرانجبلالرؤباضربين

السفرهذاأنفنعتبرنحنأما.الاخلافاتعلى

نأنحاولولااليوخاوئة"،"المدرسةفيدؤن

فيهوالكتابفهذا.كتبهالذيالثخصنكتثحف

أفسس.فيشماولاالكنيمةنتاجالنهاية

قال.الئزاحيتنائض؟الرؤياسفردؤنمتى2!4

)81-دوبسيان!عهدنهايةفيالقديمةالتقليد

.معقولأمروهذا49-59.سنةنحوأي69(

بحيثالصغرىآسيةكنائسفيإنتثرتفالمميخة

يدؤنلمالكتابإنثتمخبا.الأؤلالحماسإن

مئلأنيرونأيامفيالأؤل،الاضطهادخلال

نأالكاتبيننظروأخيزا17:6(.ا:)6:9-ا

أمزاكانوهذا،الصغرىآصيةإلىالاضطهاديمتذ

نأطلبإمبراطورأؤلدوميسيان!،أيامفيممكئا

ولكن(.ا9-ا:14؟-1417:)13حيوهويؤفه

ليسثالمعاصرةالأحداثإلىالنلميحاتأنبما

إلىيعودموضوغانعتبرهاأننحشطيعأواكيدة

أردناإذابالفطنةنئحلىأنيجب:18(،)13الماضي

أحداثإلىراجحينالرؤياتألفزمننحذدأن

59،صنةحواليدؤنرؤأناعتبرنافإذا.الاريخ
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سنةالكنيسةاضطهادمنحدثماإلىعاديكون

(ثوبولسبطرس)موتنيرونأيامعلى64-67،

إليهماتخاخاللذينوأمالةاللهعونفيهافقرأ

سفرمعالقديمالعهدإلىعادبل.أبامهفيالكنيسة

منالثعوبمنشعبخلاصهوالذيالخروخ

لربه.أمبئالقىالضيق

رأىالوسطىالقرونفيايفير.خامئا:.

العالمتاربخعلىتنطبقنبوءةالرؤياسفرفيالشزاح

هذاكلتاليومالزاحتخلىولكن.الكنيسةتاربخأو

بثلاثةفاحنفظالحدبثالعلميئالتأويلأثاالتفسير.

التاريخيالتف!يرتالاسكاتولوجيالمسير:تفاسير

التفسيرللكات(،معاصرةأحداثإلىأتلميح

منعنصرايحملتفسيرككالتقليد.بتارلخ

الاضطهاداتإنيقولأنالرؤياسفربريد.الحقيقة

الأزمنةنهايةفدثانالنهائيئ.النصرمقذمةهي

فيالمركزلةالصورةهووالممخد(المذبوحأالحمل

إلىالع!دةمنبمنعلاهذاولكن.الكتاب

تبقىقيمتهاأنمع،للكاتبالمعاصرةالأحداث

اليومواتعناعلىنطئقهاأننحاول)فلارمزثة

التقالدإلىالرؤياسفرصاحبوعادحرفثا(.تطبيفا

الرجوعيقىولكن.صورهمنهايحتقيالقديمة

وهاالماضيفيتكلمالله.الأهثمهوالقديمالعهدإلى

فيحذثالماضيهذاإلىيعودالرسوليوحناهو

اليومالمؤمنإلىالنبوءة)تتوخهحاضرهافيالكنية

ويهئئها(اليومإلياتصلالتياللهكلمةلأنها

اللهبأمانةوالثقةالرجاءتلبهافيزارغاللمستقبل

نخبب.لاالتي

بهزلمة12فبحتفل.التا!يخيالسياق:سادلثا.

لكيالأرضعلىونزلالسماء،منطردإبليسر.

الوحشينمعاونيهإلىفلجأ.المسيحيينيضطهد

لاأ!ورإلىتشيرصورهي.13فيصؤرهمااللذين

التيالامبراطورئةسلطةهينحذدها.أنيمكن

يححجدأنوتفرض،اللهطبيعةمننفسهاتعتبر

الدبنيئالاطاريرىعتمعففي.اللهكأنهللام!!اطور

وظيفئةاتجماعتةحياةلكلالاصاسيئالشرط

العبادةهذهفييشاركأنرفضمنوسياسثة،

يارؤ

لابحيثجذرتة،مقاومةللسلطةمفاوئالمجسب

يعبدونلااللذينوالمسيحيون.بالحياةلهيسحح

حقيقئين،"ملحدين"صارواالواحد،الالهسوى

من،الجميعيبدهاالتيالآلهةيعبدونلالأنهم

بصبحونوهكذا.ورومةالامبراطورعادةخلال

قامدومبح!يانسأنيبدولا.البثرقيالجنسأعداء

الامبر)طورثةفيالمسيحيينضذمنطمباضطهاد

مقتوحة،أزمةإلىبعديصلاوضعففيكلها.

تجعلفيها،هوادةلاععارضةرؤكتشف

هناكالمسيحئة.وجهفيالاصنامثةالامبراطو!لة

يخافولا.منهماواحديزولأنويحب،خصمان

البثر،ستوىعلىبمفعولليسمايقولأنرؤ

هذهإلىتوخههوبلبنتص!ر.الذيهوالمسبحيثعب

الكبرىالوسانليملكونلاالذينالناسمنالحفنة

ذللثفيالمعروفالكونتسودامبراطورئةأمام

ونصزهم.انتصرواالآنمنذإنهملهمليقول،الزمان

الصليب.علىكث!فالذممطالحققيئالنصرهو

عبادةمعللمهادنةمحاللا،الظروتهذهفي

منوالموتوالاسنشهادهذدننا.مهما،الاوثان

عارفلأنه،يراجعالمؤمنيجعلانلا،المسيحأجل

الأبدتة،الحياةإلى،القيامةإلىذاهبأنه

يقنعلم،بمتطلباتهالقاسيالارشادهذاأنغير

فلا.(الحالية)تركياالصغرىآشةفيالمؤمنينجميع

وطاعةاللهإلىوالدعوة،التعليمفيالالحاحمنبذ

منبذ.ولاالموتإلىيقودأنيمكنالذيالايمان

الممارساتمعبساومموقفأصحابتهديد

يقبلولاجذرقيالمسيحيئفالايمان.الأصناتة

العلنفيالمسيحننكربأنيقبللاكما،تنازلبأي

منبعهالتفكيرهذامئلال!ز.فينعبدهأنناونعتبر

الكناضإلىالرسائلموضوعهوذاك.الثيطان

فيع!لفةتيار)تعلىيدتناماهذا2-3(.)ف

ظلفيولائمفيالممثاركةامكانيةومنها،المسيحتة

-8اكور)رجمسيحيينونبقىالوثنتةالمعابد

لأنهبائا،رفضارؤيرفضهالموقفهذامثلا(..

إيماتاونجحدالناسأمامالميحننكرأنيعني

الكنيسة.جمعنفننفصل



يارؤ

هوتللاا:بغا!ا.

،01فنهايةفي.النبودةورسالنهاالكنيصة(1،

نتفةنرى11،فوفيالتنبوء.مهمةالرائيينال

وبولس،)بطرسالحماهدينثماط:الرسالةهذه

مضمونعنشيءيقاللا.وموتهماالكنشة(باسم

نيئتلاأنهماعلىيثذدالنمنولكنكرازتههما.

بألفاظقيامتهمافضؤرت111:8(،رتهماسيل

ىأالشهودمنحفاإنهما.المسيحبقيامةتذكرنا

الثاهد،سثدهماتباعثنيبترذدوالمالذبنأولنك

انيتياسفعلهماهذا.الموتحتى)1:،(الأمين

ؤرلنايقذموهكذا)2:13(.الأمينالثاهد

الكنيسة:فيالنبؤلةالرسالةتحذدملموصةبالفاظ

فيمثاركةهيكلائا.تكونأنقبلعيثىهي

المسيحييندعوةهيئلك.وقيامتهالمسيحموت

يعاديهم.عالموسط

24أي:3()11يوئا0126الرسالةهذهوتدوم

ماوهذايوئا(.؟3ضعهركل)يتضمنقمرئاشهز!

هذاأخذ.الشةونصفصنواتئلاثيحاوي

الاسابغ:ونبوءة712:7؟25؟دامنالتحديد

ابيفانيوسانطيوخساضطهادأنرمزفيبشكلعبز

يصمحالذيالوقتهو،قصيروتتسوىيدوملا

يكونما.وهذاالسنينمناسبوعنصف.اللهبه

-11رؤإليهميتحذثالذينالمسيحينإلىبالنسبة

عرضةالمؤمنونيكونفيهالذيالزمنإن13:

دقيفاتحديذامحذد،وجنودهإبليسلهجصات

ومن.اللهبهصمحالذىالزمنيتجاوزلابحيث

أحئائه.علىيسهرالذياللهمحثة؟ئحدده

نفمها،الحقبةفيالجديد.الانمانولادة2(،

علىتدكماأولتدكالني12()فالمرأةاضطهدت

فنالتإبليسهرالذيالتيناضطهدها.اللهشعب

ضمأنشأنهاالخطرمنمأمنفيجحلهاعجائئاعوئا

منذقهرخصمفالتنين.البريةفيالعبرافماالشب

هي،أمههيالتي)والمرأةالمسيحولادةفي:الآن

طرذاإبليىطرد2:ا-4(.بورجالعذراء.مريم

يضطهدأنسوىلهببقىفلاالسماء.مننهالبها

نأبعديستطيعلاولكنه.الأرضعلىالمسيحئين

هذهوسبب.وينجحاللهمخططاتوجهفييقف

بشكلالولدهذامصبزوترد.المسيحولادةالهزلمة

الله.إلى،السماءإلىزححثىؤلدإنما:عجيب

لحمبيتفيتبدأسريعةلوحةأمامنكونوهكذا

نالهالذينالنصزوثنشدالصعود.فيوتنتهي

1(.)آاالمصلوبرثهممعماتواحينالشهداء

أنهعلىالمسيحلموتإعلاتا12فيكونوهكنا

بتحدةث22-16:91بووان.الثيطانعلىانتصار

فييننهيالاوجاعفيولادةأنهعلىالملبعن

الئيالنظرةتلتقيها.القيامةهيالتيالولادةفرح

المسيحمولدتربطالتيالث!رقئةالايتونوغرافياتعرفها

سبقهاوبمابالقيامةيذكرناقبربصورةلحميتفي

ساعةالشطانئقهروهكذا.مظلمقبرفيموتمن

بداالذيذاك،العالمعلىملكايتؤجأناللهيشاء

يولدعندئذ.الاكبرالفشل،البشرعيونفي،نصزه

لابأناأناسيرضىحينوذلك،الجديدالانمان

.الموتأمانئهمكئفتهمولواللهإلىإلآيستندوا

يبتنونالذينالحققئونالغالبونهمتحصلفمهصا

ا.لهشهودأولهمجديدلعالمالحاضرالواقع

التوتعهذالكلالاساستةالكرستولوجياأمما

"الشاهدهوبسوع)1:ه(.رؤبدايةفيفنقرأها

وملك،الأمواتببنمنقاممنوبكرةالأمين

ألقابثلاثةأمامنحنإ.الأرضملوك

!م!يادةإلىشكبلاالأخير،يعودلرستولوجئة.

يرتبطوالثاني.الآبيمينعنرفعالذيالمسيح

يتضقهنا.الصبعلىيدلوالأول.بالقيامة

لله!يحبواأنللبشريتحالذي9(:)5الئاملالفداء

دينونةفييفروالتوهكذا-تجهملككبوبضاركوا

24(.5:)يوالحياةإلىالموتمنانتقلواأنبعد

صفحاتكلفيالدينونةموضوعنجدونحن

المخ!تلفة،وجهاتهاتبرزواحدةدينونةأمامنحنرؤ.

سبقالحاسبمفالعنصر.والمكانالآنفيوئعلن

تائا.تحققاالمسحفيتحفقأنبحد،عليهوحصلنا

الدبنونةهذهأصاسييكونالذيفالكتابلهذا،

الحملكتاب،الحباة"كتابئستى)02:12(

الذينالناسأساءيتضمنإنه:28(:)13"المذبوح
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منه.يحيواأنوقبلوامصيرهمعاتقهعلىالمسيحأخذ

نألثهدونالذينالأنبياء،العانمفييكونونحثذ

نأنفهموهكذا:18(.)11حاضرواقعالدينونة

الذيالزمنهيرؤعنهايتحذثالتيسنةالألف

)بلوقيامتهالم!يحموتمعبدأت.الآنفيهتعيش

عودته.فيوتنتهيصيانه(كل

الأولالقرنفيالونالتةفيدؤنغنوصيئمقالآدمرؤيا

نجعمكتبةفيالقبط!ةفيوحفظ،الثانيأو

الحيروبةالعناصريقذموصثةبئمكلفهو.حمادي

قدقآدم.آدمحولاليهودتةالتقاليدفيوالجلياية

سزيينأشخاصثلاثة!نتلفاهوحئاشيتإلىنقل

ومعرفتهعدهالوحيهذاويعني.إليهجاؤوا

سدومأممطالارنكبة،الطوقانللممبل:

الاهـدخفيالأزماتوانا.العاضهاية،وعمورة

الغنوصيين.تدئرأنلمحاواطقوىمجهوداتلكل

نهايةوفي.وتعتنيبهمتحبطالسحاويةالقوىأنغير

بشكلالقبطة(في)فوسترالمنيرشأتيالأزمنة

المعادية.القوىويدترالبثر،فيحزر،انسان

فيببدو،ماعلىالرؤيا،هذه؟ؤنتابراهيمرؤلا

تحفظأولكنها..مبالأولالقرننهايةفي،العبرية

والمؤلف.الرومانيةوفيالفديمةاللافيةفيإلأ

اخبازبامدراشانجدالأولثب.قسمينمنيتكؤن

فيبدأة15:9-17تكعلىبتأشس!)هاجاده(

الاوثانبعالموعلاقاتهابراهبمفتؤةعنبصورة

فيرؤىسغالثانيالقممفيونجد)1-8(.

يعوئيلاسمهملاذابراهيتمئدخلحيثالسماء

فهو:الرؤىمذهموضوعأما)9-32(.

وتاريخه،الكون،الملائكةالار،،السماوات

أورشليم.دمار،ادبعالعالمخطايا،اللهعرش

اختيارحولتعليماالكتابهذايصتن

فيالأبراروانتصار،اللهمعوعهدهثايرانيل

دنهالأمانةإلىنداءعينهالوقتفيويشكل.النهاية

الاوئان.لعبادةورفضا

عنالتعليمفيتوشعا"ابراهيم"رؤيافيونجد

وسفرالتكولنسفرإلىالكاتفيهعادةالملائكة

"كتابفينجدهاتقاليدإلىعادكما،حزقيال

إيليارؤيا

،الكتابهذاإن-36(.أأخن)االحبثصيياأخنوخ

عزراوكتابالسرلانيةباروكرؤباشأنشأنه

حزكهانساؤلاتعلىجوائايقذمأنيحاول،الراج

.م.ب07سنةأورشليمتدمير

الحبثي.أخنوخكاب!رجالأساببعرؤلا

وهي،جلاسيوسقرارإليهاأشاراسمفانوسرؤلا

وقال.رفاتهونقلاسطفانسجداكتشافتروي

القرنإلىتعودقدالنيالرؤباهذهإنآخرون

شهيدأولرآهاالتيارالأسأوردتقد،الخاسى

ويسوع،مفنوحةالحسماوات"أبصرحينمسيحبئ

سكستوسأنإلىنشير".اللهيمينعنواقفا

القديم،منذؤجدتالرؤياهذهإنيقولالسياناوي

المانوئ!.لدىكببرةمكانةلهاوكانت

الاك.قسمهفياشعيا""!عود*رجإشيارؤيا

إيلياأ،كتاب*عننمتزهمسيحيئمقالإييارؤيا

منحرلهيالرؤيافهذه.يهودفيمقالهوالذي

يونانثة.وايراداتقبطئةمقاطعخلالمننعرفه

نصنعلىتأشىولبهه،الثالثالقرنفطدؤن

.م.بالأولالقرنفيمصريؤن3يونافن

علىتحرلض:أقسامثلاثةاليهابهذايتضتن

محيءتسبقالثيالأحداثتصولر.والصلاةالصوم

الاحداثنصوير.(للمسيح)المناوئالانتيكرصت

المناوئظهوروهي:المسيحبمجيءالمرتبطة

وأخنوخ،دمايلباطابيتة،اسنشهاد.للمسيح

المحيحملك.الانتيكريتسقوطبازا.وستين

سنة.ألفيدومالذي

منكاصرهالحاليشكلهفيالمؤلفهذايستقي

.الخروجسفرمنشماولا،القديمالحهدأسفار

العهدمنتذكراتنجد،الانتيكرستتصولروفي

أيضأونكتشفرؤ(.ايو،تس،)2الجديد

"الاقوالطوالفخارفيي!"أقوالمعمشتركةمواضيع

يعطيالكاتبإن".سليمان"مزاميروالسيبلية!

سيجذدالذيالميح()أوللممسوحهائادوزا

أيضأالكتابوتضفن.اللهوابنالملكلأنهالأرض

الثهاداتتعلن.الملائكةحولالتعليمفيتوشغا

2:9اكورفيوردتايبا""رؤياأنالقديمة



السريانيةباروكرؤيا

خطرولا،اذنبهسحتولا،عينرأتهما)"الذي

فأ(؟،يحثونللذيناللهأعذهعابثرقلبعلى

الا!راتبينمنوقمالنائمأيها)"انهض5:14

"(.المسيحلكيضيء

هوالثافي".باروك"كتابأوالسريانية؟ووكرؤيا

ومن،"الراض!عزرا"كتابمنقريبيهودفيمؤلف

وسنة07سنةبيناليهودالمعفمينلاهوت

)69-نرفاالامراطورايامفيدؤن..مب135

فيانتشرئم،الارامتةأوالعبرتةفي69،سنة89(

يونانيمقطعفيإلااليومنجدهنعدلماليونالتة.

قديمةسيانئةترجمةوفي304(،بهلنسة)بردية

إلىفتعودالمخطوطةأما.البونانئةإلىعادتجذا

هذهتنهياليالرسالةأما.المماجأوالادسالقرن

ولكنها،الكتابمنينجزألاجزءفهيالرؤيا

الرلان!ثة.اليبيايوحدهاوضعت

الكاتبماهىحينالرؤيا؟هذهمضمونهوما

587سنةباورشليمحلآاللذينالدماربنرؤتهفي

الذيباروكنفسهسفى،..مب07وسنة..مق

الالهثةالعمابةحضورعلىردك،الأولالدمارعاصر

الطرلقففتحوااللهعلائكةجاء.الئانيالدمارثب

نظرفيالمحنةمعنىهوما.للرولانأيللكلدانيبن

فالشريحةواحد.لعالمواحدةشريعة؟اليهابهذا

فعلهوهذاواحد.إلهيدمنخرجاقدوالعالم

الذبائحتوففتساعةالسريالئة!باروكرؤيا9ايمان

.م.ب07سنةالهيكلدماربعداو!شليمفي

الثافيالقرذفياليونانئةفيدؤنتاليونانيةباروكرؤيا

والثرقتةالهلنسئةبالافكارتائريهودقيبيدت..مب

الئاك"،باروك"كنابأيضأاصضيتأبامه.في

عبرإربا،تلميذ،باروكصقرفصؤرت

.السماوات

الكونفاكتشف،ملاكبقيادةباروكسار

معالبونانئة(في)هاديسوالجحيمالالهثةوالاصرار

الكوكبورأى.الهالكينأجاديلتهمتنين

الشفعاء.والملائكةالمخناربنوموطنوتحزكهات

خصىهيباروكبزورهاالتيالمماواتأنبما

أما:السزاليطرحا-17(،ا5؟3،4،)2؟
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فنحن؟اليونانتةباروكرؤيامنهالشيبعضاقئطع

نأالمنهؤدوالمسيحياليهودفيالتقليدبحسبنعلم

الرؤياهذهفينجدأتاإلىلثر.سبعالماوات

.4،44:15:،1؟13:15مثلمسيحتةتحويرات

ووردتالكنيسةآباءعندمرازاذكرتبطرسرؤلا

البرديةعلىمقطعانوجدكما،منهامقاطععندهم

وأالثامنالقرنإلىتعوديونانثةترجمة:ترجحتينفي

رؤباوجدت.ونهايتهابدايتهاضاعتوقد،اقايح

راهبمدفنفي"بطرسإنجيل9،معبطرس

حبئسثةوترجمة(.مصر)صعيداخميمقيمسيحي

فيعئايختلفانوبنيةمضمونمعوموشعةتائة

علاقةلا،هذه"بطرس"!ؤياإن.اليونانتةالترجمة

.حمادينجعفيكتشفتالتيبطرسبرؤبالها

فيمقاطعمنهالناحفظت(حمادي)نجعبطرسرؤيا

المسي!ةالرؤىأقدمإحدىهي.والحبشيةاليونانتة

وأنسثمالا.،.مب135سنةحواليأتفتوقد

الكوكب،ابن:الهوديةبالمسيحانثةانماديثاط

شأنها،الرؤبافهذه.اسكاتولوخةكأزمهصؤرقد

المسيح.بقيامةترتبط،الغنوصئةالرؤىصائرشأن

آياتوسيطةالساوفيالوحيوسيطهوب!وع

الابرارمجازاةأمكنةورؤى،النهايةوأحداث

.الخطأةوعقاب

يلهمهما.منحولينرؤيويينلعمليناصمبولسرؤيا

كور)2السماءإلىاختطفالذيبولسنقليذ

وجهئمالفردوسفيجولةهوالأول:2-4(120

فيوحفظ..مبالخاصىأوالرابمالقرنيألف

اليونانتةفيملخصوهناك.طويلةلانينتةنسخة

والقبطثة.والصريانئةالقديصةوالروسئةوالارمنية

مسيحتةلأعمالهائامرجغاالرؤباهذهكانتوقد

الجحيم.فيالنارعقابجغرافبةنصؤرمتأخرة

إلىيعودمسيحئنبطبئكتابهوالثانيوالعمل

صحودييتوشعوهو..مبالالثأوالثانيالقرن

الثمانيالحسماواتعبرعثرالاثنيالرسلمعبولس

راحةخيمةإلى؟الميخةالتقاليدوفياليهودةلدى

:فيقبطثةواحدةمخطوطةلناخفظت.المختارين

رؤيةبينموازياتهناك.حمادينجعمكئبة
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الخامحة،والسماءالرابعةالسماءفماالمعاقبةالنفومى

لمخ".ابراهيم"وصيةتذكرهاالتيوالعقوبات

نستعملهاالتي"بولس"رؤياإلىابيفانبوس

المؤلفهذافينجدأننابماغنوصثة.عموعات

لمسبرةؤباهناكأنيدكمافهذا،سماواتنلاث

.الأولالمسي!حئةالاولحماطفيعرفتسماوية

.حدةعلىنسخةكلعندونتوقف

و!اء.اليورانتةفيألفت.اللافيي!الشخة14(

التيالرؤيالهذهنصنأفضلالطوللاللاتينيالنص

تعلن.يوحناعنعظاتهفيأوغ!طينسص!عنهاتحذث

يبدوولكن.الرابمالقرندطكانالتألفأنالمقذمة

لأن،الثالثالقرنإلىيعودالكتابهذامئنأن

تقبلهاالتي"بولس"رؤياإلىيعوداوريجانس

مايشبهالنفسمصيرعنصورةويقذم،الكنيسة

علىعظات)فيعضرالثالثالفصلبدايةفي

النسكالرؤياهذهكاتبيمتدحالمزامير(.

ويذد04(93-ت2426،ة9)فوالتقشف

العالمعنبالتختنيتظاهرونالذينبالاشخاص

أماملسناولكننا.4(.)فالنسكمسحبلبس

الرهباني.اضسكاقيتوشع

أنتعتبرا-2()ف"طرسوس"مقدمةهاك

فيعاششخصيدفي3ولسنةوجدثالمخطوطة

تعليمات"المكتشف"هذاتغ.الخاصبولصبيت

تتضثنالمرمرصتعلبةالاساساتفيفوجد،الملاك

خطيئةضدالخليقةأنينا.3-فوئفضل.الوحي

غير.الدينونةتأخرفياللهبالطولويظهر.البشرلة

صباحكلالملائكةيحملهاالبشرأعمالجميعأن

لكيهتأهالئالةال!ماءإلىبولسوسقرومساء.

عندلجسدصنوالابرارالأيثرارنفوساظلاقيرى

المناطقإلىوالأسفارا-18(.ا)فالموتساعة

فيلىايلياأخنوخيرىأنلبولسأتاحتالسماوثة

الأبرا!يقيمفيهاالتيالأرضهوالذيالفردوس

!لتوراةابرارأما.المسيحومدينة،سةالألفخلال

وجدتفقد،داودأنشدعندهالذيوالمذبحالعبرتة

بولسأيخذحينئذ91-.3(.)فالمدينةهذهفي

المقر:نهايةوفي.الخطأةيقاسيهالذيالعقابليرى

بولسرؤيا

الرحمةطالئاميخائيلالملائكةرنيسمعراع

وعدولكنه،الحطأةموتخاالم!يحفأجاب.للخطأة

)31-44(.الأحديومالعذابمنيريحهمبأن

الابراربولسفيهيلتقيفردوسفيالسقروينتهي

ف)وآدموموسىوالأباءالعذراءمريمفيهمبمن

الأيثخامىبسبببولسآدمويبارك45-95(.

.الإيمانإلىبهمجاءالذينالعديدين

الرؤياتأولى)الغنومثة(.الضطةانسخة2(،

اللهجةفيوجدتالتيالغنوصئةالاربع

فيالعنوانبرزوقد.حمادينجعنيتالاخميمثة

منقرلةليست".بولس"رؤيا:النهايةوفيالبداية

دينونةيشهدبولسأنمعاللانينئةفي!بولس"رؤيا

الرابعةالسماءعبرصعودهفيالنفوسمختلف

يأ،النناسبئ)أو:والنقضص.الخامسةوالسما.

آخر(جسداالنفسودخولجديدمنالتجشد

الحارسونالثسياطينيستخرجهالذيالعقابيبدو

علىنحصللمالتيالنفوستلكمن،السماواتفي

-22(.:18)21الحفةالمعرفة

هوصعيروولدبول!بينباجتماعالكتابيبدأ

"علىالقدسالروحمعيتماهىالذيالموخهالملاك

فيالرموكالالهيالوجةهذاوسيقود.أرمجا"جل

مرازاالغنوصثةالروىوتصؤر.أورضليمإلىصعوده

ثالوجوهمتحذدةكصورةالموتمنالقائمالميح

إلىالأؤلالظهورهذابناوي!حود.ولدبشكلتظهر

لكيأورشليمإلىوصعودهبولسعندالقيامةرؤية

أيخذهنا.-2(أ:2،-1117:ا)غا!الرسليزور

الرسلبرفاقهسيلتقيحيثالسماوتةأورشليمإلى

جسدهبولمىرأىالصعودبدأوالىاذعشر.الاثني

السصاءضوءوفي.الأرضعلىعشرالاثنيوجسد

لي،"إفتحتقرلتبعبارةبولىتلفظ!السادصة

أعبر.لكي"أماميهوالذي)القدس(وللروح

علىشيخافالتقىالسابعةالسماءإلىبرلسوانتقل

ا:15.غلفيكمابولسباخاراعترفعرش

غنوصتةتعابيربولسفيهيقذمطوللحوارويبلأ

ليقودأتى،منهالذيالمكانإلىالعودةحول

التحتئ.أالعاسجنمنالآخرين



حزقيالرؤيا

لم".حزقيال)ابوكرلفون("منحولأوحزبلوؤيا

فيمفاطعخمسةسوىالكابهذامنببق

ثسشربرديةفيوالحاسالآباءعندأربعة:اليونالئة

الأولالقرنبين؟الكتابهذادؤنمتى.بيتي

مقطعاطولأماب.م.اياولوالقرنق.م.

عندنجدهونحن،والمخثعالأعمىثليختضفن

راببإلىتنسبهالتيالرابيشةالكتاباتوفياببفايوس

رجلوحكمعملعنالمثلهذايتحذثيهوذا.

لأنهالملكحديقةفدتراتعاونا،مخفعورجلأعمى

نأيبينأنالمئلتوخىوقد.ابنهعرسإلىدعاهماما

يشاركانوأنهما،العملفييرتبطانوالجسدالنفس

القيامة.في

)رسالةاصرائيلتولةإلىالثانيالايرادويتر

فيالولادةإلىوالثاك(.الرومانيمملمنضوس

ولامرازايردالذيوالرابم)ابيفانيوسإ.البتولية

عنمثلهوالاسكندرانيكلمنضوسعندشما

رقمبيتيلثسشربرديةنصأما.الأخيرةالدينونة

الصالح.اسرانيلراعيعنفينكلم851،

الاسع،القرنفي،اليونانثةفيذؤنمنحولدانيمالرؤيا

مجيءحولوالمسيحثةاليهودتةالتقاليدكثفوقد

ح،العالمونهاية(للمسيح)المناوئالانتيهكرست

هذا.الثامنالقرنفيالبيزنطئةالامبراطوريةوضع

الاتوالفيمانوازيجهوديةموادينقلالكتاب

وسفرالرابموعزراالثانيوباروك)3-ه(السيبلئة

دا.لرلفا

الأولالفسمببدوالكناب؟هذاينضقنعاذا

استعارئاتصولزافيصؤر،نبوءةبشكل)1-7(

تتويجحتىوالعربثةالبيزنعيماالحرولبحقبةأحداث

008.صةرومةفي)ثارلمان(الكببركارلوس

العالمنهايةرؤية)8-14(الانيالقسمويخمكل

منأخذتعاصروعلىثابتةتقاليدعلىالمؤشسة

علىئثرفالذيالموضوعأما.الأولالقسم

إلىفبالنظرالانتيكرست.شخصفهو،الكتاب

الاساعيليينيقهرالذيقسطنطينعلىالنبوءة

ألرتتد،تلالسبععلىالواقعةالمدبنةمنويطردهم

السياسئةالايديولوجاعلى!زادأثيرأ"!ا!ال"رؤدا
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الروحي.بيزنطيهةبإرثترنبطالتيالدولةلدى

فيذؤنمؤلفاللاتبنئة(فيعزرا)-!حدراخرؤيا

علما.م.بوالخاصىالثانيالقرنبيناليونانثة

يعودوحيدنحطوطفيحفظ.يهوديةموادأصاس

إاوكسفورد(.15القرنإلى

ضرورةحولسدراخبخطبةسدراخرؤلانبأ

ذبهحةفيالمثاليطابعهاوحولالحقيقئة،المحثة

اقتادوهالذينالملائكةصوتسدراخسمع.المسح

فأجيب.الزأصلعناللهفمأل.اللهعرضأمام

العالم.فيالشزكلعنمسؤولهوالانسانبأن

الله،رحمةضممولثةعلىالكتابهذايشذد

الابنمئلينقلوهوالانسانجسمجمالوينثد

صيحيئ.غيرعالمإلى11-32(:15الوالضال

النياللوائحبعضفيصميا""رؤيائذكرصمنيالؤدا

منبالربمإلانحتفظلاولكننا.المنحولةالكتبئورد

موشي!اتفينقرأهتصيريونالنايرادفي،النصوص

قبطثة.مقاطعوفيالاسكندارني،كلمنضوس

006الكتابتضضن،نيقيفورسكنابحسب

..مبالأولالقرنفياليونانثةفيدؤنوقد.سطر

الدينونةعنصورةالقبطيةالمقاطعتقدم

كان.الخطأةأنف!نقاسيهاالتيوالعقابات

إلمطالنبيئسقرستصورةثلثبلايتضمنالكتاب

صورةيصبقالذيالمقطعلأن،السبعالعحماوات

السماءفيالملائكةمحديذكرالخطأةعقابات

الخامسة.

أخنوخ"كتاببنبةتشبهصفنيا""رؤيانجيةإن

و"رؤبا"الثالثباروك"كنابو"،السلافي

نإفنقولالاساسئةاللاهوتثةالفكرةأما".بولس

الكانبويشذدالب!ئر.جميعإلىتصلاللهدينونة

عنالحديثفييتوضعكما،اللهتاميعلى

تستطغالابرارنفوسبأناعنقادهولعلن،الملائكة

اتمأئة.النفوسأجلمنتتشقعأن

سب!عةمنتالفلعزراخطبةهياليوظيخهعزرارؤط

هذا.والجحيمالسماءإلىرحلتهفتروي،فصول

عملأيعتبر،اليونانيةفيحفظالذيالمنحول

عليهدخلتففدجهودئا،كانوانمسيحئا.
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الثانيالقرنبينا!طيكونقد.مسيحتةتعديلات

التايح.والقرن

فصامعزرابدأ؟الرؤلاهذهمضمونهوما

إلىاختطفحينئذ.أسرارهيعزفهلكياللهإلىوصلى

فنال،الخطأةأجلمناللهلدىوتشقعالسماءت

كإنزل،ذلكبعد.الأخيرةالأدامحولوخا

زإرئمأ4(.هيردوسعقابشاهدحيثالجحيم

وظهرالخطاياطمختلفعقوداتفراىجهثمأعماق

السماءإلىأعيدولما.علاماتهمعالانتيكرستله

قدالانسانأنليتيقنالجنينتوضمعيتغأناستطاع

عزرابينالخصومةالأخيرالقسمويصؤر.اللهخلقه

مونهقبلعزراصلاةوجاءت.نف!هحؤلوملاك

لاهوتأما.بمجدلةكلهالكتابوينتهي.ودفنه

مثلوهو.القديمالعهدفيفينجذر،الكتابهذا

وتطليه.اللهنساميعلىبشذد،الرابمعز!اكتاب

أولاس!يالذيالتكوينمنحول*رجلامكرؤدا

4(.)تكقايينابنوهو"لامك"رؤيا

مآ"لجاةمحتصرةنسخةهياليونانيةموسىرؤدا

.م.با-2القرنفياليونانيةفيدؤنتوحواء".

تكفييتوشحخبرأالأولىالاربعةالفصولتشكل

نقلعنالنمنيتحذثهذا،بعدأ-25.ت4

وموته.آدممرضعن،شيتإلىالتقاليدبعض

أحداثعنالموتفراشعلىتحذثفآدم

عن،اللهظهورعن،السقطةعن،الفردوس

هذابعد.والتوبةالجثةمنالطردعن،العقاب

نظرالكاتبويلفتوحواء.آدمموثيصؤر

التوبةفبفضل.الموتبعدآدممصيرإلىالقارئ

الاجساد.بمامةالأولالانساننعم،والصلاة

طرحتهاالتيالمسائلعنجوائاالكاتبقذموهكذا

.والموتالخطيئةعليه

القرنإلىيعود،يهوديأصلمنمؤلفنوحرؤلا

العبرئة،فيدؤن.اليومضاعولكنه.ث.مقالئاني

رخ).أ:13؟الوديلات""كتابفيوذ!

من)18:2،لاويوصئةوفي21:01(،

المتبقتةالمقاطعأما(.عئرالاثنيالآباءوص!يات

أخنوح"كتابفيحفظتفقدنوح""رؤيامن

يةرؤ

؟55:2-45:7؟11،2-ا:)6"الحبثي

-ا:96:25،601-ا:ء6؟42-ا:06

)7:02-93،اليوديلاتكتابوفيا:3(70

أيضأووجدت21:.ا(.بم02:7.ا:ا-15؟

مغاورمنالأولىالمغارةفينوح""رؤيامنمقاطع

نماهيأننحشطيعأنناويبدومقطغا(.)21قمران

يركزالذيالتكولن""منحولونوح""رؤيابين

.نوحشخصعلىكلامه

كردكساتمنالخامسالكودكسإنبعقوبرؤيا

،ليعقوب!ؤيوينالقبطيةفييتضضنحمادينجع

بينمحادثةالأولتورد.يونالبأصلإلىتعودان

إليهاينظرالتيمالا3وبعدقبلويسوعيعقوب

نأيسرعيسنطبعالاظاهريمنظارمنالكاتب

جسذابأخذولمالجسدظاهرأخذلأنهأيتأ

عدائحعمرعةفهيالئانيةيعقوبهـؤياأماحقيفئا(.

اششهادئذكروفيها،وبسوعيعقوبإلىئسبت

.الرسول

سفرعنالكتابهذايختلفالمنحولةبوحنمارؤلا

العهدأسفاربينقانوفنكتابهوالذيالرؤيا

أفرامبعدجاءوقداليونانثة،فيحفظالجدبد.

صورةنهأخذوقدالراج(:القرن)بعدالرياني

ببنمحادثةتوردالرؤياهذهإنالانتيكرست.

عيء:الاخيرةالنهايةحولويسوعيوحناالرسول

وكل.الاخبرةالدينونة،المونىقيامة،الانتيكرست

التقليدئة.الرسمةحسبضؤرقدهذا

(ال)،رؤلة

بأشكالالبشراللهحذثالقدبم.العهد14(

الخفثات.أراهممح!لفةوبطرق(،ا:ا)عبعديدة

و*ظهورات.القديمالعهدفيعديدةرؤىهاك

طرفين:بينيتهطؤريوردهاالذيللنصالأدبيوالفن

نقذمالتيهوصليةاللاال!ردئةوالخدعةالدقيقالتصولر

أصلهويقينتعليمكتشمات،رؤيةخبربشكل

الاولبالنمطيرتبطماتمئزأنالصعبمن.الالهي

ممثزبشكلالأنبياءنمتم.الثانيبالنطيرقيوما

،الجليانهلأأي،البعيدونوارثوهمإليهاعادبرؤى

الذممطاليقبنأما.وزكحزخطفيخارفالوئافأضافوا



يةرؤ

اتصالأالنبيينال:كالناليفهوالرؤيةمنيصدر

5:91-24(،)إشاللهبقصد3:7(،)عابالأسرار

لقد22:91-23(.)املعلسهفيشاركلأنه

فيالمئاركةهذهإن.والآنالماضيفياللهكئمه

بلوحةعنهمابعبزالكلمةونقل،السماويالمجلس

؟اة2)إثى"الكلمة)ارأىالعبارةونلاحظ.الرؤية

؟ا:13)إش"الالهي"الفولأوا(:امي؟ا:اعا

في"حزهأ،ارأه"،عفعلالرؤيةتردا(.:احب

دوزالعبواالنبيئتلاميذولكن.()رأيطالمتكلمصيغة

عذةمنمركبهواإرإن:رؤيتهنفلفيكبيز!

آثاربحما!اوحز،تدويناتنتيجةهيعناصر

لاحق.تفسير

بومئا:عادئا،تاففا،الرؤيةموضوعيكونقد

،الحربإلىترمزأغراضةجفاف،الجرادهجوم

أماا(.)إرتغليقدر،لوزغصن8(،)عاثمارسفة

النبيئ:روحفييقيمالذيباليقينفترنبطالرؤيةأهمية

ساهرالله)عا(.منهابذلا،قرلبةاسرائيلدينونة

وتد)إر(.اطالشمامنالعدؤفيأقيكلتهيتئموهو

بخبرةنرتطالسماءمنصورعلىالرؤلةتنفتح

بلاط22(امل)يملةبنميخاالنبيرأى.الأرض

البلاطهذااشعياوتمئلالمليهي.كالبلاطصهوه

بهامجتفلليورجافيوممعهراهشهدمنانطلائا

ا،يقدقهاالتيالصورحزقيالوكذس.الهيكلفي

فيه.يعيشالذيالبابليوالمحيطالبيبليالنقليد

رؤبة-01:1116أعأورد.الجديدالعهد2(،

رؤىوبنيتاللامختونيين.لعمادبطرسهئأت

تقليدثةيبلتةعناصرمنانطلائاالرؤباسفر

اليهودبةالليورجياامنأيخذتوصمات

استفانوسورؤيةالمسيحتة.واليتورجيا

الذياليهوديالفكروافقت7:هه-56!)اع

قبروحولالرؤبة.موهبةينالالمائتبأنبقول

كما،ه(:16)مر"شائا"النسوة""رأت،بسوع

واللفائف:6(28)تفيهكاذالذيالموضعرأين

الرسلرأىةالنهايةوفي8(.02،5:)يووالكفن

"رأيت:سيقولنفمهوبولس.(:0218)يوالرب

.(9:1كورا)"الرب
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23؟92(.صم)2داودأبطالأحدأتايوالدرلبم

اناموس،:اليونانيةفي.روحةالحبريةفيار(1،ريح

عورلةمناخيحذدعنصرالريح.بنويبنوما،

الرباحمنعدداالبيبهليانذكرلهذا.ولبانوفلسطين

رإ،6:ه)زكالأرحالكونجهاتمعتتماهى

31(.24:ت2؟ا:17حز7:2،دا94:36،

منتأتيوالشتاء.المطرفصلفيتسبطررياحهناك

4-18:ا)املالمطرو،الغيومتحملالغرب

وتأثي.المزروعاتأجلمنالخيز54(:12لو؟46

الشمالتةوالريح.الجفافمعهافتحملالشرقمن

9(،*:أي؟43:22)يصيوالصقيعالردتحمل

رباحوهناك.صافيةالسماءوتجعلاالغيووتطرد

الغربمنتأتي.والصيفالجفاتفصلفيتسيطر

الخمسينرباحفتكونالثرقومن.الندىفتحمل

شيء.كلتحرقالتي

يخرجهاالذي4:13()عااللهخليقةهيالردح

!(ة135مز51:16،)إرالفلك،خزاناتمن

في43:17(.سي28:25،)أيلهخاضعةفتبقى

الأوامرإعطاءسلطانبموعامتلك!الجديدالعهد

فالعواصف،لهذا.وز(-8:2627)تللردح

وعلىاللهغضبعلىتدكوالأعاصيرالرياحثة

4(.:احز؟22:11صم2؟13:15)هوظهوره

نإفيقالروح(،)،الشسمةمعالرلحتتماهى

)تكالأولالشواشفيالماءعلىيردثاللهروح

الربفمصطخارجةالريحوتصزرا(.8::2،أ

8(.:15)خرأنفهمنأو9(37:أي8؟:27)إش

علىالعنصرةفيدئتعاصفةالرلحوضخة

الريحهذه2:12.أاعالقدسالروححضور

حز؟ا:2مل)2الحماءإلىالأنبياءترء)والروح(

بقؤتهاالريحترمزالبشر:نظروفيأ(.:11آ8:3

اللاثباتإلىوصرعتها21:18()أيمنظورةاللا

والباطل14(:ا)جاواللامادتة5:13(دته)إر

مأفي3:8(.)يواللامتوخ!والمط16:3(،)أي

تعطيلاغيوئاتدءالتيالغربيةالرلح،25:14

بالعطايايتبخحالذيذاكعنصررةهيمطزا،

ضبئا.يعطيلاوهو
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لوحسبيوعأجدادومن.زربابلابنرشا

.3:27

هو.ا:3.تك.يافتبنجومرأبناءأحدريفاث

في.ديفاتة:6اأخافينقرأ.الشعوبمنشب

الكتبةفيهوقعخطأاأمانحن.تتير:العرية

الصحيحةفالقراءة.والراءالدالبينيمتزوالمالذين

6(.:أأخ)ا"دايوفاتي"تقرأالتيت"في"دهي

يأ"دهيو"منمؤئفة)ايرانئة(فارصئةلفظةهي

ولفظة.والأميرالستدأي""فاتيو.والمقاطعةالبلاد

عنرئيحىفهناك.البلاد"أمير)اعلىتدك"ديوفاتي"

قديوكا(ايداالأكادية)في"دهبوكا"اسمهمادافي

07(.)721-هالثافيسرجونزمنفيعرف

اسمأمام"ربفات"أو"ديفات!معنكونوهكذا

المادايينالأفراديمثل:6(اأخا:3؟01)تكعلم

توجرمة()أو:توجدمهالجومريالرئيسأبامفي

القرنفيالأناضولإلىدخلواالذينوالاسكوتيين

الذيجومرنسلمنكلهمواعتبروا.م.قالساج

اجتاحواالذينالجوسدينمنالأؤلالجيليحثل

.البلدانمنعددا

رلكاب

قتل.بنيامينقبيلةمن.البئيروتيرمونابن1(4

داودحكم.شاولالملكابناشبعل،بعنةأخيهمع

.(-4:212صم)2بالإعدامعليهما

الكهنةرئيس

الرلكابيين.!جد"2(

أورضليمسورنجاءفيعملالذيملكياوالد3(،

14(.3:)نح

إلرائيلفيشكلرا.ريكاببنوهمري!شون

الحضرحياةدينثةلأسبابرفضتمجحرعة

الحمرعنيمتنعونكانوا.الزراعةفيوالعمل

)إرالحطروقتفيإلأالمدنإلىيلجأونولا

الريكابتونلمحذر2:ههأخاحسب!هم!:14-6(.

القيثيين.إلىوانتموا،ريكاببيتأبىخمةمن

ريكاببنيونادابجذهميحممى35:6إرفي

مل)2بعلعادخصملياهو،تحزبالذي

لىفلسطيننبوخذنصراجتاححينأي(..ا:5

وهناك،أورشليمبىالريكابئونلجأ،يرياقيمزمن

الأمانةفيلليهوذاويينكنموذجإرمياقذمهم

.ريكابجذهملفرائض

الريكابئين.خبر"رجا!()خبر،رلطبثين

عمل.القديمسجونابن0-2275(2284)!لمويض

يدملمحكمهولكن.البلادفيالححلمإعادةأجلمن

وخلفه،مزامرةضحثةذهب.سنواتتسعإلأ

مانيثستوسو.أخوه

الكهنة.عظيم،رجالكهنةرليس



اسمان.صلمناعرفيق.الذبيحةبرمولد:زاباح

بعملئةقاما.مديانفيلملكينمئمؤهانأومختلفان

جدعونبهحافلحقتابور،منطقةفيعسكزلة

9:17؟رج8:ه-28؟)قضوقتهماوقهرهما

9:3(.إش.ا-83،12:مز

تقدمة.قذمؤاباد:

يرحمئيلعشبرةمن.ث!يئ!انابنةنسلمن1(4

2:36-*(.أخأا

21(.7:أ!أاافرايممنرجل2(4

داودأبطالأحداحلاي.بنزاباد،3(

ا:41(.أ!ا)ا

24:26(:أخ21العموفطشمعاتابنزاباد4(،

شمعةبنيرزكار-جهوذاملكيوآشقتلةأحد

:22(.12مل)2

الغريبةامرأتهعنتخلىزتوبنيمنإسرائيلى0(4

:27(.أ.)عز

امرأتهعنتخلىحشومبنيمنإسرائيلي،6(

:سم(.01أعزالغردبة

الغرلبةامرأتهعنتخلىنبوبنيمنإصائلي،7(

.ا:43(.)عز

يسثيه.سليمانالملكنديم.ناتانبنزابودزابود

.ه:4املرج.سلبمانكاهن:أيضاالعبرفيالنصن

أحشويروشخصبانأحد.القاتل:فارسلغةفيزا!ر

ا:01(.)أس

!افي،زخر!اابنهو.-01681748المتهعبدزاخر،

للشيختتلمذ.حبفيولد"زاخر".بعرفوقد

كتبهمن.والنولاويبجعوالأبويننحويسليمان

اليهوهـ".علىالرذفيالنقودوخلاصةالعقود"فوائد

من"نبذةثم.الميحهويسوعأنعلىفيهيرهن

البراهينيقذموفيهاالمقذسة"،الوراةشهادات

في.المسيحالستدولاهوتالنالوثحولالكمابتة

الشودرفيمطبعتهعلى"المزامير"نث!ر،1735سنة

الخوريبهانتقدعضا"أجولةكتبثتم(.البنان

سفرمنكلماتبعضعلىالمكزمبيبيلايرسف

علىالجهيروالرذاليسيرالتفسير"نخبةثتمالمزامير"

حولمنهامواعظوهناك.المزامير"انتقاداثأجولة

،مولدهنذالأعمى،الشعانينأحد،الضالالابن

الأربموموافقةتفسير"كتابوترجم.الفصح

الزبور".تفسيرفيالمنثورالدز"كتابثئم"أناجيل

أضاء.اللهأيزرحبارج.الضياء،البهاء:زارح

فيرعوئيلورؤساء(أربعة)وكانواأبناءثافي(41

36:13،أتكعوامرأةبححمةبنوهم.أدوم

ا:+(.أ!ا17،

34(.!م-ة36)نكأدومملكبولابوالد2(،



611

توأمهوشقيقالكنعانئةناماروكئتهيهوذاابن3(،

يهوذاأبناءآخرهو..3(-3827:)تكفارص

نسئهشكل:3-2.16أخا،46:12)تلثالخسة

7:17؟يض26:02؟)عدالزارحتينعشيرة

المذكورزارح=يزراحي(نقرأ)حيث27:8أخا

1:3(.)تيسوعنسبسلملةفي

4:24(.أح)ايعقوببنشمعونابن،4(

.2،صوحر:

6:6،أخ)اجرشونعشيرةمنلاوي40(

)26.

أحباشمرتزقة:والكوشتونالكوثيزارح6(،

)منالقبمنبدوأوممرلحابيعملون

أوقفهم،يهوذاسهلعلىغزوبعملئةقامواكوضان(

أنبعدجرارإلىرذهمثئممريشةفيآساالملك

8(.:16ر!؟8:14-14أح)2دترهم

مراحلمنمرحلة.موآبجنرئيفي.زاردواديزارد

.(14-2:13تث؟12ة21)عدالخروج

أحشولروشلدىالأؤلالوزبرهامانامراةزارش

6:13(.14؟5:01،)أس

:!هم!(.2أخ)ايرحمئيلعشيرةمن.يوناثانابنزازا

أخ)اجبعونمننجيامييئزكرلا.اختصارزاكر

9:+(.أخ)ازكرلا=3(8:ا

نحزا

أقام:34(.15)ل!يهوذاسهلفيمدينة1(4

"3(.11:)نحالمنفىمنالعودةبعديهوذابنوفيها

أورشليمأسوارنجاءإعادةفيزانوحأهلشارك

3:13(،)نحالواديبابفرتموا

من15:56(.)يشجهوذاجبلفيمدينة،2(

.(4:18أخ)اكالبيأصل

رحبعاموالملكمحلةأبناءآخرالاشثزاز.:زاهم

11:91.أخ2رخئلائة(.)كانوا

عزباالملكبنىهناك.أورشليمفي-(ا!أبابزاولة

)نحالأسرارمتقىعلىهر26:9(.أخ)2برخا

المدية.شماليبقع24-25(.3:91-.2،

هوالأصلفي.المحاربالاله،كيشمدينةالهزبابا

"البلدان،ملكالاساسيئواسمهحثي،إله

زبدي

ايازي،ئثياللوفيين،محيطوفي)وردنكاتي(.

وأأشابيالحورلين:وعندحاسمالي.زفانا،

فييحملواقفانسانبمثكليصؤرنعربادفي.

أسدا.يسراهوفيضخمةمطرقةيمناه

زباي

الغريبةامرأتهعنتخلىباباينجيمنإسرائيلي(41

.زكايرخ01:28(.)عز

أسوارتريمفيشاركالذيباروكوالد2(،

02(.3:)نحأورشلبم

زاباح.5رج.زلح

.المثاةفيقدشيمنظامفيالأولالمقال.ذبائحزبحبم

.الدمورشنالحيواننحرثراخا4فصولهفييعالج

...التقدماتمنفئاتصبعالمثشاةدرست

ونوصفتا.بابلتلمو؟الموضرغعيتعيد

المقالهذافيالمذكورون)تنائيم(والرذادون

لمساعة،الهيكلدماربعدماحقةإلىيننمون

ذبائح.تقديمبالإمكانيعد

وأزبدىلكلمةاليونافيالشكل:زبداوسزبدي

سالومةزوج.صمكصاد.اللهعطتةزبديئيل:

زبديابنيوالد(15:04مرءق56،:27)مت

وز؟4:21)متالاكبرويعقوبيوحاالرصول!ت

بما2(.:21يودلا2؟:26،وز02:02،وز01:2

وبما2(8:الوبأموالهايوعتحينكانتامرأتهأن

02(،:ا)مرمعهيعملونمساعدينلزبديكانأله

ميسوزا.كانآنهيعنيهذا

عطتي.:زبدي

من17-18(،ا7:)يثىزارحبنزبديا("

أخ)ازمري=عاكانأجدادمنحهوذا.قبيلة

يهوذا.بنزارحأبناءأحد2:6(.

فيعائلةرئيس.شمعيبنيمنبنيامينيئ24(

.(891:أخ)اأورشلبم

الكرومعنمسؤولالشفمي:زبدي،3(

27:27(.أخ)اداودأيامفيالخمروخزائن

زكري-:17(11)نحآسافبنزبدى4(،

)نحأسافبنزكور-15(ة9أخ)اآسافبن

الثالة.المغئينفرقةرنش!35(::12



يازبد

رج.سالومةوزوجويوحنا،يعقوبوالد40(

.بديز

.يهوهعطة:زبديا

فيعائلةرئيسبرلعة.بنيمنبنيامينيئ،1(

.(8:51أخا)رشليهمأو

فيعائلةرئيسألفاعل.بنيمنلامينيئ24(

.(817:أخأاأورشليم

إلىكلاهاانضضا.يوعيلةشقيق.باميني،3(

:8(.12أخ)املكايصيرأنفبلداود

أباهخلفداود.أبطالأحدعسانيلابن44(

الراجالثهرقالعسكرئةالخدمةعنكحسؤول

27:7(.أخ)ا

مثصلمياأبناءثالثقورحي.بواب،5(

26:2(.أخ)ا

الملكأرسلهمالذينالئمانيةاللاوئينأحد6(،

لبعفمواضباطوخسةكاهنينمعبوضافاط

:7-9(.17أخ)2يهوذامدنفيالشريعة

يهوذابيثأموررئيس.اصصاعلبنزبديا7(،

يوشافاطأثامفيالملكتةالأموروقاضي

91:11(.أخ)2

بنيمنعائلةرثيىميكانيل.بنزبديا،8(

8:8(.)عزعزرامعاليمنعادسفطيا.

الغريبةامرأتهعنتخلىإفير.بنيمنكاهن9("

هـا:02(.)عز

زلديئيل

العسكزلةالخدمةعنالمسؤوللثبامرالد1(،

:2(.27أخ)االأولالشهرفي

العظماء(.)أيهجدوليمابنزبديئيل،2(

14(.:11)نحأورشيمفيأقام.الكهنةرئي!

بالاساسكندرقتل.الرفقزبديئيل،3(

)المكتبةديودورسيسقيه(-:1117امك)

ويوسيفوسديولكبس32:9(التاربحتة،

سلمإليه.زبايلوس:118(:13)العاديات

يكونتدانطيوخس.ابنهبالاساسكندر

93(.ت11)امكايملكونيلوالدزبدبئبل

المكابيوناثانعليهاانتصرعربتةقبيلةزبدبون

612

الرقئةالسلسلةبينأقاموا3(.12:ا)امك

الزبداني،:آثارهممنوبقيث.ودمثق)فين(

كفرزبد.

مواددمن(.ةالحربية)فينمد:العبربةلط)ال(،زبل

تخصبها.لكيالأرضعلىفتوضعتتفكك

وطهيللتدفئةكحطبالحيوانزبلاستعمل

قعدالتيالزبلوتفة4:12-15(.)حزالطعام

البرصمنقريبمرضأصابهأنبعدأيوبعليها

بالسبعينيةوترتبطالشقاء:علىتدكصورةهي

الرمادتثةعنفيتحذثالعبرقيالنصأعا)كولرلا(.

نلةهناككانت:9(.91عد2:8؟أير،ف)ع

فلاالرصعليهايجلسالقريةحدودعلىرماد

قؤةمنفيهماالرمادوفي،عدواهممنالناسيخاف

مطفرة.

)حصبمعهفتلواالذينهامانأبناءأحدزورتايوس

9؟7-14(.أسفياليونافنالنص

(804:عز2حسب"ابن!)زبدتعوتايوالدزتود

الشيمنعار.بجواينجيمنإسرائليهوالذي

8:14(.)صعزرامع

رومةمنأصلهافدايا.بنت(القراءةفي)كماز،دة

ملكيوياقيمأم(.شكيممنالفريبةأرومة)أو:

36(.:23مل)2يهوذا

أورضليم.!رجار()بابزدل،

ممثل.زلولون،ابزابيلرج.رلوية،سبادةزيول

بقيادةالمدينةبثورةسزاأخبره.شكيمفيأبيمالك

ندخلبفضلجاعلمنتخثصوهكذا.جاعل

4(.ا9:28-)قضابيمالك

زبول.بعل5رج)بعل(زلول،

ولبئةيعقوبابنالبيبلتةال!لسلةفيهوزءلون

الإسرائيلية.زبولونتجيلةجدوهو.2(.03:)تك

)بقي،زبلمنيئمتقالاسم03:.2تكيجعل

أخ8:132،املأنبذكرمنوخاكلبث(.

)مسكن("زبول"بسنعمل6315:إش؟6:2

وأأورشليمهيكلعلىالذ،مسكنعلىليدك

اللعناتنصوصني"ظبع"اصمونجدالسماء.

زبولونبهيتمئزما94:13تكيقولالمصرئة.
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مع)هو18+:وتثالبحر(شاطىعلى)يقيم

تابور(.،وغناهالجروفرإلىينظرانيساكر.

،46:14)تكيحلنيل،ايلون،سارد:عشائره

إحصاءفيأخ(.افيشيئانجدلاي،26:26عد

علىقادررجل00574القبيلةعدتعدا:03

صارواالصحراء،عبوربعد.السلاححمل

أقات،التاريخيالزمنفي26:27(.)عد00506

الجنوئيالقسمفييساكرقبيلةتربزبولونفببلة

شمالىوفي91:.ا-16()يشالجيلجبلمن

الأرضكانت.الناصرةحوليزرعيلسهل

هذهكانت.خصبةكانتولكثها،صغيرة

شرقيئمنالتجارثةال!رقعلىتسيطرالفبيلة

لهذا8:23(.)إشاتموشطالجرإلىالأردن

94:13")نكوالملاحةبالتجارةزبولوناهئضت

باراقحربفيزبولونشاركت18(.!ه!؟تث

منالقاضيايلونكان:6(.4)قضييسراضذ

ايلونولكني(.ا12:ا)قضىزلولونقبيلة

46:14؟)تكزبولونفيعثبرةأيضأكانت

هذا.بعدزبولونالتاريخيذكرلاي(.26:26عد

:له!48وحزإصرائيلفيأرضأ48:26حزيعطيها

وأنجاؤها7:8رؤيذكرها.أورشليمفيبائا

القبائلسائرأبناءنأنشأنهم،مح!ومون

ذكرأوغاريتنصوصفينجد)00144(.

الزبوليون.أي"!بلنم"

زبودة*رج.الكتابةفي)كما،زيدة

.زبديونرج.زبيلىيون

فأطهوروتنظامفيالتاسعالمقال.سيلانزبيم

والنجاسةالطهارةنعالجالخمسةفصوله.المثمناة

الجنسثةالعلاقةأواليلانب!بالمرأةلدى

النجاية،أيامعدد25-.3(.،ا-15:15الا

الخطيثة.عنذبيحةتقدمةالطضميئ،الاغتسال

.الموضوعهذاتوسفتاستسنعيد

الغرلبةامرأتهعنتخلىنبو.بنيمنإعرائييئزينما

)عز.ا:43(.

زربابلمعالسبيمنأبناؤهاعادعائلةرئيسزتو

حسب8:ه)عزوعزرا7:13(نح8=ة2)عز

عةزرا

غرلبةامرأةتزؤجواالذينزتوأبناءبعضاليرنانئة(.

بينهوالرئيصزتودران:27(.01)عزعنهاتخئوا

)نحالثرلعةبحفظالتعفدعلىوثعواالذين

.ا:15(.

نصحسبأخمولروشالملكخصيانأحدزظر

رجا:.ا(.)أصمهومانرفيق.اليونالبأستير

زاتر.

والواتعةالبيبليا،فيالمذكورةصوعرتكونقدزحرا

العمارنةأتكالميتللبحرالجنوفيالطرفعلى

.)343

شالتثيل.بنزربابل.بابلنلأوبابلزرع:زربابل

280سنةحواليالفارسيالحكمخلاليهوذاحاكم

ششبمرفهم:نعرفهمالذبنالحكامأئاق.م.

نحميا(؟)تمترلدا(025)بلبارز،(هعم)

نأعلىزربابلاسميدك)804(.بجوحي)1445،

شألتئبلابنكان.المنفىخلالبابلفيولدصاجه

12:ا،!ع3:2،8،)عزيكنياالملكابن

حفيدكانث3:91أخاحسبا:12(.مت

وحفيدشألتئيلابن3:27:هولوحسبيكنيا.

تتفق.سليمانمنناثانمنيتحذر.نيري

منهوزربابلإنالقولعلىالأنصابسلسلات

عين،الفرسعادةحسبولهذا،.داوديأصل

إذا،الواردختخلفحاكفا؟عئنمتى.كحاكبم

مهمالا.أمنفسهششبصرهوزربابلانحسبنا

حجايعملكحاكممهضتهرافقت،أمرمنيكن

علىحزضاهاللذين2،:1،14،2:اأحجوزكريا

أرفعفيهووضعاأورشليمهيكلبناءفيالإمراع

لا2-23(.2:)حجالمسيحجذسيكون:الآمال

أعفيألهالبضفيظن.وظيفتهدامتكمنعرف

المتعققةالمسيحانتةالآمالبسبمهئتهمنسريغا

الأؤلداهـلوسأعادحينذلكوكان،بشخصه

.(..مق165)فارسمملكةتنظيم

)ا!(،ذراعة

الغنمبتربيةالزراعةارتبطت.الؤراعةأنواع1(،

الاقتصاديةالحياةقيهائادوزافلعبتوالمعز،

اليبيا.إليهتشيرماوهذا.فلححطينفيوالاجتماعية



عةزرا

أنواعهاك،والمناطقالتاريخيةالحقباتوحسب

المهل.زراعة)1(.ثلائةنئيزونحنيمالزراعةمن

بزرعل.سهلوفيالفلسطيينسهلفيالحبوب

الملأكينأوالدولةتخمنولكنهاخصبةأرض

والصامرةالجليلفيالهضباتزراعة)2(الكبار.

،الوديانفيالخصبةالتربةتتغكهيويئفالة.

.المثمرةالأشجاروصائرالكرمةالجلالفيوتزرع

منظارفيبأفرادهاالعيلةتمارسهاالزراعةهذهمثل

تحتواحد"كل:المأثورالقولحسبمستقلشبه

مل2رج5:ه؟)املتينته"وتحتكرمته

الشبعهالمناطقزراعة16(.36:اإش18،3:ا

هذهتصبحقدصهوذا.وبرتةالنقبفي.صحراوية

والدود.الآباربواسطةزوبتإنخصبةالأراضي

"وبنى8(:)القرنعزياالملكالزراعةهذهنطم

..(.بئر)5كثيرةآبازاوحفرالبرلةفيأبراخاأيضا

ر!26:.ا؟أخ)2"الأرضيحثكانلأنه

27:2-31(.أخا

وافرفلسطينفيالزرافيالنتاج.الغلال،2(

قيل:لهذا.المترسطالجرحوضفيكماومننؤع

+:3،؟ه:3:813؟)خروعسلألبئاتذرأرض

:13!13،27:14،8:16،عد02:24،لا

:27،3؟926:9،15،:6:311،تث

22؟32:؟ه:11إر6؟5:يئى،3102:

إلى)ئصذرالحنطة*هناك.!ا65،:02حز

بالقمحالمرتبطالشعيرو*5:25(امل،فينيقية

والخبز25(:5)عدالطحين،أجلمن8(8:)تث

،مىسد)عالعدسوهناك7:13(.أقض

والكئان(17،28:23:11صم342؟:25تك

صناعةأجلمن:7(27حز2:6يش31؟:9)خر

الدرجةفيتأقيفالكرمة*،الاشجارفيأما.الثياب

الزت)يصذرالزيتونةئم.والخمر()العنبالأولى

ممرإلىأو2:9(أخ5:252،امليخقية،إلى

واللوز8:8(تث3:7،)تكوالتين.2(:12)هو

يوء)والتفاح(41:2صم1؟8:8تث)والرقان

ت)والنخيل(ه:8؟7:9؟2:3،5نثى؟21:ا

4:15قض04؟23:لا15:27،خرر،م
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)تثخاصبشكلأريحامنطقةفيا:12(يوء

رعايةمنينتجوماالعسلأيضاونذكر34:3(.

.صوف،لحم،جبنة،زبدة،لبن:الماشبة

الكتابفيمرازائذكر.الحقلأعمال،3!

يقولكماالسنةعلىتمتذوكانت،المقدس

أحربالفلاحةتبدأالسنةكانتجازر."كلندار

التي8:12(أصم2؟34:اخر45:6؟تك،ش

وأحماريجزهمحراثبواسطة،الخريفنهايةفيتتتم

بطد22:.ا(.تثمغا،الاثنانيكونالاثور

وفيوالحصاد.القطافئمالبذاررمييأقيهذا،

والزشون.التينئحمع،الخريفنهاية

الأرضفيالشغلئقذم.والديانةالزراعة4(،

الخلقمنذالانسانمسؤولتةأنهعلىالبيبليا(الما

المسؤولئة،هذهئلعلموالخطنة2:15(.)تك

مضنئاوالعململعونةالأرضجعلتولكنها

3:17-91(.)تك

الأعيادفكلندار:بالديانةالزراعةعالموتثزب

طقوسودثت،الفصولفيالحقلبأعمالارتبط

فيالفطبر،،عيد،مثلأ.الرباطهذاعلىالأعياد

الحصادفيحزمةأولتقد!ةمعخمع،الفصحزمن

منالمصنوعينالرغيفينوتقديم23:9-14(.الا

علىيدك23:17(،الاالخميرمعالجديدةالحنطة

القمح.حصادعيدأيفاهوالذيالاسابغعيد*

عيدعلىيدكالشجربأغصانالاكواخوصنع

34:22(.؟23:16)خرالقطافعيد،*المظال

علىتدكأنالزراعةعلىوجبعام،بشكل

مذبحأمامالبوكيرءتقدمةفيدينيئجميلعرفان

الهيكلأجلمنالعشورو*-4(ا:26)تثالرصث

ووجب26:12-13(.أتثوالفقراءواللاويين

الغلةبعضحقلهفيلهميتركأنالفلآحعل

الطقوسهذهكللبلتقطوها.2(24:91-ا)تث

غفته.فيالانسانباركالذيللالهامتنانعلىتدك

الحقابعلامةفكانتالرديئةالغتةأما

إهوالأنبياءيقول!كما4(28:38-ا)تث

إلىالأنبياءوعاد4:7-9(.عا،ايوء؟اا2:

تعلبمهم.تحملصررأمنهليأخذواالزراعئالدمل
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شإرج5:ا-7؟إشفيالكرمةنشيدمثلأ،

38:25-26.صي55:.ا؟28-28:24؟

،يسوعتعلبمفينجدهاالزراعتةالحياةومشاهد

،الزؤانمثل،الزارعمثل:الأمثالفيسثقاولا

الحثالمثلوز(،ي13:3)تالخردلوحتة

العضالمثل02:اي(،)تالكرمإلىالمرسلين

مثلاستعاراتوهناكي(.2:لمهم!ا)تالقتلة

لو9:37-38،)توالحصادالقطافاستعارة

وذكر(.14:15رؤرج35-38؟:4يو،01:2

فيالزراعبنللعضالالأجرةدخواجب5:4ج

انسانيبشكل5:8تم1و9:9اكوروطئق.وقته

منيعملونالذينعلى،الحببدراسةتتعققشريعة

6-9(.3:)اكورالثهكلصةأجل

.أشرقيهوه:زرحيا

صادوقأجدادومنهروننلمنكاهنا("

7:4(.عز6:*،32،ة5أخ)ا

موآبفحتعاثلةرئيساليوعينايوالد24(

8:4(.)عز

يبدأ.الةالمثاةأنظمةفينظامأؤل.الزروعزرعيم

الصلواتأنظمةيعذدالذي"بركوت"مع

أثما.والشرابالطعامعلىتتلىالتيوالمباركات

،دمايةفأه:فهياللاحفةالعثرةالمقالات

معثر،معثروت،تروموت،شبعيت،كلاييم

شراختعطيوهي.بكوريم،عرلة،خفه،شني

إراحة،الممزوجةالحبوبزرع،العشور:زراعتة

هذهتنطبقلا.الهيكلإلىالبوكيرتقدمة،الأرض

كان:ميمونابنقال.إسراثيلأرضعلىإلأالراخ

عنيتحذثلانهالمشناةفينظامأؤلزرعيمنظام

بجاأنبحشطيعلاطعامبلاالإنسانولأذ،الطعام

لانه،النظامالبركاتمقالودشن.اللهيخدمأنولا

محاصيلناكلأنقبلالخالقنباركأنعلينايجب

نوسيعموضوعكانتزرعيممفالاتكك.الأرض

بابل.نلمردففي""بركوتأما.أورشجنلمودفي

.مردوكالإلهزوجةزرفانيتو

سادسهوالذي(ثلاثة!انواإيصرأبناءثانيزعوان

ا:42(.أخ27-اإ36)تكسعيرأبناء

حط

سبراىيم.5رج.349:عدزفرون

زقورة*رج6زغور

ئقوبهتسذتبس(أوإعنزةحبوانجلدهو)ال(،زق

الماءسثماولابالححوائل،يحتفظلكي

-94:)يشوالخمر(91،-21:1415)تك

)الحليب،واللبن(ه:01يه3؟:01صما،13

)أيالزقاقيشققدالخمرأنغير4:91(.قض

الخمروضععنيتعرنكانرالهذا،32:91(.

هذهمثلوز(.9:17)متباليةزقاقفيالجدبدة

حفظتتحلأنا،والمزارعونالبدواستعملهاالزناق

كانتلوئماأسهلبطرلقةونقلها،باردةالوائل

كانت:يقولونكانرا(.خزفيات)!جزةفي

قزفينجمعهاأننستطيعبحيثغرلرةالدمرع

الدخانزقمعنف!هالمرتلوقابل56:91.)مز

صارأنبعدئشعمليعودلاأي91:83(.ا)مز

ناصفا.

طوابق.عدةفي،الرافدينبلادفيدينيبناءزقورة

ايساجيلزقورةنذكرمعبذا.الأعلىالطابقويكون

عاليا.كانزقرو:.بابلفي

والزكي.النفيئ:أو.زكريااختصارزكما

يوسفمعأدوميةقلاعهاجمحربققائد1(،

:91(.01مك)2المكابيسمعان)ابنه(

فيالعثرضرائب)جباةالعشارينرئيس،2(

منعابرايصوعليرىشجرةعلىصعدأريحا(.

في91:1-.ا(.الويرعاستضافثم.هاك

رسمهالذيبطرسرفيقهرزكاالمسيحئةالأنجار

قيصزلة.علىأسقفا

والنقي.الزكيأوزكردااختصارزكاي

معالسبيمنأبناؤهارجععانلةرئش،1(

منمنهموكاناإ.7:4نح2:9=أعززربابل

عنها.التخئنعلىفأجبرغريبةامرأةتزؤج

في.أورشليمسوررثمالذيباروكوالد24(

بسب2(..3:نح)رجزكايأوزباي:الحراللة

العبرية.فيوالكافالباءبينقرابة

مصر.فرعونسمندسأيامفيجبيلأميربعلز!

يخقية.إلىسفرهخلالأمونأونالكاهنزاره



ذكريزكري

الردئة:فماكما.ذكريزكري

وشقيقبصارابن.قهاتعشيرةمنلاوي1(،

21(.6:أخرونافجقورح

فيعانلةرئىضمعي.بنيمنبنياميني.،2(

.(891:أخ)اأورثليم

فيعاثلةرئيى.شاشقبنىمن.بنيامبني،3(

8:23(.أخا)أورشليم

!فعائلةرئيس.بروحامبنيمن.بنياميني4(،

8:27(.أخ)اأورشليم

شطهعنالمسؤولأليعزروالدرأوبيني.،5(

27:6(.أخ)ا

.4:زكور15(9:أخ)اأسافبنزكري6("

عمرامنسلمن.قهاتعشبرةمنلاوي،7(

التقادمعنالمسؤولينأحدواليعزرموسىعبر

25(.:26أخ)االمكرسة

فيالضابطأمصيارالديهوذا.منرجل،8(

:16(.17أخ)2يوشافاطالملكجبثى

عئيامقتلفيضاركالذيالبثافاطوالد،9(

1(.23:1-هأخ)2

الأرامتةالحربخلالافرابم.منبطل01(،

ابنمعسياقتليهرذا.ملكأحازضدالأفرايمئة

وكيلوالقانةالقصر،علىالقئموعزربقام،الملك

7(.ة28أخ)2الملك

أورشليمفيأقامالذييوئيلوالد.بنيامبني11(،

ا:9(.ا)نح

يرلاقبمعهدفيالكهنوتثةأياعانلةرنيس12(،

:17(.12)نحالكهنةرئيس

ذكر.اللهؤكريا:

ياهو.سلالةفيملكوآخرإسرائلملك1(،

قتله)+4(.أشهرستةحكم.الانييربعامابنكان

:8-12(.15مل21بالأراصثينمدفوغاشلوم

شاركعثر.الاثنيالأنبياءأحدزكريا.،2(

الهيهلبنا.إعادةعلىايهودتحريضفيحجاي

بنبركياابن:نفسهيسئن6:14(.5:ا،)عز

عزأماوز(،23:34مترجا:7؟)زكعدو

أو)ابنعدوبنزكريافيئه6:14!:ا؟
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كرئيسا12:6نحيذكرهالذيزكرلاإثهحفيد(.

اهتتمولهذاكاهتا،كانالكهنوتتة.عدوعائلة

رسالتهومارس.الكهنةرئب!وبتمجيدبالهبكل

للملكالثانيةلل!نةالثامنالئحهرمنالنبوتة

شةإذا)522-486،هستافيىالأؤلداربومى

الرابعةللسنةالناسسعالئهرحتى521-.52(

تتوزح!أنيمنعشيءلاولكن)951-518(.

الزمن.منكبرحقبةعلىالمؤزخةغيرنبوءاته

أيامفيكان.الكاهنيولاداعبنزكرلا"3(

سلوكهمعلىاليهوذاوثينوتخ.يوآشالملك

أخ)2الهيكلدارفيفزجمالملكفأمرالسئئ.

للكتبةالودليسوعيعلنحين24:02-22(.

يذكر11:اه(لو23:35؟)متوالفقسين

فيكانبرخيا.ابنيتبهمئىزكريا.مقتل

اسمالناسخزادزكريا.:وحدهالاسمالنمن

برخياخطأوصتاه،النيزكرصاعنليمتزهوالده

المزةهيوليح!ت8:2(.إشا:أ،زك)رج

الأنبيا.أصساءبينالنتماخيخلطقيهاالتيالأولى

(.النبيوميخايملةبنميخا18:27:أخ)2

زكرلاعنيتكلملممئىأنالثزاحبعضيعتقد

قتلالذيباروكبنزكرياعنبلالقديمالعهد

ابهودتة.الحربخلال

لهوالشاهدإضعياصديقبرخيا.بنزكريا4(،

جذأوا9-ازكإثه)خطأ(قالوا8:2(.)إش

1(.؟92أخ)2حزقياالملك

أسرةمنالكببر.هبرودسعهدفيكاهن5(،

أخ1)رج24الكهنوتئةالأصربينوالثامنةأبيا

المعمدانبوحناووالدالبصاباتزوجهو25(.:24

3:2(.ا:ه-25؟الو

5:7(.أخ)ابونيلأبناءمنرأوبيني6("

زممر=9:+(أخ)اجبعونمنبنياميني74(

31(.8:أخ)ا

الملكأرسلهمالذينالخمسةالضباطأحد،8(

ليعفموالاوئينوثمانيةكاهنينمعبوشاناط

:7-9(.17أخ21يهوذامدنفيالشريعة

!فواجهوذاملكيوشافاطأبناءمنواص9(،
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العرشاعتلىيومبورامالبكرأخوهمقنلهمسنة(.

13(.،21:2-4أخ)2

نحافةالملكعلميهوذا.ملكعقدامحششا!01("

26:5(.أخ)2الله

:2(.18مل)2أبياووالدحزتياالملكجد11("

يوشاأيامفيالهيكلرؤساءوأحدكاهن12(،

8(.35أ!)2

أبناءب!ص2(.ا9:أ!)اش!لميابنزكريا13("

قهات()عشيرةقورحيبؤابهوالذيمشلميا

حكيضامححتشازاكان26:2(.أخ)ا

26:14(.أخ)ا

العهدتابوتبخدمةارتبطلاوي،14(

بالمودضارئاوكان18(،15؟أح)ا

5(.:15:02،16أحأ)

حوسةأبناءراج.مراريعشيرةفيبؤاب(401

11(.26:أخ)أ

الحهدتابوتأمامبالبرقيضربكاهن،16(

24(.:15أخ)ا

قهات(.)عثيرةعزيئيلبنيمنلاوي،17(

24:25(.أخ)ايشتاأبناءرئيس

عاشالذييحزشيلوالد.آسافأبناءمن184(

-17(.14ت02أخ)2يوثافاطأيامفي

نطهيرفيشاركآساف.بنيمنلاوي،91(

أخ)2حزقياالملكإصلاحخلالالهبكل

.)92:13

علىالوكلاءأحد.قهاتعشيرةمنلاوي2(."

12(.34:أخ)2يوشياأيامفيالهبكلترميم

أورشليمفيأقامالذيعداياالكاهنجد21(،

11:ا.نح.السبيمنالعودةبعد

فيأقامالذيعتاياجدجهوذا.منرجل،22(

11:4(.إنحأورشليم

فيأقامالذيمعسياجدصهوذا.منرجل،23(

:5(.11أنحالمنفىمنالعودةبعدأورشليم

عاد.فرعوشبنيعائلةرئي!.إصرائيلي24(،

8:3(.)عزعزرامعالبيمن

بنيعائلةرئيص.إسرائيلي.بابايبنزكريا02(4

زكريا

11(.8:)عزعزرامعالمنفىمنعاد.باباي

8:16()عزإدوإلىنحميارملأحد264(

بكونقد8:4(.)نحالثرلعةتلاوةفيومعاونيه

يثخصان.أوشخصهاك

بنمتنيابنشصعيابنيوناثانابنزكرلا،27(

الآلاتعلىلاعب.أعافبنزكوربنميكايا

)نحأورشليمأسوارتدضينخلالالمرسبقئة

.)12:35

سورندشينخلالبالبوقيهتفكاهن،28(

41(.:12)نحأورشليم

الزلبةامرأتهطقتى.عيلامبنيمئإسرائيلى92(،

:26(.01)عز

المكابيجمهوذاجيضرنجصيوسفوالد4.3(

عسكرفيفائدوهوزكا=5:56-62()امك

وسمعان)ابنه(يوصفمعأدوميئفلاع!صر

المكاب.

)سفر(زكريا

المضمون؟أؤلأ.

مؤزخة.نبوءاتثلاثهاك)أ(

من8الثمهرفيمؤزخة-6(اة)1الأولى(ا"

التوبةإلىتدعو.اليرم()سقطلدارلوس2السنة

إليهم.سيعودالرلثبأنالشعبوتعد

42اليومفيمؤزخة:7-6:8()1اثانية2("

فيومدؤنةلداريوس2السنةمن11الشهرمن

فأورد،الشعبيشخعأنالنبيئأراد.المتكملنة

،(7-15:)1الأربعةالفرسان:ليلئةرؤىثماني

حبلمعرجلا-4(،ت)2الأربعةالقرون

الكهنةرئيسثوعتنقية-9(،21:همساحة

-اب.أ،ا-6:)4الذهبمارة-6(،ا)3:

المرأة،(4-ا:)5الطائرة()الدرحاللفيفة،(41

الأربمالحربمركباتا(،-أ)5:هالقفةفي

الأقوالبعضنبالرؤىوترتبط)6:ا-8(.

؟ا3:8-..ا-17؟16:2-17؟ات:النبؤدة

أ.1-.ب4:6

4اليرمفيمؤزخة-8:23(ا)7:الثالثة3("

إلىنجب.لداريوس4السنةمن9الئمهرمن



الشويزكريا

الشهربصومأيضأئعملأنيجبهل:سؤال

:8(؟25مل2رجالهيكلحرلق)ذكرىالخاسى

(ي18ت)8الممؤالعلىالحصريبالجوابيجط

"الميئمرخهمؤزخغيرقولوبينهاةالرلثأقوال

:7:4-8(.)1

طابموذاتمؤزخةغيرأقوادئلاثة)ب(

شعرقي.:3(ا-ا1)9:الأؤل.اس!تولوجي

يرافقهالمجيءوهذا،يهوهملكوتمحيءيصؤر

المشتث.الشبوتجثعالأرضقوىدمار

يقذم.نثري:7-11(13و-1417:)11الثافي

الصالحالراعيالقطيغاحتقر.الراعيمثل

ران.الرديءالراعيجاءئتم.الراعيفانسحب

النطهيرعمليدشنالصالحالراعيموت

أيضأ،نئري21(:-14ا:121افمالث.المضني

12-ففي.أورشلبمعلىالهجوممزتبنيصؤر

الذيذاكالمدينةوتندب،الهجومالرلثيجذد13

نقرأ14ففيخطيئتها.منتطهرثئم،طفره

ذلكفي:العبارةجمهذهيبدأقول)وكلأقوالستة

عنا-ه(،)آالمدينةاحتلالعنتتكم(اليوم

إآ12-الوثمئينمصيرعن)آ6-ا(،يهوذاتحؤل

)آ16-21(.جهوهمملكةعن15(،

.زككاتبلانئا:.

الأؤلالقسمصخةفيالشزاحمنأحديشلثلا

اختباراتعنمؤزختقرلرإئه)1:ا-8:23(.

-ا.2:؟16-17)1يهوهأقوالمعالنبوثةزكريا

نبوتةوأقوالب-.ا(3:84:6-.ا،17،

02-8:2-7:4،17-8:9،)15-6:9؟

الانالقسمصخةفيالزاحوثلث23(.

ولاالقسمهذافيعناوينلا9-14(:)ت

أنجياءمنمأخوذةعاصربتضئنوهوتارلخ.

عا!يتركزيثيءكلالأؤل،الفسمفي.صبقوه

زربابل.الخلاصبدايةهوالتدشينالباء.إعادة

فلا،الثانيالقسمأثاالمشحافما.الانتظاريجشد

تيوقراطئةعنيعلنبلتالهيكلبناءإعادةعنيتكم

نأالمرجحمن.اسمهئذكرلاعتيدوملكمباشرة

ولكنا-8.فكاتبلميس9-14فكات
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الثاني.زكرياإلىالتعزففيالشزاحيختلف

ايعج.:لائا.

الكانببركز1-8(.)فالأولالقسمفي)أ(

أساسهوالذيالهيهلبناءإعادةعلىانتباهه

نجوءات:عاملانفيهائر.المسيحانيالانتظار

معاصرهوخدمة،حزقالنبوءةولاشياتديمة

الذينالأنبياءمنزكرلااستعاد.حجايالنبي

الأخلاقيوالتجديد.التوبةإلىالدعوةسبقوه

الخلاصلخقيقجوهرفيشرطهوالذي

الشعبيجعلدرجةإلىمهثمهوالمسيحافن

إلىويضئم.والتربةالعومأيامعنطوغايسئغني

موالذيحجايموضوعالاخلاقئةالكرازة

انمفينعودةفيبداياتهفيرى.القربالخلاص

يتحفقلن.الهيكلبناءيعيدواأنقصدهموفي

حيئذ.الهيكلفيالعملبنتهيحينإلأالحلاص

علىهناكمنقدرتهل!ظهرمصكنهفياللهيدخل

فينسب،حجايعنزكردايختلفكته.العالم

روحبئواحد:رئيسينإلىالمشحانئةالكرامة

منالفكرةهذهأخذآنهويبدو.عواميوآخر

علىالتشديدفكرةنهأخذكما،حزقيال

الملائكة:إلأيدركهلاالخفيئفالته.اللهتامي

أمامإلىالبشرصلاةيحملونالذينالوسطاءإنهم

كما.الأرضعلىيحدثبماويخبرونه،وجهه

الده.وحيزكريا(إلى)وبالتاليالب!ثرإلىينقلون

علىعملتوالبثراللهبينالمسافةهذهمثل

.النبوءةأهمتةإضعاف

زمنيرسم9-14(.)فالافيالقمأب(

عدمعلىويشذدالاسكاتولوجيئ،الخلاص

أيامفينببئيعودلنأنهبما.النبوءةجدوى

يكتفي(،السايةالشريعةمحقه)حفتالخلاص

.سبقوهالذينالأنبياءأقواليرذدبأنزك

عنالمحاميإئه:المسيحصورةوتطؤرت

بسبستمحىأورشليمخطيثةإنثتم.المعذبين

01(.:)12رنشهامقتلعلىبكانهافيصدقها

والكتابالقبطتةالكنيسة8رج72(0)الشويزكردا

.المقذس
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زكور

رأوبينتبيلةرئيسشموعوالد،1(

13:4(.)عد

ووالدثاولنملمنشعون.قبيلةمن،2(

4:26(.أخأاشمعي

بنيرؤساءأحد.مراريعشيرةمن.لاوي34(

.27(:24أحأ)يعزيا

رج12035،)نحأصافبنزكريا،4(

الثالئةالمغنينفرقةرئي!25:2(:أخا

15(9:أخا)أسافبنزكري=(01؟25أخا)

أجدادمنهو:17(.11)نحأصافبنزبدي-

35(.:12)نحوزكريا25(8،:12)نحتيا

أسواربناءإعادةفيتطؤع.إمريبنزكوره("

.2(:3)نحأورشليم

الشريعةبممارسةالتعفدعلىوغلاوي64(

.ا:13(.)نح

وكلاءأحدحانانوالدمتيابنزكور"7(

13:113.)نحالهيكل

رج.المنفىمنعادالذيعوتايوالد،8(

تركهاعلىوأجبرغريبةامرأةتزؤجز9(دئغني4

)عز.ا:24(.

اليونانية:في.شعر:الحبريةفي)ار(،زلزال

النثاطفيهامنطقةفيفلسطينتقع.سائسموس

(.الأرضعلىالأرضثةالهزات)خمسهامالزلزالمط

خلال.جوارهأوالاردنواديفهوالمركزأما

يتبتزلزالأ17حدث،الأخيرينالالفين

حدثأنهيعنيهذا.كبيرةبشرتةخسارات

الآلاتأنغير.الزمنمنقرنكلمزةزلزال

النة،فيصغيرةهزاتستإلىهزتينمننمخل

فلسطين.في

الأ!ضتة.الهزاتمنعدذاالقديمالعهدذكر

ينالأنقبل،عزلاأيامفبحصلتالتيتلكوأ!ها

أيضاوذكرا:ا(.)عابتيندعوتهعاموس

آخربزلزال!وأنجأ،الزلزالذاكعنف14:هزك

اثنين.إلىالرشون"جبلالربيوم،فييقسم

مريز

يسوعموترافقالذيالزلزالالجديدالعهدذكر

لسجنحذاوضحالذيوذاك27:اه(،)مت

الزلازلندل26(.:16)أعفيليبيفيوعيلابولس

ا-ا:91)املنتبهاالتيالطبيعئةالكوارثمع

2(38:91-احز،8:هرؤ:16،32عد؟12

8:8،عا13:13،)أشوغضبهاللهقدرةعلى

الزلازليسثفالرب27:54(.مت18:8،مز

؟14:4)زكالأرضتسندالتيالعواميديهزحين

)خرالتيوفانياتنرافقالزلازل!وهذه9:6(.أي

يرء24:91؟)إشالرلثيوموتعلن91:18(

وز؟24:7)متالمجيء!تعلنكما01(2:

18(.،6:12رؤ

خادمةالعربثة(.إلى)بالرجوعالصغيرالأنف:زلفة

يعقربسلةتصيرأنقبلليئةابنتهخادمةثتملابان

أشيرجاد،:ابنيناعطه03:9(92:240،)تك

46:18(.+:2؟35:26،؟-12ا.03:)تك

زمن.+رخ)ال(،زمان

(65:أخ)ايحتابن.جرشومعشيرةمنلاويزفه

والدهو24(.6:أخ)اآسافوجديحتحفيدأو

12(.92:أخ)2الهيكلتطهيرفيشاركالذييوآخ

وقطورةستة(أكانواابراهيمأبناءأحدزمران

العربئة.الجزيرةفيأقام:32(.اأخ25:2=اأتك

.شوح،يشباق،مدتن،مدان،بقثحان،زمرانهم

ياهو(.)زمريأعانالرب:زمري

نصفيقودكان.اسرائيلملكايلةقائدا!،

وكبللدىحفلخلالملكهفق!نل،المركبات

بعشا،عائلةككقتلثثمترصة.فيأرصاالقصر

.أيامسبعةإلأبالحكميحتفظأنيقدرلمولكثه

:9-02(.16)أملفانتحرعمريخلعه

وقتل،فنحاسقتله.شمعونعائلةمنأمير2(،

البغاءمارسالأصهماصورنجتكزيىالمديانثةمعه

.(6-25:18)عدالمكزس

ر!.يهوذابنزارخأبناءأحد6(.:2أخ)أ3("

.\:زبدي!

أنجاءأجدادومنثاولنسلمن.بنياميني4(،

9:42(.=8:36أخ)اآصيل



زمرين

الاسموهوزمكي:يقرأالبعض25:250إر5(،

يدكالذيكحريالآخروالبعض.لعيلامالخفي

فيالمذكورينالصيمرثين()أوالقامرئينعلى

جومر(.،01:2،3)تكالمسمارئةالنصوص

.ا:زبدي5رج2:6أخأ6("

الشرقئالثممالإلىكلما2تبعد.فينبقئةعدبنةزسلن

ضضها.الئ!اطئعنكلم5وتبعد.طرطوسمن

ملكه.إلىالثاكفلاسرتغلت

ا:رفائيم5رجزمزمبم

بدقةفيهنحذدمتواصلأخطأالزعننتصؤر)ال(،زمن

حدثبينالمافةمعالاحداثكلمرضوكة

الحاضرمنننطلق.المدىمستوىعلىوحدث

الماضي.والىالمستقبلإلىونتطفع،فيهنحنالذي

الالمجاهين.فينهايةلاماإلىالخطهذابتواصلوقد

عنينفصلتجزدهو،الثافيشكلهفيالزمنمدلول

يقيهالماديةللاشياءمنواصلتحزكهوأساور،

اليونانعبز.متاويةوحداتق!مناهأنبعدالزمن

العالمأما"خرونوس".بلفظةالزمنمدلولعن

اهتمبل.المجزدةالنظرةبهذهكتفىفماالاسرائيلي

إلىفلسفةبنظرةبل،للزمنالتاريخيبالمضمون

عندالخطوطيالزمنبينقابلمنهناك.طبيعته

ولكناليونافما.عندا!دائرفيوالزمنالعراني

الأولىللوهلةئظنئماوتشعئاتنؤغااكثرالظرتين

لعالمينسرلعةرسمةنقذمأننستطيعبحيث

منداخلين.

العهدفياستعمالأالاكثرالكلمة.الالفاظ1(،

مرة(.7192أعت!هيالزمنعلىللدلالةالقديم

الارامية)رجت،ن"عإلىبالكلمةعادمنهناك

"!ن"إلىيعودالذي(والآن،تنعك

اخ!إلىوآخرون.الاضاء(منبثيءاهتئمأو)أجاب

ومموعذا.)حذدد""لىعإلىبرجعالذيت"د

"تعللفظةلي!الموعد(-المحذد،الزمند:ع

تترجمهالالهذا."خرونو-!إرالذيالمجزدالمعنئ

03:7؟)إرمراتأرجأوثلاثسوىالسبعينئة

5:13(أسلىوالسينائي31،94:8:ا؟

انماسب،)الوقت"كايروس!بربل"خرونوس"،بى

062

وظرت،(مرة26،عةلساا)"هورا"و،(مرةا62

وفي43:7سي2:6،نح9:27؟أسفيالزمان

ز:الاراميةاللفظةنجد،التوراةفيالأرامئةالأقححام

لهودبنيعيدوموعدع!المتفقالزمنأما.نام

أوالبشزلةالحياةفيالطوللالزمنفيأما.د"وع"م

؟69:تك،)جيل"دورأفهناك،التاريخمنحقة

وأ،7(32:تث،51ة3خر،15:16؟ا:7

،5:4،8-ه)تكالعبرثة(فيمو)يالأيام"1

تث23،ا،2:اخر02؟11،14،17،

ا:1(را3؟24:ا14؟ة4يش22:91؟12:91،

في"خرونرسدبالمراتبعضئترجمالتى

لفظةأيضاالجديدالعهدواستعملالمبعينئة.

24:ثم؟23،03::22؟11؟ا2:)ت"أيام!

بجانب7:45(5:+،ا!4:25،:5،لوا

المناسبة(المؤاقي،)الزمن"كايروس"

،يوم"،ساعة"ةسنة"رج."و"خرونوس

.كلندار"،شهر،

إلىنظرتنا.الوقتأولأ:..البيببةالنظرة3(4

بالنوعئة.الحرئالحالموفي.بالكميةترتبطالزمن

بالخحصالزمنيحذدونواليونانالعبرانيونوكان

المنتظمةالحركةعلىشذدوااليونانولكن.والقمر

ابنوأماالسماوبة"(."الأجسادعنتحدئواالهذا

وسموهماوالقمرالئممسإشعاعإلىفنظروااسرائيل

هذا361-اكم!(.صا:14-15؟)تكالنيرين"9

وموضوع،للعبريخبرةموضوعهوالزمنأنيعني

والاخباريالملموسالطابموهذا.لليونانيحصالق

النهارمعالنورتماهيفيفقطعنهبعثزلا،للزمن

تحديداتفيبلا:ه(،)نكالليلمعوالظلام

الشمس"تحمى"حين:التاليةالعبارةفيكماالزمن

،4:هصم11،9:2اصم؟ا18:)تكم"،وإي

وأ3:8!)تكالنهار""نسيمأو:7:3(.!ح

17(.،:12!ا)تك!المغيبإلم!المس"مالت

المطر،الزمنتحذدالطبيعةفيأخرىظراهروهناك

ء:24؟إر11:14،28:12،تث26:4،الا

عز؟وقتهفيالمطر.ا:ا:زك34:26،حز

)أيالرديانجفافالأمطار(،زمن01:13:
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"غداهذهمثلبعبارةيكتفونكانوالهذا6:17(.

11:6،يش9:18،)خر"الوقتهذامثلفي

91:2،02:6؟امل02:12؟9:16،اصم

01:6(.7:ا،مل2

فيالوقتتحدبدطريقةمجدونكئابوهناك

)تك!يحت.عك:الحواسملاحظة

عاشحين4:16-17(ةمل2ابم18:014،

منالفصلذاتعودةفي،سنةبعدأيأيضاالزمن

النظرةوذات.القادمةالشةربغفي.النةفصول

تختمالتيالسنةنهابةإلىتسيرالزمنإلىالملموسة

34:32؟)خر"الايامأوالنة"دورة:بالقطاف

السنة"اذهابأر24:23(.أخ2ا:02؟اصم

01:ا؟أ!ا02:22،26،املا؟ا:ا)اصم

عاعات،إلىالنهارتقسيمنجدلن01(.36أخ2

جذا.متأخرزمنفيإلأ،البيبليةالنصوصفي

الملموسةالبنيةأنبماافاسب.الزمنتايخا:.

فعمل:كذلكهيالعبريا!المافيالزمنلمدلول

لاالمحذدة(الأحداثمنحدث)أوالأعمالمن

وقثأيفيئفعللاهوأو،الوقتبذاكيليق

فييئيءوكل.الخاصزمنهعم!فلكلكان.

وقته.

لإنتاجزمئاتعرفالطيعةإن.الطبيعةزمن)أ(

الايائلولولادة:13(.11مر:3؟ا)مزالثصار

8:7(،)إرالسنونةوهجرةا-2(،93:)أي

32(،38:)أيوالجومالقمرولظهور

؟211:هو51:+،،524:)إروللحصاد

:53(51)إروالددىاصة2(8:به؟5:26أي

كلهنداررج،2:12)نشالأشجارولتشذيب

هناك92:7(.)تكالهائمولإدخال!ازر(،

جاا؟4:6-احز2:14؟)راللطعاموفت

وللانطلاق،15(:451؟:2227مز؟:0117

حسبا(.02:أخ1؟ا:11)اصمالحربإلى

الأزمنة،يعرفونأنهمالحكماءظن،:13اأس

شأنها.فيمشورةالناسيعطواأنيقدرونوأنهم

أأيالكلندارمنيزول،تحديذهزمنيخسرحين

يعودعندئذ02:14(.إررج3:3-9،

زمن

محليحكأو2:2(،يوء8:9،)عاالشواش

14:7،)زكللخلاصالجديدالتدبيزالتارلغ

نأتبينلأنهها،هامةنقطةهي06:.2(.إش

تناوبعلىيرتكزالطبيعةزمنأوالعالمزمن

والشتاء!الصيفوالحز،البردوالحصاد،الزرع

22(.8:)تكوالليلالنهار

إيقاعهاالانسانولحياة.الانسانزمن)ب(

تكرج3:2-8،جايصؤرهكما،الخاص

25؟:15لاإ؟الحب)زمن:168حز38:27؟

)الشيخوخة(،71:9مزة23ت11:4،15امل

غير.()الموت9:21؟7:17جا؟22:16أي

يجذدفحين.نسبيئهوالدورفيالاتظامهذاأن

الشبابزمنإلىيعودأنبقدرقواهالانسان

04:31(.إش؟:ه301مزرجثم:25؟أأي

ما)فييحذدها(العبريةفي)زمنهالانسانفحياة

وعناية27:6()أيالمسؤولنشاطهيحذدها(

مواقيتي،بيدك31:16:)مزالساهرةالله

فرلديوموهناكسم:18-91(.رج*:18؟

شتاءولاليلولاضاريكونلنحيصسيأقي

إلىيقودناماوهذا؟6(.14أزكصيفولا

الله.زمن

تفلتالني(أوقاته)أوةأزمنتهدتهو.اقهزمن)ج!

:8؟94)إضرضاهزمن:الطبيعئةالدوراتمن

وقت()أوزمن،2(:6اكور؟96:41مز

افتقادهزمن01(،21:مز:23؟18)إرغضبه

؟01:51،46:12-؟821:؟6:15رإر

51:6؟)إرالانتقامزمن51:18(،5027،

8؟15؟)إرالشفاءزمن32:هل!ةتثرج

ومع.الربيومد،اليومهاكوأخيرا.91(:14

يبدوالبشرفيالكائن(ازمنة،)أوقاتمصيرأن

التيالأيامعبئاينتظرلأنه،اللهمنئفلتوكأنه

فمواقيته24:ا(،)أيالابراراللهيخفصفيها

بهالذيفالزمن6(.عهم!:أإشبهانثقأنتمتحق

الذيذاكزمنهوالبثريةتاريخفياللهيتدخل

مصيرهيقزرلأنه،التدخلهذاموضوعهو

بابل؟:9-13:22إشطمديان3::9)إش



تسلسل،زمنة1،منز

رشيم،وأ:22:3؟21حز؟8:ا*مز

،عمون:2!:12حز،!دقيا:12:92حز

الوثنثةالشعوبتدخلفبهزمن:3-4ة03حز

8؟ه-6(.جا21:24؟لرر!مصر،إلى

نإ،العبرثةالنظرةحسب.الزمنلاموت3(،

للزمنالحقيقئةالطبيعةيحذدالعالمفيالثهعمل

17:26أعامشطاعلهذاالبشزية.مصيروبالتالي

فسم،الكبر!الكونحقباتإلىجليانثة)نظرة

مسبفاحذدالدإنيقولأن(حقباتإلىالزمن

اد)رجالأرضشعوبجميعمصيرأيالزمن

2،4بم48با،يا:11،اي8:!اي7:،اي:2

مخططلتهكانإذا6:2(.وثص:57-13،58عز

الزمنفيحتئابحفقهفهو،العالمأجلمنخلاص

يبدأالذيالخلاصزمنهوهذا.الزمنوبواسطة

ا:ا-2،نك)والخلق،محذدةنفطةفي

01:6؟مر8؟91:4،مت2:23-24؟حك

ت)الكمالأوالهايةنحوويتوخها:اي(يو

ر!9:26.عب28:02؟13:93،24:3-.4؟

.الربيومفيالكونيتجذدساعةاسكاتولوجبا(*

المسيحمجيء"بالخاصالزمنهوهذا

منأيضابالحصادالخاصوالزمن6:15(،)اتم

البثرعننحفيئوقته6:9(.)غلالأبرارأجل

5:ا-2،اشا:7،أعوز؟24:36)مص

8:17،داويسفي3:.ا(.بط2أ؟ا:اأبط

تسبقالتيالحقبة91،11:35،0412،4:9،

النهاية"زمن9الأخير،الحدثمباشربثمكل

اللهابنتجشديقعالاثنينوبين)اسكاتولوجيا(.

ا:15مرا:01،أف4:4،غليحذدهوقتفي

هذهئفترضء(.المل؟الأصلفي"الوقت"يحينبر

با142:ه؟طو11:ء3،)ثاالجليانثةالعبارة

6:18-5،-اه؟ة355-36،:4عز3:4؟04

التالميخ(تطؤر)أيالأزمنةأن44(:511؟:9؟91

محيءقبلإليهسنصلونحنمسبفااللهحذدهمدى

فيبولسيقوللا11(.2،7،8؟)داالخلاص

ء.الملهذاعلىنارئحئةأحداثتدكمكانأي

أو!وقتههيذروةنحوموتجهةيسوعحياةكانت
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8؟،2:4،7:6يو؟26:28)متساعته

أزمنةوتجاههذا،بحدا(.:17ا؟:13بم12:23

أزمنةالبهثرلةتعيثى،السابقة03(:17)اعالجهل

2:6(.اتم:3؟اثي)اللهكلحةفيهاتعلنمحذدة

يفرض(اللهمنحه)الذيهذاالخلاصزمنأنغير

هكذايراهأننانالاوعلى.الانمانعلىمتطثباته

)أفحكيضاسلوكامنهويستخرا(ا:13)رو

اللهافتقادابزمننعترفلاوحبن(.ه:4كو،5:16

التياللهدينونةنفوسناعلىنجتذب:44(،91الو

4:17(.)ابطالافتقادلهذاالآخرالوجههئ

كرونولوجيا.*رجا!تسلسل،اؤمنة،زمن

بطل.التسعةباكرأنجاءأحد:بنيامييئ.الغناء:زميرة

ي(.7:8أخ)اعائلةورنيس

يبحد.تركبا!تالشرقيئالجنوبفيقديمموقعزنكرلي

سفحوعلى،إصلاحبةمنالشرقيئالثمالإلمىكلم9

مبربكيليكيةالرافدينبلاديربطالذىبالارسلان

العهدإلىئعودمدينةهناككئشفت.أمانوسجبل

إلىزنكرليمملكةتعودالواء،في.الحديثاللوفي

حئىالحثئةبالمملكةارتبطتولكثها14،القرن

فكاناستقفتذاكعند.12القرنفيالحثثيندممار

حكمتها،التيالأرائةغ!ارسلالةمعازدهارلها

باسمهاعرفت.العاشرالقرننهايةمنذ،يبدوماعلى

هافةمكانةفاحتفت.يداي.لامس:الأرامي

أضنة،مملكةضذأشوربةمعلمحالفت.أناتوليةعالم!في

الأشورئير،تقاتلسرفولكثها9،القرنفي

مملكته.إلى)721-ء.7(الثانيصرجونفيضثها

)ركبالأرامئةالسلالةبحسببعلعبادةولكن

صورؤجدت.الساجالقرنحتىمزدهرةظقت(إل

رشف،،هامونبعل9-8:القرنفيالسامئينلآلهة

لدىسينالإله،القمريحارانبعلشمش،

مدؤناتالموخهذايقذملم.والبابلثينالأثورتين

فييفئةمدؤناتبل.الهيروغليفيالحرففيلوفية

عنتتحذثوهي.،.مق825ينةإلىأقدمهايعود

باسمأراميأصلمنملكهوالذيكيلامواأعمال

إلىتعودالأرامتةاللغةفيمدؤنةوهناك.ولوفيحثي

الثامن.القرن
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فيئرثيتزباي.بتسبتيميااللاتبنئة:فيزنوبق

)266-تدمرملكة.272سنة(تيفولي)اليومتيبور

ابنهاباسمالوصايةمارست.أذينةامرأة272(0

تدمرفقادت،وقديرةذكتةكانت.اللاتوهب

مصرواحتفت.رومةوصابةرفضت.الذروةإلى

كفه.الشرقعلىسلطتهاوفرضت،الصغرىوآسية

مثللامعونيرنانثونبلاطهاإلىجاءوتد

وأسقفمستشارها،كاذالذيالبليغلونجينرس

أنهدرلانسأح!ن.الشميشاطيبولصأنطاكية

وأخذهاتدمرفحاصر،نهذدهالجديدةالفؤةهذه

ركابفيأسيرةزنوبيةوافتيدث272.سنة

رومة.إلىالداخلالإمبراطور

)ار(،زنى

المرأةسلوكسوءالمديم.العهدفي،1(

فقط،معقودامقززا،الزواجكانسواء،المتزؤجة

وكتمخطردةكانتلوحتىأيمكنملآ.أو

بعلرجلالزواجخارحالجنسئةالعلاقاتك!ابها.

واأرملةأومتزؤجةغيرامرأةمعلأ،متزؤج!امرأة

،أخرىوبعبارة.عبدةأوسبئةمعولامطفقة،

فالنسبةالرجلأمازواجها.إكبالنظرالمرأةتخطئ

علىتعذىقدوكالهيكونآخر.رجلزواجإلى

اسصماياا،الدكالرغفيالزنىشجب.جاره"ملك"

5:18؟ئث،02:14)خرالعث!رالكلماتالعشر،

القربب.حقإلىئيءعملأواعتبر9(،7:إررج

تجعلالتيالمحرماتبينالزنى02ة18لاجعلوقد

6-7؟:02تكأئا.الريعةبحسبدناالإنسان

اللهيعاقبخطيئةالزنىفاعتبر26:0193:9،

صار،كفهالقديمالثرقفيوكما.بشبهاالإنان

ديني.بعدذاتخطئةالزنى

يعتبر،الرافدينبلادفي،أوغاريتفيمصر،ي

لىاذالمبكر.بالموتالآلهةيعاقبهاكبيرةخطيئةالزنى

يعاقبالإلهأن-132(131)حمورابيقانوناعتقد

المرأةعلىيفرضبأنأوصى،المخطئالإنسان

نفسهاتبررأنأو،بالإلهتحلفبأن،بالزنىالمثهمة

3!-ااا:)5العددفسفر.الماءفيالإلهيبالتحكيم

امرأتهالرجليثهمحينالإلهيئالتحكيم،يفرض

زنى

الممارسةأئا.زنىحالةفيأخذهايكونأندون

معالزنىيمارسوهوالرجلؤجدإذافتختلف

شيئاترك،ذلكعلىبرهانؤجد)أومتزؤ!امرأة

والمرأةالزانيالرجلئقتلحينئذ..(..عصا:وراءه

ائضحإذاإلآ22-24(:22نث،02:01الامغا

هذهفي22:25-27(.)تثاكئصبتالمرأةأن

تكونالعقولة،أجل.وحدهالرجلئرجمالحالة

5(.8:يو؟04ة16حز؟24؟22أتثالرجم

38،24:)تكالغيئالمرأةتحرقأنيصكنقدولكن

كلتزولوهكذا23:25(،حزر!21:9؟لا

.الأرضمنطقسثةنجاسة

بطفقبأنالرجليكتفيقد،العادئةالممارسةفي

،ه2:)هومذكلعقابيخضعهاأو3:8()إرامرأته

لاالحكمئةالأسفارإن23:92(.حزا-12،ا

02-6:أمبمأ245:)أيالزنىإلىقليلأإلأتلضح

الذيالبناءمنمرازاتحذرولكها35:03.012؟

الجميع.متاولفيهيالتيالغريبةالمرأةمعيمارش

الرغيف،إلىتفقرك"فالزانية6:26:أمقال

مأكانواذالما.النفوسكرامتصطادوالمتزوجة

الزوجثة،بالأمانةالزوجأوصىقد5:15-91

الثريعةنعاقبهجرئاتعتبرلاالبغايافمعاشرة

ا!صغلانهيهوذايلاملاطذا،.الأخلاقوتشجبه

38:15-)تكبغتااعبرهااليتامارمعصنع

وأمضؤ!،خيربصبئةرجلغزرإذاأثا91(.

حقعلىيتعذىفهو،والدهابيتفيتعيشبعذراء

نألهيحقولاالصبئةيتزؤجأنعلىويجبزالوالد

22:28-92(.تث15-16؟إخريطثقها

المرأةعلىتفرضالتياللامثروطةوالأمانة

وحزقيالوارمياهوشعالأنبياءألهمت،المتزؤجة

بقابلواوأن.بالزواجشعبهمعالربعهديشئهواأن

،ا7:9؟ة3:85-9؟)إرالأوثانبعبادةالزنى

43؟23:*،:16،32حز؟27:23:14؟13

57:3(.إشرخ4:13-3،14:ا،بم2:4هو

منالسادسةالوصئةتردالجديد.العهدفي2(،

الجديدالعهدفي)دكالوغ(العشرالوصايا

18،02:لو01:91،مر18،ت91؟27؟ه)ت



الاقاربزفأ

الذي-3(7:2رور!،2:11خ!؟13:9رو

91:3-9؟27-32،ة5)تالطلاقيشجب

اشتهاءيثجصكما:18(،16لو؟:2-12ا.مر

)بو(دارخ28-32(،5:32،)تالقربامرأة

)الاسيانئوندمضقوئيقةوكانت.زنىوكأنه13(

كما،الزوجاتنعذدرففستتد(قمرانفي

2(.ا02-:41ثانزواجيليهالذيالطلاقشجبت

قمرانجماعةبهاحنفظتالذىالهيكلدرجأتا

)57:15-زوجتهيطفقبأنالملكعلىحزمفقد

العالمفيالجذةكلالجديدةالقواعدهذه91(.

واذاوعثمها.الإنجبلاستعادهاقداليهودفي،

اا2-8:يونسبهالذيالرحمةموقفجانئاتركنا

قدالتيالوحيدةفالحالة،الزانيةالمرأةتجاهيسوعإلى

الزنى5:32،متبحححبهىالطلاقتبرر

برلس:قالفقد.المرأةتمار!هالذى)بورنايا(

رج6:9،)اكوراللهملكوتيدخلونلاالزناة

الذينيسوعومعاصرو2:4(.بط13،4:2عب

12:93؟)تالزفاةهؤلاءيثهونيؤمنونلا

هذاأصدقاءيكونومثلهم8:38(.مر16:4،

22(.:2)رؤالكذبةوالمعقمون4(:4)جالعالم

وامرأةرجلبينجنسبةعلاقةهيالاقاربزنى

؟:6-1818لايحزمهماهذا.القربىبرباطارتبطا

يحاقبوالمخطئ.02-27:23تث؟21-0211؟

قرلبةزواجحالاتالأنبياءأخبارفينرى.بالموت

-3828:2-93؟،24:4)تكالأتاربزنىمن

أبيهمناختهتزؤجابراهيمإنثم3(.

فيممكئابعدكانالزواجهذامثل02:22(.)تك

:9؟18لاشراخرغم13(ت13صم21داودزمن

اختين،يعقوبوتزؤج22،ة27تث02:91؟

موسى،والدوعمران.18:18لايحزمهماوهذا

لاشريعةفتجاوز6:02()خرعتتتزؤج

بابل،أتلالرابينيالتقليدحاول02:91.

فبينالآباء،سلوكيفشرأنأب(58سنهدرين

2،الوافيلها.ليخضعواموسى4يعة5يعرفوالمأنهم

تث02؟لافيقرانينجعلتالتيالزوا!مواخإن

فيتفترضكانتوما،طوللأتوشغاتفنرض27،
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الجديد،العهدفي.الأقاربمنالزواجمغالأصل

حين،-ها5:اكورفيالأتارببزنىبولسنذد

أبيه،زوجةأو،خالتهمعبعبئىرجلعنتحذث

23:ا،تث18:8،لاشراختحزمهأمروهنا

02.ة27

الحيرنة.ءرجاطيوانمعأاو(،زفى

.زوهار*رجزهر

الى()،زواخ

القدبم.العهدفي1(،

والمونوغاشة(الزوجاتتعذد)أوالبولياش!)أ(

الأولىالعيلةخبرأنمع(.الواحدةالزوجةأأو

الزواجممارسةيعكس2-24(2:ا)تك

فتعذد(،للرجلواحدة)زوجةالاحادي

21:15(.)تثعادئاأمزااعتبرالزوجاث

الماليبالوضعيرتبطللزوجاثالحفيقيئوالعدد

عدذايمنلكون،والملكفالأغنباء،:للرجل

3:2،5:13-5؟صم)2الحريممنكبيرا

امل:3؟02؟21-8:15:16،16:22؟12

أ!2بما24:5مل11،3:02،3-7:2

يأوالبيغامية:3(.11:21،23،13:21،24

أتكنادزاأمزاتكنلم،امرأتانللرجليكون

03:؟-9؟92:15-24،03-22:02؟

أخ2ا:2:اصم2.ةا،اتثا-36،12:ا

كانماالناسمنالكبيرالعددولكن2:3(.!ا

.واحدةبامرأةإلألنفسهيسمحأنيستطيع

صيعدا)ماالحكمثةالأسفارفينجدوهكذا

؟-51591:)أممونغاميتجمعلوحة11(كم!:

جا3؟-اا.31:؟2291:14؟:12:4،18

هوالأحاديوالزواج4(.اة26سي9:9؟

كالزوجةلإساثبلالأنبياءتمشليلهمالذي

-546؟اء.)إشيرهاختارهاالتيالوحيدة

معهذا.(ه-2:4هو؟2:2إر؟5-62:4؟7

،أا6-3:إرفيتظهربأختينالزواجصورةأن

امرأةاثخاذإلىالرجليدفعكانوما23.حز

.عديدونأولادلهبكونبأنالرغبةهو،ثانية

تكونحينخاصبشكليدخلالسببوهذا
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لزوجهاننجبلمآنهاأو،عقيمةالأولىالمرأة

تقدمفالمرأة،ذلكإلىبالإضافة.الباتسوى

كببزاعدذاتنجبوحينلزوجها.يدجمهاعمل

بسرعة.تذبلفهي،الأولادمن

وأالاحاديالزواجتراترإن.الزواجعقدب(

بعقدترتطبتكاليفيرتبطأزوجتان(البيغامي

وأللأبيؤثنأنوالدهأوالعرشفعلى.الزواج

نأوبعد"المهرأ.يسثىمالئاتعويضاللوصيئ

وتسلم،الزواجيعقد،الأوكالشرطهذايؤثن

بعلهاإلى"سئدها!ا،إلىالفناة31:15()تك

يتنؤعقدالذيوالمهر.22(:22تث3؟:02)تك

الوضعأو(3412:)تكالوالدمتطفباتبح!سب

بقدم18:23(،أاصمللعائلةالاجتماعي

يحكوقد22:16(.)خرمالأوأغراضبشكل

شاولابنةمعداودفعلكما،عظيمعملمحقه

كالبابنةمعوعننيئيل18:17-27()اصم

حبنثذ9:12-13(.قض15:16-17،)يثى

وكان.ومكافأةجائزةدئكلالفتاةئحطىكانت

المهر.محلتحكعملسنواثأوأشهرمنعدد

وراحيلليئةيتزؤجلكيبعقوبفعلماهذا

فتاةبادلةبالإمكانوكان.3(.-92:15)تك

حينشكيمبنوإليهارجععادةوهي،بفتاة

ويسئيها.أختهمدبنةيعقوببنيمنتزؤجوا

)تبادل(.بدل:الأردنثرقفيالعرف

تعويضااعئبرتئدالمختلفةالترتيباتهذه

البيتفييعمل"شخصألخسارةالصبتةلعائلة

نأفيجب.مفيدةعلاقاتوسيلةأوأجربدون

فياقتصادئةوظيفةتمارسالصبئةأنننسىلا

92:6-9(،)تكالقطعانفترعى،العائلة

ا-16"24:ا)تكالعينمنالماءوتستقي

الحضادبنوراءالحتوتلتقط11(،9:اصم

صاح!فالزوج،ذلكإلم!بالإضافة2(.:2)را

مادئةمنافعالفتاةعائلةعلىيجلب،الرفيعةالحالة

الثسكل،بهذاالمهرنفهموحين.وكرامةوشهرة

المرأةفيهتتركمحتمعفيإلآلهقبمةلاأننعرف

ممارسةوهناك.زوجهاكنففيلحش!والديها

-زوا

المرأةحيث!:8،3114:قضفينجدهانحنلفة

زوجةأننلاحظولكنعائلتها.فيتبقى

8:31(،)قض"سرلة"هيالشكبمثةجدعون

تمنةمنفلسطتةامرأةهيشمشونوزوجة

نمطمنزواجاتأمامنحن،إذن14(.)قض

حالاتؤجدتوان،الساميالعالمعنكرب

.وجودهعلىندز

الرابعةسنفيعادةهو.الزواجوأهلئةالبوغ)ج(

ذلكقبلالقياتتزؤجتدولكن.عثرة

يتئموقده(.:27الاصنوات5عمرفي،الوقت

.البلوغوقتإلىالفتاةتصلأنقبلالزواج

لئةأختراحيل؟يلدنلمعديداتنساءوئذكر

ا:5(.)اصمالمفضلةحثة3(،اة92)تك

ولما.النضرجإلىبعديصلنلمالشاءهذهولكن

بأنالوالدفينصح،الصبيانأما.حبلنو!لن

العبرثة(.حسب7:23)سيالصغرمنذيزؤجهم

نأيستطيعونإنهمالأشورئةالراخوتقول

نأنفهموهكذا.سنواتالعثرعمرفييئزؤجوا

24؟)تكالوالدينبينعادةالزواجيترئب

14:2-3(قض7:3؟تث6،ة34:4-638،

92:15-16؟)تكبالمهريتعلقمافيسئتاولا

منالعروسينموافقةئطلبلاوأن34:12(.

الزواخ.صخةأجل

هوللمهرالكاملالدفعإن.الؤواجمراسم)د(

فبعد.القانوفطالمتوىعلىالزواجيعقدالذي

ننتقللموانلامقززا"الزواجصارالوقتهذا

)قدزوجهايتإلىاحتفالىبشكلبعذالعروس

هذهفيحتىولكنستها(.صغرالسبببكون

معنىبكلشرعثةزوجةالفتاةكانت،الحالة

،إذن(.314:صم2رج،22:24)تثالكلمة

)تثزوجيازئىعملهاعتبرضاجعهامن

لمزوجةعلىتدكالتياللفظة22:23-27(0

هي-صشرو)م"الخطببة"هيزواجهايتئم

احتفاليبشكلتدخلالتيوالزوجة(.موروثة

شإ45:14-16؟أمززوجهابيتإلى

يهتثمالذيالزوجمحؤولتةعلىتصبح01(61:



:زوا

3(،02:نكرخا؟24:ا؟02:7)تثصها

2:11(.ملا24:ا؟2:13،ا)تثيمتهلكها

)تكالأولىالليلةمنذالزواجعملوشثم

الزوجةنصبحذلكبعد8:ا(.طو92:23؟

تث02:3،)تكلزوجهامملوكةأيبعل")ابعلة

سي؟62:4؟ا:ه!ا)إش!إملكهأو22(:22

،الوالدياليتالفتاةنركتحين9:91إ.

وقسفا31:15()نكثيابهابقجةمعهاحملت

وهذافالجهاز.لأيهازوجهادفعهالذيالمهرمن

.طلاقحصلإذاالمرأةإلىبعودانالقل!بلالمال

عقودفي"المهري"النظامهذاخمائصوتبدو

التي)الفنتين(الفيلةجزيرةمدؤناتفيالزواج

القرنخلالأرامئةيهودثةمسنوطنةإلىتعود

يفسخ؟كيف،الزواجيحككيف..مقالخاص

يستطيعفالزوج.الزوجينأحدبموتأوبالطلاق

ولكن.طلاقكتابإليهافيرسلامرأتهيطفقأن

نأأيضألهابحقفالمرأة،الفيلةجزيرةوثانقحسب

لا،الزرجيعوتوحين.الطلاقمبادرةتأخذ

الشرعيئالمعنىفيآليبشكلأرملةالمرأةتصبح

وواجباتال!ي!لفثة*شريعةفترتبباث.للكلصة

تجعلحاجاتها،فيأثهمبإعالةالكبارالأولاد

تركتفإن.المتولبزوجهاعاثلةفيتقيمالمرأة

لاولكنمهرها.معهاحملت،الزوجيالبيت

علىسئقاولازوجها،منبميراثلهايحق

تبقىأنمجبالتي،المنقولةغيرالأعلاكستوى

.العشيرةفي

العهلىين.بينومااليهوديالعالمفي2(4

الرباطبقيمالذيالفعلسقي.المراسيم)أ(

"قذسوالفعل(.)تقدص!"قيدوثين"الزوجي

تزؤجرجلأبأذليقولالمثناةفييستعمللماامرأة

كماشاالزواجلبس14(.:2)تبدوشينامرأة

منهكذاانتقلالزواجعقدولكن.المسيحثةفي

العالمإلىالصرفوالقانوفبالدنيوئالمجال

العلاقاتعنالبهودحكماءونظرة.القدسيئ

"لا:يليبمايوسيفوسأوجزهاقدالجنئة،

خارجالحمثة(نجحثةعلاقةأيةال!ئردعةنقبل
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منوذلك،والمرأةالرجلبينالطبيعيالائخاد

2:912(.ابيون)ضد"البنينإيلادأجل

دفع:الزواجلعقدإجراءاتثلاثةوؤجدت

عقدمعاتفاق.القديمالعهدفيكماالمهر

)المشناة،الزواجوكتمالتوافق.مكتوب

1(.:1قيدوشين

الفجور،منالخوفشطر.الزواجأهلئة)ب(

الاثنيعاقهامنذابنتهميزؤجوابأنالأهلفنصح

ابوت،)شىعثرالثامنعامهفيوابنهم،عثر

مقبولحذكآخرالفرونعامهواعتبار،21(:5

مدؤنةوتعلمنا.صه!(.،ب92قيدوشينبابل)تل

فيماثتدوميسيابأن،رومةفيوجدثيهودثة

مععاشتقدوكانتعثرثالتاسكلعامها

يورراةأضىصهودتةوامرأة.أعوامسبعةزوجها

عاثتأنبعدعثرالثامنعامهافيماتت،سابينا

مدؤناتهناكأنغير.سنواتثلاثزوجهامع

بينتتراوحأعوامفيمتن"عذارى"تذكرعديدة

اضهنعلىتدكالإشارةهذهلكن.عائاا9و15

انتيروسواليهودي.للزواجناضجاتاعتبرن

منأعوامسئةمعهاعاشأرملةتركسنة()22

فيالعادتةالحالةكانتحالتهالزوجثة.الجاة

قمرانقيالجماعةنظامأئا.اليهودفيالمخمع

يتتمأنقبلزواجهبكمللاأنالزوجعلىففرض

1(.:9-أ)1عمرهمنالعثرين

لاأمرالزوجثةالأمانة.وفسخهالزواححك)ج(

فيكانوالزنى.الزوجةجهةمنأفله،فبهنقاش

أتا.القتلتستحقالنيالرئبحسئةالجرائمعداد

علاقاتلهكانتإنعقائاينالكانفماالزوخ

.عاهرةمعأوعجالية.أخرىامرأةحجنسئة

فحسب:لبوليغامئةا!بيعياالامتدادكانذاك

الشاءمنيتزؤجأنللرجليحقالتلمود،شريعة

كانارزياويوسيفوس.يعبلأنيشطبعماقدر

بأنعندناقدبمة!عادةأخهااكدن!اءعذةله

عينه"الوقتفنيعديداتنساءلنايكون

ا؟177(.اليهودثةالحرب17:ا،أالعاديات

واحدة)زوجةمونوغاميتياروجدألهنجد
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حسبالاسيانئين.كتاباتفيظهر(للرجل

لا،2(:2-05:)4دش!ق(إأو:صادوقوئيقة

واحد\وقتفيامرأتينيأخذواأنللرجاليحق

بل،بوليخامئةكلقمرانجحاعةشجبتوهكذا

كانتإنئانزواجيتبهالذيالطلاقمنعت

يثبتوما.الحياةقيدعلىتزاللاالأولىالمرأة

)7!:15-91(الهيكلدرجهوالتفسيرهذا

المقطعفهذا.ق!رانمناورإحدىفيوجدالذي

)يهردفيالمختلطالزواجيمنع،الملكيعنيالذي

وتعذدبالعكص(،العكسأويهودتةوعير

بناتمنامرأةيأخذ"لا:والطلاقالزوجات

من،أبيهبيتمنامرأةفقطيأخذبلةالأمم

،أخرىامرأةهذهفوقبأخذولا.أبيهعشبرة

!ان.حياتهأيامجميعلهتكونوحدهالأنها

من،أبيهبيتمنأخرىامرأةيأخذ،ماتت

إلأيقبللاالنصنهذااننلاحظعثميرته".

ماويقد)اندوغامي(.العشيرةداخلبالزواج

ينعدوهكذا.والطلاقالزوحاتبتعذديتعقئ

بتعذديسمحالذيالرابينيئالتقليدصتبوضوح

الحالمداخلآنهفيشلثلا.والطلاقالزوجات

بناليعازرورابيشمايمدرسةمنعت،الرابييئ

حالفيإلأالطلاق)يمنبة(يبنةفيهرقانوس

نأغير9:.ا(.جتيم،)مثناةالزوجةزنى

يطفقبأنالزوجحرئةعلىشذدتهلألمدرسة

قالكماأو.حساءهلهأحرقتلوحتى،امرأته

يحق،امرأنهمنأجملامرأةوجدإذا:عقيبهراب

يفهميالمتطزفالتعبيرهذا.امرأتهيطفقأنله

المسيحثةضذاليهودفياالعامنهجومثةنظرة

نذكرأنيكفي.الكوكبابنأيامفيوأفكارها

لليهودتة.المناوئةالشهيريوستينوسإعلاناتهنا

وفد.الكوكبابنوعاصرشكيممنكانفقد

اليهودفيالعالمبينالمتبادلالتباعدهذاعرف

ا!اني.!!قرنخلالالمسيحيئوالعالم

قضثةجانثاوضعناإذاالجديد.العهد34(

وبولس،ويسوعالمعمدانيوححاوعزوبةالطلاق

التيالجديد،العهدفيالكثبرةالنصوصنجدلا

زوش

؟32،12:تم1كانلهاذا.الزواخيخصنمافيتجذد

والشماسالأسقفعلىيفرضا:6تي5:9؟

اكثر(،الاواحدةمزةتزؤجوايكونواأنوالأرملة

يمنعونالذينالغنوصثينتشجب3ة4تم1فإد

الصبياتالأرإملينصح5:14اتم!ان.الزواج

فيبول!قالماعكسجديد،منيتزؤجنبأن

عودةالمؤمنونينتظركانساعة،7:804،اكو!

يفضلفهوبول!،إلىبالنسبةأما.القريبةالمسيح

يتزؤجلاأنبه،يكرزالذيالتعليمإلىبالنظر

يحترقأنمنيتزؤجأنالأفضلمنأنهمع.الإنسان

الحياةأنبولساعتبرلفد7:ا-9(.)اكور

لمابكليتههيتكزسبأنل!نانتسمحلاالزوجثة

.(91:12تر!32-34،ة7)اكورللربهو

قال)كماالذينالاصيالئينوجهةتقابلفوجهته

2:012-121(اليهودئةالحرب،يوسيفوس

يلغوهلمولكئهم،إليهمبالنسبةالزواجاحتقروا

فأفيآخركلائانسمعولكثنا016(.:2)الحرب

باتحاد،بالمرأةالرجلاتحا؟يثتهفيه5:22-+:

بكنيسته.المسيح

الحجرزوحلت.حجرهازوحلت:ابنزوحلت

القضار.نغقربأورشحليم.جنوثيفي.الزاحل

مألةطرحتحينومحازبوهأدونبافيهاجنمع

:9(.اكل)1داودخلافة

زوجا

كالببعشيرةرتبطيشعي.ابنيبكر14(

4:02(.أخ)ا

ارتبطالذييشعيأباءلافي.زوحيتبن24(

02(.:4أح)اكالبببني

لسيحونالتابعينالخمسةمديانملوكأحدزور.

كلبهم(13:21يشحور(،زور،راقم،)أوي

الخروجمسيرةخلالوقتلوهماسرائيلبنو

3:8(.أعدا

.زارش"الفارسثةللكلحةاليونانتةالصيغةزوزارة

.ا:رفابم*رجزوزلم

اليوناني(الآلهةمحمع-)البتبونفيالأؤلالإلهزوش

ظن.:1412اعفييذكرجولير(.:اللاتينئة)في



هارزو

وهرسىأبرنابا(زوشأمامانهملشرةأهل

ولكنلزوش.هبكللترةفيكان)بولى(.

يونانتةمدئاأنمعبعد،ضيئاتظهرلمالحفزلات

الإلههوزوش.لزوشمعبذاامتلكتعديدة

والبثر".الآلهة"أباهو!بروسسفاه.الأسمى

فكرةأمامالطرلقهئأ،اليونانآلهةبينوسمؤه

زوش،الأصلفي.العقلعلمبثةشاملةسلطة

ظاهراتيوتجهوهو،السماويالنورإلههو

تعاقب،الفصولدورة،الصاعقةالمطر،:الطبيعة

والتراتبئةالأبوفيالتنظيمرمزهو.والنهار..اليل

الاجنماعي،والنظامالملكئةكافلصار.الأولانتة

احترامعلىيسهرهو.الحدالةفيالأسىوالحكم

الزيمغكما،الموتىتجاهوالتقوىالضيافةيثراخ

ولاعقليولاجائرهوماكل،ولكنوالخير.

لهيخضعالذيالقدرإلىيحود،الكونفيمفهوم

الآلهة()نسبالنيرغونيةبحسبأيضأ.زوش

الآلهة.منالثانيالرعيلمنزوشكان،الهيسيودثة

يبيعكرونوسكان.ورتةكرونوسأبناءآخرهو

الليل،فيزوشارتةوولدت.يولدونحينأطفاله

زوجهاوأعطت،كرتفيإيداجبلعلىوخاته

عنزةرئت.يبتلعهكيالقمطفيملفوئاحجزا

فأخرجسماكرونوسأعطىكبر،ولمازوشا.

بانتظارالحربزوشبدأئتم.ابتلعهمالذينالأولاد

إلهبوسبدونفكان.ال!لطةإخوتهمعيتقاسمأن

وأعطيت.الأسفلالعالمإلهوهاديىالجر،

.الكونعلىفساذ،لزوشالسماء

الصوفيالعالمفيجذأهاتمكتاب.البهاءكتابزوهار

اللهفي)تبحثالقبالئةفيأساصيونصن،اليهودفي

طويلةمذةاعتبرالديئة(.الحياةحقيقةمعنىعن

وايلمود.التوراةبجانبمكانهفائخذ،قانوئاضزا

كتفميرفكانستعار،اسمتحتالأرامئةفيكتب

بفضلالذيكالمدراشأسلولهبدا.للبنتاتوكس

نأويبدو.النظريالبحثعلى.المواعظيالفن

القرنفيإلأواسعنطاقعلىيعرفلمالزوهار

بنموسىإلىالإسبانيالتقليدنسبهعثر.الثالث

دؤن.الحديثةالدراصاتثتتهماوهذا،طوبشم

628

حواراتفقذم،فلسطينإطارفيالغاثصيغةفي

،وتلاميذهوأصدقائه،وافييوحايبرسمعانبين

الأددالشكلإنإلهثة.أوبشرثةمواضغحول

قراءاتمنمحموعةأمامأنناعلىيدكلزوهار

وأقصبرةومواعظمدراشتة،تعابيرتضضن

أمامححلفة.مواضغحولوحوارات،موشحة

فصلأ.18فيفتتوزعالزوهارتكؤنالتيالمقاطع

.للتوراةالأسبوعثةالتقسيماتح!سبينتغالأولط

إدوبالإضافةالأناشيد...نشيدزوهاريأتيثئ!

المحتقفة،والنصوصالرئشئةعضرالثمانيةالفصول

الزوهاررمزئةترتكز.أخرىأجزاءالقباليونعرف

)نشوءالكوسموغونيا:مركقئةصطرخصىحول

الأزلمي.اللاهوتمنالعرةوالانبثاقات(الكون

الإلهي.العالمقلبفيوالأنثىالذكربينالرمزثة

اليمين(عن)مووالإلهبئالفديصيالعالمببنالحرب

الشيطانتة.السلطةعالماليسار(،)عنالشزوعالم

المسيحودورالفداءعنجليانئةصورةوأخيرا،

.المسيرةهذهداخلوعموعتهسمعانرابيودور

ساعدماروفيأدب،-01832918جرج!،زوين

اليهابمنالثالثالجزءئرجمةفياليسوعتينالآباء

أيار8فيفصدرالجدبد،الحهدأي،المفذس

.1878

مديانئينمائدينوعوربزبكان.ذنب:زب

2(.83:مز8،3:؟725:)قضجدعونتهرهما

ومعصرةعورلبصخرة:بمكانينخبرهمايرتبط

:26(.01إشرج7:25؟)قضزيب

وأحدجرشونعشيرةمنلاويالزشون.:!لتام

.8(:23أخا)لعدان(ثةثلا)كانتعائلاترؤساء

22(.:26أخ)االهيكلخزائنعنمسؤول

الايون.:اليونانيةفي.نمشةالعريةفي)ا!(،زيت

بحصلونالذي،الزيتونزيتهوالزدت،الوراةفي

رج،6:15)ميالزشون*حبيعصرونحينعليه

كانوا،الرومانأبامفي.المعصرةفيجتسيماني(،

جهئونوكانوا.خاصموضعفيالزيونيطحنون

فيالعبادةلشعائرالمعذالزتبتهيئةخاضااهتمائا

لصغل!ضاءة،يستعملالمعبد:وفيالهيهل
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:16(.4)عدللمسحة،الدائمةللتقدمة،العطور

"فلتعلىللحصولوالورقالنواةينتزعونكانوا

كتشفتء24:2(.لا.27،2:إخربكرلما

"زلت:تقرل،الملكيالسامرةقصرفياوستركات

الخبزوصغالطعامتهيئةفيالزباشعملنفى،.

ضرورفيالزيت،إذن.:13(16حز،17ة12)تث

،93:62يصي؟04-38ة82تث)اجذ

للجسدكعطرالزيتواستعمل6:15(.مي

كدواءا:9(،عب6:6،عا23:ه،)مز

للانارةوزت:34!ا.لو6:13،)مرللجروح

6(،ت16الوكبيرةقيمةللزتكان25:3(.)ت

إلىحتىفيصلفلسطينخارجإلىيصذروكان

هو27:17،حز3:7؟عز5:25؟)املرومة

يديعئيل.بنيمنبيا!ينيئ.بالزيتونيهتثمزشاق:

01(.7:أخ)اشجاعوبطلعائلةرثيس

الايون.:اليونانيةفي.تيز:العبريةفي)ار(،ذشون

قيوانتثرالعصورأقدممنذكنعانفيالزيترنزرع

النوراةتذكر...وسوريةوفينيقيةفلحمطين

ومنطقة27:28(أخا؟:ه15أقضءالشفالة

صه!:24(تث94:02،تلثأشير،)أرضعكا

جتسيماني(،،الريئون،)جلاورشليموجوار

ف32:83)تثالحجرئةالجبالوأرض

دائضا،الأخضربورتهاالزلتونةكانت92:6(.أى

الاشجارملل!،والاسودالأخفربثمرها

فيالزدتونقطافيتثمكانزب(.+9:8،)ئض

الخبطأوبالقطاف،الخريففي،المظال5عيدجوار

مماانطلافاالزيتونبتكاثر24:13(.:17،6)إش

منبذلاولكن3(،:128)مزالجذورعنديبت

بولسيتحدثحينبزلا.شجزايبقىلئلأتطعيمه

الاغصانتطعيمعنأ:17-24اروفيالرسول

اسائيل(،)بنوالجويةالزشونةعلى)الأمم(البرية

يعيثىالطعمأنعلىبهايدك!ورةيسنعملفهو

11:4رزوقذم.الشجرةمنجاءتهالتيبالماوئة

الزتتعطيانوزيترنتينكمنارتينالمسيحشاهدي

.:2-414زكبرؤيةفتذكر،للنور

ن!يف

،رج.زيتيمهاهار:العرتةفي-(ال)جبلزشون

بزلتونمغطىجبل.زبنان*،زيتام".زبتبئر

وخلفأورشليمثرتيئيقع(.815:نح)رجكئير

منداودهربحين.(ا:18يو)رخ!قدرونوادي

يبكيوهوالزيتونجبلصعد،ابشالومابنهأمام

سليحانبنى،الجبلعل15:03-32(.صم)2

خاصبشكلوملكوملكموشمشرفةمذابح

جبل23:13مل2يسثيلهذا7(.ة11)امل

:12،23خر)رجالدمارأرالهلاكجبل:الزيتون

وحين.9(:18أم؟16،!4إش؟24:16صم2

قبلالزيتونجبلعلىوقف،الهيكلالرفيمحدترك

بابلإلىالذاهبينالمنفتينإلىيضئمأن

الاسكاتولوجي،اليومحربوفي11:23(.)حز

ي(.14:4)زكالزشونجبلالرلتقدماشطأ

فيستماولاالزيتونجبلإلىمرازايسوعذهب

-11:امر=أ21:تم!.لا3السابقةالأثام

13:3؟مر=3ة24ت91:92؟لو

22:93،لو=:1426مر26:03=مت

لوقاإن8:ا.يو21:+،ثم،91:لو

جبلعلىمنيسوعصعوديجعلا:12()أع

الزشون.

زشام،رجزشام

زفىا

عشبرةرئيس.شمعونتبيلةمن،1(

4:+(.أخ)ا

أكانوارحبعاموالملكمعكةأبناءثالث،2(

11:02(.أخ)2(أربعة

لاوي23:01(:أخ)ارصنا-ا23:اأخا"3(

الأربعة.شمعيأبناءوثانيجرضونعشيرةمن

5:13(.أخ)اعائلةورئيسجادقبيلةمنرجلزيم

زما

تبعد15:22(.)يشيهوذانقبفيمدينة1(،

.حبرونمنالجنوبإلىكلم06ترابة

من15:هه(.)يضيهوذاجبلفيمدية،2(

رحبعامحضنها.(2:42،4:16أحأ)كالبيأصل

اختبأحيثزيفتقعالمدينةقرب11:8(.أخ)2



قلفة

صديفهإليهفجاء.يلاحقهالذيشاولمنداود

أهلولكنا-18(.23:4)اصميعزيهيوناثان

الأمكنةهذهفيداودبوجودشاولأخبروازيف

ر!ا-26،2:=23:91-24)اصم

54:2(.مز

عشيرة.الأربعةيهلليئيلأبناءثاني.زبفمؤنثزلفة

4:16(.أخ)ابكالبارتبطت

رلزا:ا."رج2301:أخازلنا

(.محامأو)كاتالشريعةومعلمبولستلميذزيخماس

3:13(.)تيتيطسبول!بهوضى

الرواقتة."ومؤشسيونافبفبلسوفالأتيكيزينون

أثينةفيوتوفبصهم!.5ينةقبرصفي،كيتيومفيولد

فينيقيئ.أصلمنغيئتاجرابنهو..مق264سنهة

الكلبيئكراتيستلميذكان312.سنةأثينةإلىجاء

635

المدرسةأش!.واكسانوكرانيسوسنيلبون

لهفجعلواكبيرأ،تقديزاالأثينئونقذره.الرواقثة

لنايقلم.كرلمموضعفيودفنوهالبرونزمنتمئالأ

جامعىلدىأجزاءوجدتولكن،كتبهمنيثيء

القديمة.النصوص

مذهبعلىيونالنفيلسوتالصيدرفيزبون

معلمكان.(..مق001سنة)حوالىالأبيقورئين

بهىدئةفي!بافمنأجزاءوجدت.فيلوديمس

إيطاليا(.فينابولي)قربهوركولانوم

فيوجد.كمانيأصلمنقديمعبرفيشهراسمزس

كم!(.،ا6:)املاسائلفيالملكبةالحقبةبداية

فينبل!التيالسنة!2منالانيالشهرمعيتماهى

أيار.-نيسانيقابلهوا(.6:)املالربغ

.زوش*رخؤسس



مع،سائبس،بمديخةترتبط)ا!(الحقبة،مائية

،الاولبسامبتيكطرد.)663-525(26السلالة

والحبشببن،الأشوهـلينالمجتاحينسائيس،أمبر

نهفةحقبةالحقبةهذهكانت.المملكةووخد

الفارسيئ.الاجتياحمعتوففتوفنئةعلجة

مدينة.الحجارساء:اليوم.ساي:المصرلةفيسائيس

الثرتيالجنوبإلىكلما44تبعدالدلا.فيقديمة

اتخذت.نيتللالاهةتكرست.الاسكندريةمن

وعرفتوالعثرينالرابعةاللالةمعكبرىأهمية

)663-والعثهرلنالسادسةالسلالةمعأوجها

فطردالأولبساميتيكمنهاانطلقحيث525(

في.البلادووخد،والاحباشالمحتلينالاشوريين

المديةعرفت،السائية()السلالةساثيسفراعنةأبام

لهاوضعوقئةثقافيةنهضةهلينبة(سياسةأبفضل

الفاريعي.الاجتياححذآ

تركيا.منالغربىالجنوبفيجبلدافيلريسسابا

القديمة.لاثرضمدينةمنحدراتهأحدعا!بني

نعودطوللةيخفةكضابة"891سنةفيهااكتححف

قدبمحقعلىالنشدبدتؤخت..مق7القرنإلى

أوربكي.الملكالمدؤنةتذكر.المنطقةاكروعلى

ترجمات،رجالأرمةالبهةجاثيقساحاق

أرفية.

منالأول)النصفأنطاكبةمنغنوميئساتورنيل

بواسطةرئيسيئبشكلنعرفهم(..بالثافيالقرن

-2(.أ:/124)الهراطقةأ"ضدكتابهفيايرشاوس

التيللغنوصتةالقديمالشكلعلىيدكفكرهإن

هوالآبالله:يليكماالكبرىخطوطهافينبدو

أما.الملائكةعالمصفخلق.منهيدنىلاالذيالإله

الانسان.الملائكةخلقهمافقدوالانسانأالعا

قدميها.علىتقفأنتستطيعلادودةيشبهناقص

سمحتحياةشراراتإليهاوأرسل،إلثهرحمها

أصلهاإلىتعودالموتفيوهي.تمثيبأنلها

الملائكةصنعهاالتيالبضرثةالعناصرأما،الإلهيئ

منواحذااليهودإلهساتورنيلواعنبرفتنحك.

لهذاالآب.علىتمزدواالذينالخالقينالملائكة

الشرارةومجزريقهرهملكيالمخفصالآبأرسل

"نسان.لثبماإلألهليمى.لهجسدلامخفص.الإلهية

تلاميذأما.الغنوصئةعلىالظاهزيةأضيفتوهكذا

واعبروا،اللحمكلعنفامتنحواساتورنيل،

بعض!ورثت.الشيطانعملوالانجابالزواج

الا،فثين.*معنقارثامعتقدهمعناصر

براليا(:اليونانيةأفيالحماحليةالمنطقةأو)ال(،ساحل

صصرحدودحتىصورمنيمتذ15:38.امك

حدودإلىبطلمايسمنأو11:95()امك



رافسا

العاصمة:كانت13:24(.مك)2الجزانتين

شيلة.عبريههوذانسلمن.المحرقةالحية:ساراف

بيتفيأقامتئمموآبإلىهاجرتعشيرةواسم

22(.:4أخ)الحم

زوجةسارةءلاسمآخرشكلا3.:11تكي!اراي

ابراهيم.

.17:51تك.الشدة:سارة

أبيهمنابراهبمأختهي،البيبليالتقيدفي1(،

:92-31(11)تكوامرأته02:2(،:1213)تك

مقبرةفيدفنتي(.21:2)تكاسحقوأم

اصائيلجدةاعتبرتي(.23:2)تلثمكفبلة

9:1(.4:91،)روالموعدوأبناء51:2()إش

.الايمانمثالكانتا،11:ابحسب

فيمثاليةوزوجةتديسةامرأة2:6ابطوحسب

لابراهيم.خضوعها

طوياخبريقولاحمتا.منرعوثيلابنة،2(

نأقبلتتلوا،.أزواجسبعةلهاكان:الشعبي

)اسموداوس(النجسالروحبيدمعهاةينجامعوا

وبتحذث.(51-9،6:01-3:7طو)

تبضالذيرفائيلالملاكعن6:162-8:اطو

البربة.إلىمنفباوأرسلهالثرلرالروحعلى

-:4617نك.يعقوببنايثيرابنة.الفيض:يمارح

.26:46عد7،03:أخا

آلف.(46:14إتكالثلاثةزبولونأبناءئالثسارد

26:26(.)عدالساردبينعشبرةنسله

فيوأصحابهيهوذاهزمه.أنطايهةجيشقائدسارون

23(.،3:13،16)امكحورونبيتنزلة

91:.أ،)بشزبولونفيمدينة.الاجيساريد:

المخطوطاتبعضمعأشدوديقرأبعضهم12(.

اليونانية.

عثرةالثانيةالسلالةمنفراعنةعدةاسمساسوئرير

سنوصرت..(الوسيطة)المملكة

هـ791-2891(.)ملكالأؤلساسوترص1(،

السفلىنويةضئمامانححات(.)أواماناميسابن

.كنعانعلىبحصلةوقام
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-1878(.7918)ملكالثافيسالوترشى2(،

الأؤل.ساسوترش!حفيد

.(-18781843)ملكالثالثماصوترص3(،

البحرعلىمصرسلطانمذ.الثانيصاصوترس!ابن

نموذجصار.وكريتوفلحمطينوسوردةالاحمر

الحديثة.المملكةوأفته،المصريالمحتك

على"صع"شلفظةدتت،القديمالعهدفيساعة

اللغةوفيمتأخروقتفيجاءت.اللحظةأوالوتت

3:6،15،رج16؟ة4)داالعبرتةلاالارامئة

اللفظةاحتفظتالجديدالعهدوفي4،03.5:15:

)رجالوتت،الزمن:عامبمعنى"هورا"اليونانثة

علىأيضادتتوقد.(01:91؟9:22؟8:13مت

02:3،)متالثالثةالساعةالنهار:فيمحذدوقث

اع)رجالخامسةالساعة(2:150أع25،:15مر

السادسهالساعة(.البازيالكودكسحسب91:9

4:6،يو15:+،مر27:45؟02:5،)مت

52(.:4)يوالسابعةالساعة9(01:0اع،91:14

،\3:أع27:45؟02:5،)تالتاصعةالساعة

91:9أعا:93؟)يوةالعاهالاعة.ا:3(0

عثرةالحاديةالساعة(.البازيالكودكسحب

منمدىعلى"هورا"تدكوئد9(.02:6؟)مت

02:12؟)متواحدةساعةمحذد.الوقت

17:12،رؤ22:95؟لو14:+؟مر26:04؟

ثلاث91:34(.)أعساعتان91(.18،17:.ا،

الب!ومإن،11:9يويقولوكما.7(ة5)اعساعات

إلىالشمسشروقمنساعةعثرةاثتيإلىئقسم

)أعالليلعلىأبضاتنطققدالقسمةوهذه.غروبها

إلىعادةئقسمكانالليلأنالآ23:23(0

ساعةبواسطةبدقةالساعةيعرفونكانوا.هجعات

عرفهماقدالآلتانوهاتان،ما-ليةساعةأوشسة

.م.قالثانيالألفمنذالرافدينوبلادالمصرلرن

للساعة،والدقيقاليوميئالاستعمالهذاوبجانب

معنىفيعدبدةمراتال!اعةالجديدالعهدذكر

الديونةساعةعلىدكوهكذا.لاهوقطومرمىعام

علىالاسكاتولوجتة،الاعةعلى.والخلاص

موتعليهيدكالخلاصتارلخفيمنحطف



ثم6

الأنسانابنساعةعلى.ولامتهيسوع

24:36،05،25:13،مترح24:44،)مت

2:18؟ير12،93،04،461:لو13:32،مر

توضعوتد.(ا!،41:7؟9:15؟3:3،01رؤ

علىبيةبعباراتخاصبثكليوحناانجيل

23؟21،:24،4:رجالماعة""جاءت:الاعة

27،:0212،23؟03:8؟28:7؟5:25،

؟ا:3217؟21،25،،24،:13:1،16

91.27:

مملكةفيمديةساغودو.!!ادية:فيساغو.

*6-سنةمملكتهإلىاسحدونضفها.صيدون

الشقعة.رأس،شي!فانا،*رج676.

الرهن.،الاجرة:سحار

.4(:26أح)اأدومعوبيدأبناءرابم.بؤاب(41

أحيامأبرهو(الاراريرارضا-أسحار(42

35(.:91صم)2داودأبطالأحد

فيبولسرفيق.تسالونيكيمنأصلهسحندوس

الرصوليةالرحلةخلالالرسولمعكان.سفره

4(.02:)اعأنطثيةإلىاليونانمنالثانية

.شكونرجسحون

المدرصةومن،ولنطينس،تلامذةمنسوندوس

مرقيرن.،رج.النربتةالغنهوصتة

.الصخرةايسالىها.التعريفأداةمعسا4

أدوم)نقرأأدومحدودعلىموضع:36.اقض

الملكاحتلها.للادوميينمهضةمدينةإنها(.أرامبدل

النصأما:7(.14مل)2يقتثيلوصماهاأمصيا

بلمدينةعنلافيتكلميأ25:اأخ2فيالموازي

القديمنذ.الادوميونفوقهامنئرمىصخرةعن

مالىفيالناقلونرأىاللاتيية،الثعيةوفذ

عاصمةولكن.!12:اعا:)بتراالادومينعاصمة

أخ2ومل2أنيبدواذا.بصرةهيالأدومين

وهيأدومطرلقعلىمحصنةصخرةعنيتحدئان

ا؟ا42:ا؟:16إشة:36اقضعنهايتكلمالتي

94:16.إر

والذيشمعونقبيلةمنكانالذيزمريوالدسمالو

25:6-18(.)عدفنحاسقتله

مرةسا

لمةسا:مةسالو

تبتوبوحنا.يعقوبأمزبدى.امرأة14(

حاضرةكانتبمالها.وساعدتهالجليلمنذيوع

ومر3المجدليةمريممع04(:15)مرالصليبعند

يحموعجسدلتحنيطالعذةوأعدت.يسوعأم

كأم02،0227:56:تيذكرهاا(.:16)!ر

زبدى.ابني

رقصت.وهيروديةفيلبسهيرودسبنت24(

انتيباسهيرودسيلادعبدفيالمدعولنأمام

يوحنارأسامها(من)بإيعازمكافأةوطلبت

اسمهايذكروز(.ا14:6-ا)متالمعمدان

فيلبسالتترارخساولانزؤجت:الوراةخارج

تزؤجتثمسنة.بثلاثينيكبرهاالذي

نجدالكبير.هيرودسحفيدارسطويولس،

منتطعةعلىوصالومةلارسطولولسصورة

النفود.

بقربنونعينفييعفديوحناكان3:23.يوساليم

سيريوليسقربتكونقد.هاكالماءلبهرةصالبم

سالم.شيخ:يقولمنهناك.فرحعينفيأو

عديدةشعوبجذاسم.أيصم:العبربةفيسام

الحتينلائحةفينوحابنهوباصمه.تممفوا

6:.ا،)تكالطوفانخبرفيه:له!(،)تك

الشعوبلائحةفي26(،9،18،23:،7:13

الساميينلائحةوفي21(01:ا،)تك

المسماةالشعوبلاثحةنرجعا:.ا(.ا)تك

المكانةإلىيثير9:27تكوان.سامإلىسامئة

الابنبهقامنقوفيبعملالساميةللثمعوبالمميزة

معسائا94:16سييذكر.الأببركةفنال

أجدادلائحةفيساماصمالإنجيلوئدخل،شيت

3:36.لوفييسوع

ا.سامقال!رجمقال،سام

المراتبة()برجضومرون:اشعبرلةفيا!()مدينة،سامرة

24،:16املامثتقاق)رجشمراييم،ضيمرونأو

فيشمراين:والأراميساسشا،:الأثوريوالنقل

مدينةواسم،كنعانفيجبلاسم0(4:51،17عز

كنعانيةمدينة2موعلىاصائيلملكعمريبناها



سامرة

1(،ةا.قضفي)شاميرأهميةذاتتكنلمتديمة

ترصةبدلالشحاللمملكةكحاصمةواخنارها

القليلةالمدنمنالسامرةكانت16:24(.)امل

عنيرثوهاولم،بأنفسهمائيليونالاسبناهاالتي

صيدونمهندصماندةينفيلاهذا.البهعانيين

بينطثبةكانتالعلاقاتوأنستقالاوصتاعها،

موفقاالسامرةموقعاختياركان.وفينيقيةالسامرة

والمدائنية.والستراتيجيةالاقتصادئهالوجهةمن

يأخذهاوأ6(مل)2الاراميينحصارقاومت

)721سنينثلاثدامحصاربعدالاالايئوريون

أهلهاراحأنبعدالغرباءاستوطنهاحينئذ.م(.ق

رصالةتعودالزمنهذاالى.السبيإلى)00003(

131سنةفيأحي.أبيالحاكمإلىموجهةبابلية

قدوكانت،السامرةهرقانوسيوحنااحتل،..مق

أيدممطفيوسقطتأهميتها.منالكثيرخسرت

وحضنها،غابييوسبناءهافأعاد!الرومان

مملكته.مدنأجملمنوجعلهاالكبيرهيرودس

جثمحبدلهكرائا)نجيلأوغسطسوكرائا

صمت(آخاببناهالذيالقديمبعلمعبدكان

جاءالامرةإلىأغوسطا(.)أيسبسطيةالمدينة

الرسولانزارهاوبعده.المسيحيةونشرفيليبس

الحفرياتبدأت-17(.8:ه)أعويوحنابطرس

علىأولاكتشف،سبسطيةي8091سنةمنذ

بازبليك،هيرودسبناهاساحة،الرومانيالمستوى

الاسرائلىالمستوىعلى.الخيلملعب،رومانية

الثافيويربعامآخابوشعهالذيعمريقصرظهر

والركةا:2(،مل02،432:)امل

منكببرعددوؤجدوالسور.22:38(،)امل

)هيالفينيقيبالحرفالمكتولةالعبرلةالاوستركات

ببدووالخمر(.الزتتذكروحسابئةإدا!بةوثائق

الاشورية.الهندصةحسببنيعمرفيقصرأن

المقوشالماجلوحاتمنعدذاالمنقبونوكتشف

15(.3:عا93،:22مل)1

قلبفيتقعالسامرةمنطقةار()منطقة،سامرة

"السامرة"أرضنستىوهيفلسط!ن

عو36:91،إش18:34-35؟17:26؟مل)2
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تبذلت)السامرة(.والمدينةالعاصمةباسم91(

شكلفيولكنالعصور.عبرانمطقةهذهحدود

جبالمنالمركزيالجزءالسامرةضئتعام،

لمجيط(.ه31:)إر،السامرة"جبالالمسماةفلسطين

نهرالشرقومنيزرعل:سهلالشسالمنبها

إلىأرمجامنيصعدخطالجنوبومن،الأردن

سهلالغربومن،أيالونسهلإلىسائزاجبعون

منسى،يوسفسبطيأرضيضثمهذا.الشارون

الشمالمملكةأيبنيامينأرضمناوجزة،وافرايم

نقطع:3(.امل2ا؟21:)املاسرانيلمملكةأو

يصل(ه31:)إروخصبةواسعةوديانالمنطقةهذه

ملىئئرفالتيالمنحدراتعوربعدإليهاالمرء

كانالغربمنبلوكهاأنغير.الأردنوادى

أنهانفهها،السامرةجبالإلىصدعةنظرةفي.أسهل

وما،الحديثالبرونزحقبةفيقينمأهولةكانت

تأئفوقد.شكيمسوىهاتامركزاامتلكت

وقبائل()عشائربدوثةمجموعاتمنالح!كان

النصفالأراضيفيوأقامتالثرقمنجاءت

غنئةالمنطقةهذهكانت.المواشيأجلمنقاحلة

باصمتتسثمولم.والكرموالزيتونوالئعيربالقمح

فالمملكة.السامرةمدينةتأسبسبعدإلأالسامرة

:العبارةكانتهنامن.اصائيل؟عيتالجديدة

؟2"،ا:12امل)"السامرةفياسانيلعلى"ملك

ثم،:01؟ا3:مل22:52،2،؟2118؟16:92

أئما.(ا:15،8:21،17؟:13:1،01،1423

بعدفيمازيدتفقدالأخرىالإشارات

"السامرة"لفظةاستعمالأنيبدو32(.:13)امل

الأشورثينيدعلماالمدينةاحتلالزمنإلىيعود

باسمالمنطقةيححئواأناعتادوافقد2721(.

احنلالنحسبقالتيالاسنعمالاتأماعاصمتها.

المنطفةإلىلاالمدينةإلىفتثير،السامرةالحاصمة

-:ه8:601؟هو6:ا؟4:ا؟؟3:912،)عا

ربط،الشمالمملكةصقوطبحد7...(.

وجعلوا،سامرشاباسمبالمملكةالمنطقةالأشوزبون

612،صنةالامرة"."مدنفيبابلصأناشا

إليهاوض!ضتبابلئة،مقاطعةالمدنهذهمارت
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عادوحينأورشلبم.!مقر!بعديهوذاأرض

نأالسامرةحاكمحاولتاليهوذاوتونالمنفتون

تنقسمأنمنخوفاأورشليمبناءإعادةمنيمنعهم

نح:8-24؟4)عزوحدهيحكمها"مقاطعة"

ذلك،ومع6:ا-14(.بم4:ا-029-2:9؟

أيامفيالعاصمتينبينواضخاالانفصالكان

أريحامنتنطلقالجنوبثةالحدودفكانتنحميا.

عد.حورونبيتإلىوتنزلابلبيتإلىفتصعد

ضثهاوقد.ال!امرثينمركزالمنطقةصارتذاك

شكيمأخذأذبعديههوذاإلىالأولهرقانوسيوحنا

جبلعلىالسامرىالهيكلودمر،والسامرة

)63صورئةبمحافظةبومبيوسوربطها.جرزبم

103الكبيرلهيرودسأوغسطسوأعطاها.(..مق

المنفىإلم!ذهابهحتىأرخيلاوسورئهاغ.(..مق

سيطرةتحتصارتذلك،بعدب.م.6سنة

حكمفيهاالتيالحقبةعداما،الرومانالولاة

يسوعدار)41-44(.الأولأغرلاسهيرودس

يهودقييكليفعلكماففعل،المامرةحوك

)متاليهودتةإلىالجليلمنطريقهفي،عصره

فيالقاعدةكسرولكثها(.17:الو91:ا؟

أما4:4-92(.يوعنهايتحذثفريدةمناسبة

فيكماالسامرةفيشهردهفسيكونونتلاميذه

ثمفيلبسنرىوسوفا:8(.)أعأخرىأماكن

السامرةمدندبالإنجيليعلنانوبوخابطرمى

15:3(.8:4،9031-25،)أع

فخارتة.شقفات،رجلثقفات)او(،سمامرة

أرامتة.نرجمات،رجالتراجيم)ا!(،سامرية

)ترجمة(سامرلة

عنالساسدوناختلف:الترجمةهذهاصل(1،

الشريعةعندهمالتوراةضئتالذيناليهود

المقذسالكتابمنقبلوافما،والكتوالأنبياء

هذا.بهمخاضةعبرثةنخةفيالبتاتوكسسوى

القحيندونالق!مهذااختيارأنيفهشاالحصر

)السابقون"الأنبياء"يدخلأنقبلتتمقد،الآخرين

،إر،أش،ملتعمم،قض،يش،حقونواللا

002سنةالقانونثةاللائحةفيعشر(الاثناحز،

مريةسا

.العبادةشعائرأجلمنضرورفيفالكتاب..مق

القرنمنذوجدأنه6:2مك2مننعلمونحن

عامريهيكل،جرزيمجبلعلى.ق.مالثالث

قدالبنتاترك!هذانمنإن.أورشليمهيكليزاحم

الأولالقرنفيالسامزلينلدىنهائيبشكلتئثت

حذدفقدالرابيني،اليهودئالعالمأفام.ب.

.م.ب"9سنةحوالييحنيةفيالقانونتةاللائحة

بحصرترجمةأماملت:اقرجمةهذهميزة2(،

منشكلهيالسامرئةالنسخةلغةلأنةالمعنى

ببعضإلآالمامورئالنمنعننختلفلاالعبرئة

اللغة.لهجاتمنبلهجةترتبط،إملا"لتةاختلافات

النمننسخإعادةالساستةالنسخةتبدوإذن،

منالقريبةالقديمةالعبرانئةأبجدثةفيالعبري

السامرئون:بهاتاماليالتديلاتأقاالفينيقئة.

وأ،جماعغنوافقمعدودةمقاطععلىثمتفقد

)تشثهالانتروبومورفئةءالصورمنالمنتخثص

لاحق،عهدفي.الثهعنالحديثفي(بالإنسانالله

النمنعلى(النص)شكلالحركاتوضعت

بابل.فياليهودلدىحدثماعلىةالسامرقي

الاسخينعمكثحذدجذادتيقةقواعدوبفضل

هذهانتقلتالسامرثين،لدىالمقذسللنمن

أيامنا(فيباليدتكتبزالتما)التيالنسخة

نمنعنمستقكوبشكل-كبيرةبأمانة

ئميزةأداةشكلتبحيثاليهودتة،الجماعات

.العبريالبنتاتوكسإلىبالنبةالنصوصيللنقد

016"منها.العبريالنصنعناختلافة0006هناك

السامرئةالتوراةتكونوهكذا.السبحيتةءتتوافق

اك!ر،عدبدةمراتوفي،الماسوريالنصنمنأقدم

وضبطا.صخة

خصرتوشهودها:الترجمةهذهتأ!ر،3(

أساشافكانت،السامرئينجماعةكننالترجمةهذه

والعرثة.والأرامثةالونائةإلىبهاقاموالترجمات

السابمالقرنبدابةحتىالمنهذاالغربجهل

لأنالعددقليلةالمخطوطاتكانتثئمعئر.

أقدمأثا.الانقراضإلىذاهبةجماعةالسامريين

بعودوهو)انكلئرا(كمبريدجفيخفظفقدنحطوط



سامريون

إلىأيضأنثيرعثر.الحاديأوالعاشرالقرنإلى

.فنحاسبنأبيشوعهوكاتبهأنئعتبربنتاتوك!س

للمزةذكرتقدلتوراةالمشهررةاللفيفةفهذه

اخفظوقد)1352(،الفتحأبحرلثاتفيالأولى

الكهنة.عظيممنزلفينابلسفيالامزلونبها

كتابةبشكليبدوالذيالكولوفون*وحسب

فيالنمنعنانفصكحروفمنتتالفمرموزة

قدالمخطوطهذاأننفهم6:.ا-13:91،تث

فيموسىحفيدابنفنحاسبنابيشوعنسخه

أرضفياسرائيلبنيلإفامةعثرةالثالثةإالنة

المخطرطهذاتارلخيعود.عبيب()تاربخ!كنعان

فيهماأقدمولكنعشر.الرابمالقرنإلى

القرنإلىيعودتث(نهابةحنى35:اي)عد

عثر.الحادي

أجلي.(.مق)721السامرةاحتلالبعدسامريون

محئهموحكالمحليينالسكانمنكبيرقسم

وسفروايموحماةكوثمنأغرابمسترطون

ا.9-:2،!اعزفيكر2(.!ا:17مل)2وغبرها

)أوواسنغرامرحذونأبامفيعديدةإجلاءات

الذممطالسكانمزيجأصلهوهذابايخال(.أشور

يرسيفوسسمى.الشمالمملكةكانمافينجده

المزلج:هذاوالرابينئون028-.92(ة9)العاديات

كوتا.منجاءمنهمالكبيرالمددلأن،الكوتايين

القدبمةالمملكةبهذهحفتوطيةكوارثوئبت

يمارسونلاالذينالأضوريينالم!نوطبنوجوداك

الىأشوربةملكأرسللهذا.المحلبةجهوهعبادة

الثبيعلمبأنوأمره،أجليقدكانكاهئاالسامرة

قسموكان:92-34(.17مل)2البلادإلهعبادة

عادةفييشاركونالقديمينالمحليينال!كانمن

؟03،34:69:ا،أخ)2أورشليمفيصهوه

تاثيروكان91(.،2315:مل2رج؟35:18

وخدواالح!امريبنكلإنبحيثكببراالجادةهذه

نأالسامريونوأراد.موسىشريعةوقبلواالله

منعادواالذبناليهوذاويينالمنفيينإلىينضضوا

من:2(.4)عزونحميازربابلفمنعهم،بابلونية

والاعرين.اليهودبينالعداوةبدأت،الوقتذاك

636

خاضامعبذاجرزيمجبلعلىالسامريونبنىحينئذ

يوياداع،اليهوذاوفيالكهنةرنيسابنمنشىبقيادة

بابنةزواجهبسببأوريثليممننحمياطردهالذي

يرسيفوس،،:1328)نحالفار!يالحثمسبلط

انطيوخسيهدملم11:203-303(.العاديات

اعتبرهلاله،الامريينهيكل-164()175الرابم

جاء..مق128سنة2(.6:امك)لزوشمكرسا

السامريينلأن،جرزيممبدودئرهرقانوسيوحنا

بقيولكن3؟.ا(.)امكالحلوقيينمعفئلوا

02(.4:)يوللسامرلينعبادةموضعجرزيمجبل

وقد.والسامرييناليهودبينتبادلةالعداوةكانت

بكلشعئايؤتفونلاالساسلينإن05:ء2صيتال

فيالساكنالأحمقالثبهم.الكلمةمحى

الأدوصيبنمناكثرللاحنقارأهلإخهم.شكيم

"سامري"كلمةكانت،يسوعأيامفي.والفلسطثين

اليهودكانوما8:48(.)يواحتقاركلمةبمثابة

الساسلينإنثم4:9(.)يوالامريينيماشرون

إلىالصاعديناليهودالحخاجيضايقونكانوا

العادبات،يوسيفوس9:52-54،الوأورشليم

)الفصح(عيدفينخسواوقدا(.ا-عها"2:18

عظامافيهفرمواأورشليمهيكلالأعيادمن

ولكن92.013-:18العاديات،)يوسيفرس

الصامريبنعنلطيفةبطريقةيتكلميسوع

ومع4:4-48(.يو17:16؟ي،01:+الو

الأؤلالارسالفيوالوئنيينالسامريينأهملأنه

بأنرصلهأمرصعودهتبلآنهإلآ:ه(،ا.)مت

أقاصيوحتىوالسامرةاليهوديةفيشهودهيكونوا

السامريينبينمبثرأؤلوكان:8(.ا)اعالأرض

يعرفوكلناي(.ه8:)أعالسبعةأحدفيلبسهو

عموفبه03-كم!(،:01الوالصالحالسامريمثل

الأعداء.حتىالبثرجمبعتفمالمحبةأنيسرع

.كثيرةثمازالمحمللمالاسينبينالكرازةولكن

)الذيالتائبهوم!يحاينتظرونزالوامافهم

بالنعلبمويكرزوملكاكاهناسيكونيعود(.

فلاالحاليونالسامريونأما4:25(.)يوالصحيح

ععفيمنهيملكونالذىبالبنتاتوكسالابقزون
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ولكن.الفديمالعبرانيالحرففينحطوطانابلس

جدا.بقديملشىالمخطوطهذاأنيبدو

اشتهرت.ايجهبحرشمالفيجزيرةساموتراكية

يرتبطونلأضخاصبهرائاتقذمعبادةبشعائر

الرسرلبهرحلنهخلالبولحسفبهامز.بديونيسوس

.(16:11)أعالثانية

لآسيةالغريىالشاطئأمامواقعةجزيرةلماموس

ق.م.134سنةالرومايوناحتفها.الصغرى

فيهاكانق.م.91منذمستقلةوصارت

السفنكانت15:23(.)امكيهودسستوطنون

إلى(الدردنيلمضيق)أيهلاسبونمنالذاهبة

رحلتهخلالبول!يخهاعزيخها.توقفعورلة

.(2:15،)أ،الأولىالرسولة

لشعوب1781سنةمنذالايمهذاأعطيساميون

مجموعةالساميةلغاتهمتشكلالتيالأوسطالشردتى

التيالشعوببلانحةالاسمهذايرنبط.تئزة

الحاميينمع)الح!اميين(الفينيقيينتضم

الاالعرقية(اللغولةبالقرابةيرتبط:15(،ا.)تك

الشرتية.الساميةأوالامماديةهناك.الشعوببين

الأراميةوهناك.الغربيةالساميةأوالكنعانيةوهناك

الساميةأوالعربيةوهناك.الغربيةالجنوبيةالساميةأو

اللغاتهذهلكلمواالذينالشعوبكل.الجنوبية

وأالثانيالألفخلالالأوسطالرقإلىجاؤوا

قبله.

مكحاشتقابلانصخرتانهماوبوصيصسانةلطنة

-5(.14:4إاصموجبع

القبطيةالكنيسةءرجاشمونيناسقفلماويروس

.المقدسواليهاب

عبربحامصبأالكهوتيالتقليديربطشبأأوسبا

التقليدويربطها:9(.أخا-01)تككوش

أخا-:0128)تكيقطانعبربسامإما،اليهوهي

=25:3)تكيقشانصربابراهيمواماا:22(.

يأر!:8؟4)يوءالسبأيونأما.32(:اأخ1

شعبفهم38:13إ.27:22-32؟حز=1:15

العربيةالجزيرةجنويىفيعاشواالتخار،من

الكرلصةوحجارتهابذهبهاالمشهورة

)إشوبخورهاوعطورها(،720115:)مز

عرفت.(42-27:22حز؟6:02إر،06:6

إلىفجاءتالمثهورةصليمانبحكمةل!بأملكة

بلادهاغنىمعهاوحملت،تسألهأورشليم

15:أ-)املتجارلةانفاتاتمعهوعقدت

الحهدفيأنهاعلىئذكر9:ا-12(.أخ13=2

وثنيةهي.الجنوبملكةأواليمنملكةالجديد

يفعلهلمماوهذا،سليمانأقوالإلىبانتباهأصغت

الم!يححكمةليسمعوايسوعمحاصرو

ا:31(.ا-لو12:42)ت

السبأعتادوابدوهم:15اأيفيالسبأيون

الجنويى.والعريىالعبزدةفيا"ب"شهي.والنى

اليونانيالعالمفيوكذلك.الاكاديفيا"ب"س

الجزلرةجنوبفيتديمةمملكةأهمهى.والروماني

القرنفيالأوسطالئرقثاربخدخلتوقد،الربثة

..مق8

عنها،المقذسالكتابيقولهماذكرناأنبعد

اشتهرتسأأننعرف،الئاردخإلىنعودأنوقبل

وديانالأولىسبأمنطقةتابلت.الأطاببتجارة

الحالئة.صنعاءمنطقةفي،وهضابهالثمالياليمن

منذ"الخصيب"الهلالبالمملكةهذهاثصلتوقد

الوقتذلكفيقوافلهاوصلتفقد..مق8القرن

عنكلم5002يبعدالذي،الأردنثرقيئإلم!

تطلبالمميرةكانت.القديمةسبأعاصمة،مأرب

المحطاتلأن،شهرينأوأسابغستةالقافهلةمن

أصلأما.كلم05و45بينتتراوحللقرافلالحالتة

البخورلأن،الثافيالألفإلىفيعودالتجارةهذه

العريةالجزيرةخاصبثهمكلتتجهمااللذينوالمز

13.القرنفذأوغارت*لهماتشهد،الجنوبئة

نجوبمةعربئةكتابةتحملاوستركاتوجدتكما

إلىتعودأركيولوجئةطبقةفياللوز،كامد"في

العلاقاتفيالوسيطذاكنجهلأشاغير.13القرن

الأوسط.والرقسبأبين

العريىالجنوببينالتجارئةالعلاقاتأثا

فقدق.م.7القرنإلىأقفهفيعودوأورشليم

العربئةحروف)معأوسزكاتثلاثؤجدت
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كما7.القرنإلىوعادت،داودمديةفيابخولة(

العصرإلىيعودعريىجنولمماختمايلبيثفيؤجد

الوقت،ذلكفيدونرتد72مزيكونقد.نفسه

)مزلمبأ""ملوكهداياإلىيشيرملكئمزموروهو

-ا:15املفيسبأملكةوفداشة15(..7201:

تافااندراخاتدرج،12ا-9،9:اخ2؟13ت01

.م.ق7القرنفيالقديمةعرابيةحولمعرفتنافي

تلكفيوصورمحبأبينالتجارئةالعلاقاتوتذكر

38:13(.حز)ر!27:22-23حزفي،الحقبة

سبأمنالآنيةالمننجاتبين27:22حزدبو

الكمالثة،الأصناففهذه.الطجب"أنواع"وبأفضل

الجنوبتة.عرابيةبهااشتهرتقد،البخورسثقاولا

:01،28أتكيقطاننسلفيالسبأيونجعللهنا!

25:ا-2،أتكيقشانأوأ:22(أخا

فييعنيالذي"قطورة"اسممعا:32(أخا

خبرإنئثمالعربثة(.فيقترإرج"بخور"الأرام!ة

نأعلى،دفحاتثلاثعلىيثذدبأملكةزبارة

؟01:2،01)املبالأطيابمحضلةكانتالجصال

منالبخوريأتي،6:02إروحسب.9!،9:2أخ2

"السبأيون"حمل06:6،إل!وحسبشبا.

سبأ"."ركبان6:91أيوذكر.والبخورالذهب

المزاتبعضمارسواالسبأتينأنفيشلثلا

ماأنيبدوولكنا:15(.أأيوالهبالح!لب

سبأملكةحملت،لهذا.المقايضةتجارةهويمثزهم

أخ2ابم01:3)امل"تبتغيهكانتماكل9معها

الأولىا!انةفيهيالأطيابا!إلىولير.(9:12

أشورلة.ملوكإلىالسبأيونحملهااليالهدايابين

المملكةهذهسبأ،عنالتاريخيقولوماذا

تغلت،الأشورفيالملكتسم733،سنة؟العريفة

أعضاءمنالخضوععلامة،الأوكللمزة،فلاس

العربئةالقباثلسائرأسماةصبقتسبأية.قافلة

سبأقبيلةأئا.مكاناسمإلىإشاراتالمذكورة

متجؤلةمجموعةأمامأننايعنيهذا."رجل"فسبقها

"دطاالانيسجونذكر716سنة.قافلةأو

عنسنحاربوتحذثسبأ.أرضمنعماره"

اسميئأمامهنانحنسبأ.ملككريئيل،هدايا

لقبمع،الجنويئةعرابيةمدوناتفينقرأهماملكين

اللوز،كامدأوستركاتنقرأحين.مكزب:سبأي

كما،الخاصالقرنإلىالسبأيةبالمدؤناتنعردلا

)قرابةاليومالمعروفةالسبأيةفالنصوص.بعضهمقال

نعدلمولكن8-7.القرنبىبناتعودنصن(0503

القرنبعدسبأمملكةالبيبلئةالنصوصتذكر

نأيخبدو.الحديثةالبابلئةالنموصولا،السادس

هي.أخرىمملكةنسفمتهاقد"الأطياب"طريق

كؤنتوالتي،!بأكرئيشمافيالواقعةمعنمملكة

)ددانالعبلةفيمستوطنةالرابمالقرننهايةفي

القبعبرغزةحتىالطريقلتأمينالبيبل!ة(

فيمعنبنيازدهارقئةكانت4(.4:اأخ)ا

وجزيرةمصرحتىالبخورفحملوا،..مق3القرن

محلهمسيحكذلك،بعداليونانتة.ديلوس

قيدار."إلىيتمونالذينالانباط"

سبمة.،رج32:38.عدسبا

شمة.*رج32:3،عد،شبامأوسبام

الخمسةكوشأبناءأحدستااوسبتةأوشة

الكهنوقي.التقليدحسب9(:اأحا=:017)تك

العربية.الجزبرةجنويىفيموضعه

العربي.الجنوبمملكةفيأقامشعبسبأيون

سبت:العربية)فيت"بش9العريةفي)الى(،سبت

الساجاليومهو.شابانون:البونانيةفي(.استراحأي

الحملمنأبامستةبعديعطفونفبه.الأسبوعفي

12-31:خر؟5:12-15تث،ا:8-ا02)خر

منالمشتقةالصيغةإن23:3(.لا-3:ا35:ة17

ممارسة،)راحةني!وتب"شهيتلاب"ش

93؟23،24:إلاوحدهائسنعملقدسبتئة(.

نل!أو16:23()خر"السبص"تسبقأو25:ه(

32؟31،23:3؟ش16لا35:2؟؟31:15)خر

حينئذ؟(.التفخيمصيغةأمامنحنهل25:4

"شبونستعمل.مقدسةعطلةسبت:تترجم

"غيراحتفالاتعنللحديثالمراتبعضن!وت

23:24،32،93،بم163:االاالسابماليرم

السبت()تنظيمالتنظيمهذاتاربخإن5(.،4ء2:

مراحله.نحذدأننستطغفلاصعئايبقى
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والتماهي.غامضاالأسمأصليبقى.الاسم(1،

باشتقاقالقولإلىيدفعناالساجواليومالسبتبين

لاولكنناع(.ب)شالسابماليوممنالسبت

فيالباءعلىوالذةالعينغيالتنئهرحأننستطيع

الاكاديمنالكلمةابعضهموتزبت".ب"ش

اللفظة(هذهأصلحولجدال)هاك"شافاتو"

التشابه.فيشكلاالبدر.يومبابلفييعنيالذي

إلى)احادي(ت"تف"شمنالجورولكن

بينالمباشرةالعلاقةمجعل،العبرانيت!ب"ش

إلىبالعودةإلاتفشرولاةمعقولةغيرالاثبن

وقال.شتركسافيأساسعنتتحذثفرضتة

الذيب"ب"شبالجذراللفظةترنبط:آخرون

ماوهذا.كبرنما،ويعني)فث(العربيةقينفرأه

فيالقحرالىالاصلفيأشارالذيالسبتيوافق

)رخالساريالتفسيرويقىابىر.إلى،ملئه

البسيبالفعلالسبتيربطالذي2:2-3(ئك

العمل()عنتوفف،أوقفت":ب"ش

سياقوي6:3(.نح؟!:12ل!8:22،)تك

وها.عطل.العملعنتوقف:الفعليعني،سبتي

"تب"-ثمنالانتقالنفهمأننستطيعلا

علىالشذةمع)الاسمت"بب"ث!إلى)الفعل(

ولاالغموضفيالاشتقاقعلميبقيناوهكذاالباء(.

السبت.هرلةتحديدعلىيساعدنا

السبتيبدو.السبتننظيمأصل،2(

فييقابلهمايجدولابايراثيلخاضاالاسبوقي

شفتو"9عرفواوالبابليونفالاشورلون.القديمالعالم

الحاساليومفيالبدر.عيدهوشهر.كلمرة

ومناسبةبركةيومويعتبرالئهر.منعثر

البابلئةالأيامدارسووعرفعبادثة.احتفالات

،714،:هيالمحرفاتبعضنترافقهاخطر""أيام

نكتشفهماهذا.91وربماالشهر،من2128،

أربعةأسابغتوالينجدوهكذا.الساجالقرنمنذ

)7،الأربعةالأيامهذهتسقىأندونالثهر.في

طقوسوذكرت"شفتو".28(ة1421،

أوجهمنبرجهينيرتبطانعيدينأيفاأوغارت

وعيدتوالهلالالقمرأوكأوالجديدالقمرالقمر:

بطقوسهالأهمهووالبدر.البدرأوالشهرمنتصف

عرفالبهعافيالعالمأنيبدوولاوذباثحه.

نألناييحشيءولا.السبعةبأيامهالأسبوع

فياسرائيلبنوبهمالتقىالذينالقينثينأننؤكد

الكثير،اليءعنهمنحرفلاوالذينالصحراء،

يومالنارإشعالومنع"الاسبوعنظامعرفواتد

يعودهل32-36(،:15عد35:3،)خرالسبت

لا؟22(:4)تكالحدادينمنقيلةفيمحزمأمرالى

الفرضئة.هذهمنالتحققعلىياعدناضيء

السبت.تظيمعنخبرالناتقذملانفسهاوالترراة

تعودنصوصعبرطريقهيئقأنالمؤ؟خعلىفيقى

ندهثىلا،لهذا.متنؤعةوأزمنةمختلفةاتجاهاتإلى

الفرضئات.تنوعتإن

المنفى؟قبلالسبهتنطمهل:الأولىالفوضئة

كراحةال!بتيعود،اليوممعروفةفرضئةبحسب

لاقدبمأصللهيكونقدارزياالساجاليوم

الديانةتأسيسإلىيعودقدتعنهنبرهنأننشطيع

هذا.هوالذيالربةبيهوهالمرتبطةالديانة،اليهر

ا؟02:8-ا)خرالشررلعاتجميعإليهتثيرما

-3112:؟اليهوهي،3421:الالوهيي23:124

فيلهويعطى5:12-25(.تث،الكهنوتي17،

الساجاليوم:عينهالوصفالنصوصهذهكل

العمل.منأيامسئةبعدالعملعننتوفففيهالذي

)دكالوغ(،العرللوصايااغديماالتعبيروفي

)عملتعمل"لا:ثروحبدونالفريفةأعطيت

وقتفيالأسبابوزبدت،.السبتيومالعبيد(

23:12؟)خرللسبتالانمانيالبعد:لاحق

)تثمصرمنبالخروجالاحتفال:14(.هتث

مقطعوهواا02:)خرالخالقفعلهما5:15(.

يشلهمالذيالكهنوتيالنقلبدإلىالئزاحينسبه

مقطعوهو31:12-17خرأ:ا-2:4(.تك

جيل"منعلامةهوالسبتأنيعتبركهنوقي

بينآ16()،أبدي"عهد:"أبدية"وعلامة،"لجيل

المنفىزمنفي02:12،02.خرقودثعبه.الرب

تم!تالذيالوحيدالعيد!!طنالسبتاتخذ

)مثلوصارأهيتهكل(الهيكلسنبعيذاممارسته
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المخنار.الثعبتمتزالتيالعلامة(17نك،الختان

المنفى؟بعدالسبتنطمهل:افايخهالفرضتة

مدلولهيأخذولمالبدرعيدالأصلفيالسبتكان

المنفى.منالعودةبعدالأ؟السابمالومكراحة

هو؟هة8)عاالملكئةالحقبةفيالامميدةفالنصوص

معالسبتنذكر4:23(مل2؟:13اإش2:13،

لاالمعبد.فيبهيحتفلونفرحكعيدالشهررأس

عيدأمامبل،الساجاليومأمامأنناعلىيدذشيء

،!س)كالرافدينوللادأوغارلتفيكماالبدر

جمذكرلمالسبتعيدأنمع.2(.7:أم4؟81:مز

قيؤجدفقدصم،ا-2،قضبثى،فيابذا

!ا:23(،مل)2التامعالقرننذبل،المنفى

التيالقدبمةالو!ابالائحةفيمكانتهلهوكانت

هذهسبوتي"."احفظوا:91.3،03لابهااحتفظ

)02:12-حزقيالنظرةهىال!بتإلىالنظرة

23:38(،26؟13،16،02،21،24،22:8،

؟:244517؟:44)حزالتوراةفيحتىتظهرالني

رأسمعمواليخطفيالحبتبظهرجثا(46:

الستةذكزن!باإذاهذا،أ:46؟:17)45الثهر

2-6،:56إشفيكما(،الكهنوتيالمدؤنإلىأبام

منماالشهر(.رأسمعتوافي)في:6623؟58:13

كماالساجاليومعيذكرالنصوهذهمننمن

،0215::26؟16)خرالكهنوتيالتقليديشذد

يمكنهو5:14(.تث23:3،لا،-31:1517

منذالساجالومراحةالشتيكنلمإنئفهمأن

منالهدفكانإذايفهمولبهه.اسرائيلأصول

هذهإن.الجماعةفيجديدنظامإدخالالنصن

بالاخذارتبطتالتيالسبتإلىالجديدةالنظرة

587(وشة406سنة)بينالبابليبالكلندار

الأوساطعمكتكونقدانمفى،وبحدث

"الأيامتنظبمشلثولااستلهمتالتيالكهنونة

بعدالنهايةفينفشهاففرضت،بابلفي،الخطرة

ملركاعترافبفضلوذلك.المنفىمنالعودة

7:12-26(.)عزالموسوئةبالتوراةالفرس

نظامالسبتنظامهل:ثاكيعؤالولكلرح

نأيحتبرونكتابهناك؟فتلفةعاصرمنمركب

قديمين:واتعبنبينمريجهوسابمكيومالسبت

وتعطيل،الملكيةالحقبةفيعاديمأكعيدالسبت

لاالذي2:12س)خرالانسافيبطابعهالسابماليوم

التماهيهذاتتممتى5:14(.تث؟السبتيذكر

ز!نبين.الجداليبدأهناولماذا؟النظامينبين

السبتتربطكهنونئةشراخفيويوشيا،حزقيا

وأ-17(؟31:12؟0211:)خروبسيناءبالخلق

الذيالبابليالنظامعلىفحلكرذة،المنفىزمنفي

البدر،عيذالسبثكانالخطر"؟"أيامعنيتحذث

لتورجئاإطازاليعطيالاجاليوممعقماهى

المنفئين.بحباةخاضا

وكيف،النوراةفرضتهالذىما:الرابموالسؤال

الثرلعة)أسفاربالبنتاتوكسونبدأ؟المؤمنونطتقه

تعليمئةأخباروثلاثةشراخيقذمالذيالخصسة(

أ؟ا:ا-2:4)نكالسبتحولالكهنةطرحها

الكهنوتي؟المرجعالنظزفيهأعاديهوهي16:خر

دونالساجاليومراحةفرضت32-36(.:15عد

23:12)يهوهي(،342:اخرفيسبئائسفىأن

عينهالاهتمامونجد.انسالناهتماممع)الوهبمي(

الذيآ14()ا5:12-هتثفيالسبتوصئةفي

تث،الاجتماعبةالاجراءاتجميعفي!مايربطه

منبالتحزر-22(24:18؟15:15،16:12

)خرالعث!رالوص!ايامنالرابعةالوصثةمصر.

تعبيرفيتبدوالتي5:12-15(تثأ؟02:8-.

تارلمجافتفترضسبقعثاتئيز،وايجابيطريل

وتثه02خرفيالشريحةأناكدفمنتشغتا.

فيالكهنوتيالمدؤنلدىالأخبرتعبيرهاوجدتقد

12-)نثالاشتراعيوالدستور.المنفىبعدزمن

إليهيثرولمتركههل.السبتأبذايذكرلا26(

نستطيعلا؟المركزيالمعبدإلىالحبئيتضفنلالأنه

فيالكهنوتبةفالفرائض.الفرضثاتنقذمأنإلأهنا

:38!2623،:22،8)حز0226:2؟:91،3لا

46:4-5(،أحو28:9-.اعدوطقوس

اليومتحديددونالسبتعنفقطتتحذث

المبتببنصرئحابداالنماهيولكنالساج.

الكهوتئةالنصوصسائرفيالحابمواليوم
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التي23:3(لاا-3؟35؟،3:12-17ا)خر

خر23:3،الا"للرب"صبئاالسابماليومفيترى

31:15،)خرللربمكزشايوئا01(،02:

العهدإلىانتماءعلامةا(،02:ا35:2؟

طابعهنراعيأنمجب17(،3:3،16،ا)خر

عنفنتو!ه31:4(،خرندنط،)ولاالقدسيئ

31:17،)خرالخالقصورةعلىعملكل

تدنيسهعقابأما2:2-3(.نكا،هـ2:ا

جمعكانولوحتى-15(،3114:)خرفالموت

إشعالأو15:32-36()عدالحقلمنالحطب

:23؟16خريفرفمحزموهر-3ا35:)خرالنار

منالانسانيخرجلابأنأيفابفرضالذي!1692

لا؟السبتفيالتوراةأسفارسائرتقولوماذا.

عنكثيراالقديمالعهدأسفارسانرتتحذث

ممارسةحولشهادةمجملتقذمهماولكن.السبت

طابمللسبتكان.المنفىتجلالأسبوفياليومهذا

كانوا2:13(.هو؟:13ا)إشالفرحطابم،العيد

اللهرجلويسألونالمعبد.إلىفيهيذهبون

)عاالتجارةكار!مةعنوبحتنعون4:23(.مل)2

سفرلبالسبتإلىالمتواترةوالإشارات8:ه(.

والزمنالمنفىزمنفيأهمتتهعلىتدك،حزقيال

تحدبده.علىتساعدنالاولكنها،المضفىبعدالذي

الثالصإضعياشهادةيرافقنفسهواللايقين

الذي66:3(؟58:13-56:216-6،)إش

هذافنحمبة.جدالموضوعالأدبيتاريخهيبقى

أهمةعلىندك،الثانيأثحبائليذإلىالكتاب

القرن)نهايةالمنفىمنالعودةديانةفيالسبت

صعويةعلىكما(الخامسالقرنبداية،السادس

حملمنيمنعقولوهناك.(:5813)إشممارشه

المدؤنين(،إلىينسب7:91-27،أإرالائقال

حيثالجماعةداخلللشرلعةمقاومةعلىفيدك

:15-13)نحجذرثةاتإجراءإلىنحميام!يلجأ

32(.:01،الشبالتزامتم22.

نفولأنعينايستحيل،الوثائقنملكلاأننابما

فالأو!اط.الوافعفيالبتمورسحذأيإلى

يهوديتكانتأمانتها.فمامتشذدةكانتالتقئة

مر،)بروساباتاالسبتعشيةعدامايومكلتصوم

)يهوالسبوت(السبتيسبقالذياليوم،15:42

الجدأخدارفيتقضيهاكانتالتي8:26(

الرابمانطيوخساضطهادخلال).ا:2(.

السبتاحتقارإلىالاسجزالذيابيفانيوس

فضل6:6(،مك43،452،ا:92،)امك

يدافعواأنمنئقتلواأنالاتقياء(:)أيالحسيديم

مك382؟32،:2أمك)السبتيومأنفسهمعن

الدفاعيثريعةفوضعواالمكابيونأما6:.ا(.

9:43-4؟2:4-ا)امكالنفسعنالشرعئ

تجاهلهقرارأمامنحن.الحمبتيثريعةفبل44(

اسائيلنجيأنلاحظالذي8؟26-28مك2

عضيةكانلأنهالمنهزمنكانوربجيشلحقوا

السبت.

والعهدالعهدبن!)بيناللابيبليالأدبإلىونعود

مراعاةعلىشذدتيهودئةأوساطفهناكالجديد.

ممارسةأجلمنالفرائضمنفاممثرت،الححبت

اليهودئةالحربفييوسيفوسوقالدقبقة.

تمسكااكثركانواالاسبانئبنإن47()2:ا

كلعنفيمننعوناليهود،سائرمنبالححبت

يشعلواللأالسابقاليومفيطعامهموجهئثون،عمل

شيءأخذعنويمتنعون،اليومزلكفيالنار

يركبواأنيمتنعونكماآخر،مكانفيووضعه

دمشق()أوصادوقوثيقةتثبتهاالصورةهذه.دابة

.قمرانمغاورفيثمالقاهرةخزانةفياكئشفتالتي

نجدلا(:18ا-ا01:14)محرئاأمزا26فقذت

وكتابالرابينيين.تئرحفيقساوتهايقابلما

يتضفن(تمرانفيأيضاؤجد)الذياليوبيلات

ممارسةإلم!تصلالمحزمةالأمورمنيسلةأيفا

)05:8(.المقذسالومهذايتدن!للاالزواج

بهاتعثقدقيقةفرائضالنصوصهذهعلىونزلد

ت)الجديدالعهدفينجدماعلىالفرس!يون

علا03فيتوانينوتنظيم5:.ا(.يو12:2؟

يلهمهااليالنظمتكائرعلىبدك،المشاةفيمحزئا

فيولبهها.القدصيئطابعهللسبتيؤئنأنيريدهم
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مرازاب!وعبهسينذدئقينحملأشكقتالواقع

.ا-14؟12:مصرج27-28،ة2)مر

ء:8-18(،بو14:ا-6؟ها-17؟13:لو

للسبت.الانسانوليسللانانالسبتأنويعلن

يستطيعالنيالمسافةهيا:12.اع)مسيرإ(بت

بحسب،السبتيومفييقطعوهاأناصائيلبنو

خرفرائضيتعذواأندونوذلكالآباء،تقيد

وأذراع2"..:المسافةهذهالمشتاةنحذد.16:92

المقالويوضح.:7(75؟3،:4)عروبينواحدكلم

بتجاوزأنالإنسانيشطيعبهااليالطريفةعينه

الثرلعة.يتجاوزأندونالمسافةهذه

-01:7)تكالخمسةكوشأبناءأحدمبتكا

أقاميكونتد.الكهنوتيالتقليدحسب9(:اأخا

التاريخيئ،الوائعفيولكثه.العربيةالجزلرةجنويىفي

والعثر!ت.الخامسةالمصزدةال!ملالةفيالئانيالملك

سنةحكمسبكا.وخلف،كوشيأصلمنكان

فيالكزوفيسلفهمثلفن3و207-.96،

أنهمعالأبنيةمنالقليلصوىبثثدلم.السودان

معلومةتعطينالاالمصرثةوالوثائقسنة.12حكم

الذيهوأنهمعالخارجئة.سباستهعنواحدة

عنحارببحاصرهاالتيأورشليمياعدأنحاول

؟2491:9،،18:21مل)1072سنة

هزمصنحاربأنيبدو+:9(.36:6،9،إش

التقهمعركةفيمنكرةهزيمةوحلفاءهمالمصرثين

تكتكونقد.يبنةمنالشرئئالشمالإلىكلم)4

"دعوا:يليكماالم!ركةهذهتصؤرالئلآف(.

ملكوجيادوالمركباتوالقؤاسينمصرأرضملوك

لاقوىوهي،مصر(ثمكوشأرض)أيملوكا*

أمامياصطفواأنوبعد.لنجدضهمجاءتلها،عذ

أشورعلىاثكلت.سلاحهمشهروا،الت!قهسهلفي

يدايوأسرت.هزيمةشزوهزمتهموقاتلتهم،رئي

أجاء،وهمالمركباتعلىالمقاتلينالمعركةقلبفي

ملوكا.ملكمركباتومقاتليمصرملوكوأبناء

وأستوتشةالتقهفأخذتالحصار،أقمت

تائةهزلمةمنسبتكاجيشنجا".الأسى

والذيالأثوريبالجيشحكالذيالوباءبفضل

الرلتملاكتدخلإلىاليهوذاوثوننسبه

إلهاإلمىوالمصرئرن21(32:أخ352،:91مل)2

منحت.(2:141التاربخ،)هيرودونسممفيس

يهوذا،فيالئهرةبعضسبتكاالأحداثهذه

ب!عدكوشأبناءبينالشعوبلاثحةفياسمهفدخل

ذكرالذيالمدؤنخطأإلىونثيمسبكا.خلفه

نإ.9:عمإش9،:91مل2فيترهاقة()أوطهرقة

وقاتلسبتكاخلمت)096-664(طهرقة

سنحالهب.خلف،اسرحدون

!اسنة،"رجا!()الشةشة،

سيناء.*رج.سربونيىهيبردويلسبخة

حماةوأرضدمثقأرضفيتقعبلدةسبراثبم

علىموضمكل9(.34:)عدزفرون=:16(47)صز

الموعد.لأرضالئحماليةالحدود

شموبعلىيدل7الرقم21:80أعرج)ار(،سبعة

قبائلعلى12الرقميدلكماالوثنيةكنعان

قالعثر.الاثنيساونوهمالسبعةاصاثيل.

بالفضل،لهمبشهدمبهمرجالجعة:الكتاب

هذهأجلمنفنقيمهموالحكمةالروحمنممتلثون

همالسبعة.شمامسةسموالهذا)دياكونيا(.الحدمة

اسطفانس،:يونانبةأسماءوأسماؤهمالهلييينمن

،طيمون،نورسنيقا،بروكرروس،فبلبى

ترك.(ه-6:3)اخ!كىونيقولا،سبرمنا

لنثروتكزساالموائدخدمةوفبلبساسطفانس

رفمعلىتدك"سبعة"أنإلىهنانشبر..الكلمة

وعالم)سم(الالرهةعالمتجمعلأضهاالكمال

،12الرقمعننقولوكذا.أقطار()أربعةالأرض

.3مع4ضربهوالذي

ترجمات"رجايونايةالزجمة)ا!(سبعيثية،

يونانتة.

الكافمزجكانا:9.أخا.ا:7؟تكسبط

هوسبكما،الواقعفيسبتا.اللفظةفصارتوالتاء،

وهو،الشعوبسلسلةحسبكوشنسلمن

الخامسةالمصزيةالسلالةفيملكأولاسم

سنةحكم.كوشيأصلمنكان.والعشرين

سبكايكونقدسبتكا.5وخلفه716-207
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قبلمعهيئعاهدأنحزقياحاولالذيالفرعون

بهاينذدالمحاولةهذهللبلاد.سنحارباجتياح

-3(.ا6:31-7؟03:إش)رج2-033:إش

خلالقتلداود.أبطالأحد.الموشيسبكاسبطي

رح.رافةنسلمنالذيسقاالفلسطبينمعالحرب

23:27صم02:42؟أخ21:18-اصم2

11:92.أخسبوناي(=ا:الحبري)تصحيح

هوالزارحيسبكايا:27:اأخاحسب

الثامن.الشهرفيالعمكرلةالخدمةعنالمسؤول

حثبرنمعتذكر.الأردن!ثرقيفيمدينةيعمة

32:38؟)عدرأوبيناحتلهامنها.القرلبة

بكرومهااشهرت،موآبثم13:91!يش

سبامأوشبام=32(ة48إر16:8-9؟)إش

32:3(.)عد

تلمود.*رح.المتأضلونأيسبورانيم

المنفى.،،الجلاءءرحالشي،سبي

هيكليتضفنلم.الهيكلحجابأوالهيكلستار

عوازلبل،البرادي3-35(ا6:)املسليمان

اثماليحزقالهيهلوكذلك.خفمنوأبوائا

بعدإلاتظهرفلم،البراديأما:23-25(.41)حز

هيكلفيكان.الابتةالمعابدمنبتأثيروربثاالمنفى

رر)فرثشانحجابان()أوشارانأورشج

مدخلأماموآخر.الأقداستدسأمامواحد.تإ

الوراء،الىرجوعفي،سيلهمماهذا.الهيكل

البنتاتوكسفيالصحراء،محبدوصف

ماهىوتد36:35-38(.3-*؟26:ا)خر

وز،:1538)مرالهيكلستاربينالثزاحبعفى

موتيأسفلإلىأعلىمنتمزقالذيكاتاباتمصا(

نأعلىبدكما)هذاالداخليالحجابمعيسوع

الشارإنهآخرونوقالنه(.انتزعتقدسثته

متزا.28ارتفاعهكانالذيالجميلالخارجيئ

يرونولايرونهالذينالناسعلىيؤثروتمرفه

الداخليالحجابهو:9،3عبفي.الداخليالستار

رمزئةفييدخلالذيالثافي"،"الحجابالمسفى

معبدإلىالمقذمةفيالمسيحدخولعنليحبزالهيكل

.ا:02عبفيأما)6:91-.2(.الحماوات

سئور

يبقىفالنصن(،جسدهأعيالحجاب)خلال

.جدالموضع

كبادوكيةفيولدالجغرافيا.فييونالنعالمسرابون

.م.ب25سنةوتوفب.ق.م58شة)اكاسيا(

ضاع!.ولكئهاالتارنحنه"،"المذكرا!دؤنلمرنا.

الكتابهذا.الكثيرالثيءمنهافبقيا("الجغرافياأما

القرونوجهلته،أئامهفيكثيزائعرفلمالأخير

النهضةعهدفيالوجودإلىظهرولكة،الوسطى

سائلسترابونطرخ..مب16القرنفيالأوروثة

كما،الممالكوتأسيسوهجراخهمالثعوبأصل

المخلوقة.بالطبيعةالإنسانعلافةدرس

الكنية،رحاسطفانسترانبميروفبك،

صربيا..المقدسوالكتابالارثوذكسية

هلبنةعل)يدكعئاروتعد:يقابلسزائون

.(..مق4القرنمنذالفنيقتةالمدن

07-)6*/صبدونملك.الأول-اترن(41

منأولكان.الثانيارتحثششاأيامفيا+/58(

المملكةعنينفصلأنحاوليونانيا.اسضاأخذ

بفرعونوارتبط،المرازبةئورةفيفثحارك،الفارية

ستراتونترذدولما.الحلففشل)تاخوس(.مصر

امرأته.قنلتهالانتحارفي

034حواليصيدونصلك.اثانيستراتون24(

النقود.تقولكما..مق

.الفرسصديقطهم".)+2الثاكستراتون،3(

سكانأجبره.الثاكداريوسأيامفيحكموقد

الذيالكبيرالاصكندرإلىالمديةتسليمعلىالمدينة

النيم.عبدإلىالمدينةوسلمالعرضعنحطه

الأولالقرنفيبيروتمنطبيب.ستراتون4(،

العيونلأمراضوضفاتهغليانسإليانقل..مب

.والمعدة

.موشبات،رجسزومانا

لاوفيهوالذي(ثةثلا)كانواعزيئلأبناءآخرسترممم

6.122:)خرقهاتعثيمةمن

عشانرمنعثيرةرنيس.مبكانبلبنشتورستور

أرضلبجسنلقبيلنهكممثلموصىأرسلهأعبر.

:13(.13)عدكنعان



سحاب

ار()،سحاب

وجهة،وجهتانللححاب.القديمالعهدفي1(،

قدأووقتهفيالمطريحملقد.شؤمووجهةخير

وأأسودكثيفايكونتد.المدمرةالعراصفلمجدث

رمزتةهناك.عليهنفسهويفرضالناظربلمتأبيض

السحاب،جهةمن.سلبئةورمزتةللمحابإمجابئة

)إرالساءمعويترارى8:28()أماللخةيعارص

)أيبدركهأنأبذابستطبعلاوالإنان51:9(.

عنفكرةيعطىالحابارتفاعإن38:34(.

ومن(.اا:657؟36:)مزوأممانتهوثباتهاللهعظمة

زائلهومالكلصورةهوالسحاب،ثانيةجهة

جثىولوصول22(ش44إش؟03:15)أيوعابر

كانوا4:13(.)إرومهذدمفاجئبمئكلعدؤ

وفيالمححتقبل.فبهاليرواالغيوميراقبون

.السحابأله،الميتولوجئات

)إرخليقةهوبلإفا،السحابليسالبيبليافي

)أييث!اءكماويقودهااللهيونجهها01:13(

ع،الغمام)أوالسحاب-16(0*:26:815،

العهدخبرفيمثلأ،التيوفانيايرافق.(..نن،عب

)خرسيناءعلىأو9:13-14()تكعنوح

ينزعأندوننفسهعناللهيكضفوهكذا.9(:91

عينهالوقتوفي،اللهممذئظهرفالغمامالتار.

مك2ا:4،حزا؟8:اامل5:4؟)قضيغطيه

الله7130:دافيالإنسانلابنكانماوهذا8(.:2

منعمودفيأمامهمييروهو،البرتةفيشحبهيقود

وكاله،21-13:22خررج،النهار)خلالغمام

؟18:12)مزخيمتهتؤلفالدكنةوالغيوم.مظتة(

يهوهمركبةهوالغمام(.ضبابه:أو،22:12صم2

:3(،ا)ناقديهوغبار3(،:401مز؟ا:91أإش

مناللهبرىأما:وننساءل2(.ا!:)حكوقوسه

22:13-)أيالأرضعلىيحدثماالغبرمخلال

)سيالبشرصلواتإليهتصل،الغيوموعبر14(؟

كيوميومهوالربجموم44(.3:مرا،-351516:

؟389:!03:3:3412؟حز؟972:)مزمظلمة

ا:15(.صف2:2؟يوء

العهدفيمرازاالغيومنذكرلاالجديد.العهد2(،
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التجليتيوفانئةيرافقسحابهاكالجديد.

الغمامةأخفتالصعود،وفيوز(.9:7-8أمر

،:1112رؤرج9؟:ا)اعالرسلأئظارعنيصوع

وابن.(الغمامفيالسماءإلىأيضاالشاهدانوارتفع

السماءسحابعلىأيضاميعودالإنسان

منذوهوا:7(.رؤ26:64؟مت14:62؟)مر

14:14-16(.)رؤالغمامعلىيجلسالآن

أجاء:بعديكرنونالذينعننقولوكذلك

4:17؟)اتسالرلثللقاءالغمامعلىسيذهبون

سحابيذكرلا2:أ-2(.مل5:242؟تكرج

السحابوئذكر01:ا-2.اكورفيإلأالبرئة

.ا:01رؤفيالملائكةكلباس

.اللواط5رص!.المراةمعالمرأةزنى:)الى(،سحق

ترتكزوممارساتأفكارإلىال!ي!حريستند)ا!(سحر،

بعض)معالاشخاصبعضبأنيقولاعتقادعلى

لابوسائلتستطيع(النصوصوبعضالأغراض

منتمارسأن،عليهتصوالذيالهدفمعتقابل

نإ.يخطئولانفحهيفرض،عاديغيرعحلابجد

الانانتجعلعاطفةإلىتستندالسحرفكرة

الطيتة.الواميسوعنالثهجلالةعنمسنقلأ

ايرائيل.جاةفيب!يطآدوزاالسحرلمب

نصوصفينكتشفهماوهذا.مارسوهالناسولكن

؟اأ5:مي-.2؟:1318حز27:9،)إرالانبياء

.-6(18:5رص!،-56ة19)والمزامير(ه:3ملا

:المجالهذافيتفاصليعقوبأخبارفيونجد

العصي03:14(0)تكلفاحأرالحتتقاحات

سحريةعصيهيالقطيعفرزفيالمشعملة

استحضار،حالاتوهناك03:لم!-38(.)تك

التيالحدبدةوالتمائم،،ي28:1اصمفيالارواح

2؟3:18-ا)إشفلطبنئنقياتفيكشفت

يصعب،الاحتلالزمنفي12:.4(.مك2

منأخذهوماا!رائيلشعبحملهمابينالفصل

هياللعنات+والبركات+و.كنعانأرض

يطلب،الأيديوضع*و.فاعلةتعتبركلمات

الديانةحاربتههذاكلال!حرئة.القوىتدخل

الكونخلقالله،اليهولةالديانةنظرففي:الرسمئة
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الطبيعةفيشيءكلعلىوسيهطر،يديرهوهو

الانسان.تفعلوحدهاإرادته.الانسانولدى

بالتهكلهيرنبطوهو:27(18)تكورمادتراب

،51-23:41أي؟42:5إش،61:22عد)

شاء.هوإنبيديهيفعلالذى041:92-03(0مز

اللهرأعمالالسحرأعمالبيناسائيلبنومتزلهذا

-91(.16-8،7:ه-7:8،15،22-12)خر

-ه:17؟22-15:25)خرموسىأعمالوبعض

-17:17ملأ)وايليا(8:18)يشويشوع(13

-2:91مل)2وألبثح8(:2مل42،18:42،2

أعمالأتعنبرلا(3842-،-22،4:1827

لهذهالعجيبفالطابمالسحر.ثبهأنهامعسحرتة

دفاع!ة.،ابولوجئةنيةعلىالحصقفيبدكالنصوص

)بدونحانيشغلهو.سم:العبريةفي)او(،سخرة

الملكلحساباسرائلبنيعلىئفرض(أجرة

القديم،الشرقفيانتحرالذيالظامهذا.والدولة

توشعت،اسرائيلفيالعبيد.عملعنيمتز

وذلك،سليمانأيامفيتوشعتمااكثرالسخرة

من-91(،915:)املالضخمةأعمالهأجلمن

ومدنأورشليمرتحصيناتوالقصر،الهيكلبناء

11:26-27-32؟ث5:0223:)املالمؤونة

يهوذاكلآسادعاذلل!،بعد14(.:2812،4؟

ولجأ:22(.15أاملوالمصفاةجبعيحضنلكي

)إرتصرهيبنيلكىالسخرةإلىبولاقيمالملك

فينجدهالذيالشعبيوالشعور22:13(.

ظلتاالإجباريالعملهذايعتبر8:16اصم

فيأخ2واملكئابمرقفيفشرماهذا.وجورا

السخرةسليمانفرضما:سليمانعنحديثهم

المقيمينالغرباءعلىبل،الأحراراسائيلبنيعلى

؟-2:1617أخا؟-9:0223ملا)اسائيلفي

للسخرةيخضعونالمقهورونفالأعداء8:7-9(.

01؟:9:2316-27؟يش؟اا02:)تث

31،:12صم2ة:28-35اقض،:1713

التيالسخر؟وتذكرا(.:1مرا31:8،إش

هذائقطونالأبناءجعلتالآباء،علىفرضت

)خرمصرفيالإقامةزمنعلىالجائرالوضع

سدو

6(.ة26تثرج4-91،ش15-14؟ا:ا

ورأسامرأةبشكلتصؤرمصريةالاهةسخمات

امرأةاعئبرتحيتممفيسفيخاصةعبدت.لبرءة

!بالتيالرهيبةالالاهةكانت.نفرتوموأمفتاح

بأنعطهاتام.الغاضبةرعوعيندوما،تهدئتها

والأوبثة.الحرارةالاهة،الشمسأعداءندفر

)سكرنيتنكنسالمييقبة:فيبننسخون

منإنطلق.الجبيليفيلونيذكرهفييقيئعالموحب(

لمحوت،مصر،فيالكتابةلمخترعمنسئةمؤئفات

وبئطها.المعقدةالنظرثاتعنهافأزال

سخونعاش1191:24(.التهيئة،)أوسابيوس

قالكما،موسىأيامفي،بيروتفييتن

فيوعرف2(119:اأالتهيئةبورفيريوس

لعبهالذيالدورفلعب.ياتونسنخون:اليونانثة

والرومانئة.اليونانئةالديانةإلىبالنبة،مرسى

التي،هيرومبالوسالكاهندؤنهامذكراتوتتقى

يتنصخونوعاد)أبيبل(،ابيبالوسإلىقذمها

شهادتهفانطبعت،وقدصيئملكيئأرشيفإلىأيضا

جدا.رفيعبطاج

تستعمللفظة.ترتب،نظامسدروتسدره،

فيتتلىالتيالبنتاتوكسأقامعلىللدلالة

تدك،التلمودفيالادبوفي.السبتيومالمجمع

د)سالأرامتةاللفظةأما.الأسبوعتةالمقطوعةعلى

الستة.المشناةنظاماتعلىفتذلرا(

41:2؟01:91)تكالبنتابوليس5مدنإحدىسدوم

ملكهاشاركاي(.13:2)نكلوطسبههاالتيي(

14(.)تكوحلفائهامرافلعلىالحملةفيبارع

23:14،)إراسايلفيبإباحئتهاسدومغرفت

يتكلمفلا48-.هت16حزأمما7.يهو6-8،:بط2

عمورةمعدكرتلهذا(.الاجتماعيةالمظالمعنالا

تكر!8(.:11)هووصبويموأدمة22(:92)تث

العقابنموذجهوالدمارهذا-18:02-91.92

مز94:18؟إربمأ:9إش32:32؟)تثالالهي

القديمباسمهااحتفظ.بنتابوليس:موقعها6(.:11

جنويىبقعملحجيلوهواسدومالحاليالجبلفي

الميت.البحرغريى
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ا!.السر،صيحاني*رجالمسيحالي)ا!(سز،

هو.الملحبحر:14:3تكحسب(ا!)غورسديم

الزفتآبارفبهنجد.الميتللبحرابخويىالقسم

ودورةسدومملوكاشتكهاك(.ا.ت14أنك

الكبارالاربعةالملوكمعالقرلبةوالمدن

14:8(.)نك

أغلق،مواينرج.مشيريون:اليونانبةفي)ال(سز،

يالواأنللمتدزجينينيحخفيئطقسهوفمه.

السرلانية:)في"راز"الاراميةيقابل.الخلاص

رازا(.

نظهرلااليهودممط.والعالمالقديمالعهد14(

المتأخرةالتوراةكمتاباتفيإلااللفظة

21؟27:16،بم22:22سي13،2:امك)2

يه؟711،:12طو؟14:15،23؟622:حك

الطبيعةأصارمعرفةأمامعامشكلفينحن.2(:2

27-2:91،03-23،دافي.الحكمةوأساس

بهاأحلامأمامنحن(تيودسيون)حب47،4:9

ملهمين،أناسبواصطة،بابللملكاللهيكثمف

المستقبل.فيمشاربعه

اسكاتولوخا:مدلولأاللفظةائخذت،أخنافي

بواسطة،2(:)94الانسانلابنأسارهيقلاللهإن

الأزلمنذالموجودةخططهيكشفسماوفيكائن

4رج؟814::2،)1السماءفيوالمخفثة)9:6(

يعرفواأنالأبراريسنطيعوهكذا2:ا(.عز

مصبرهم.

العهدفياللفظةاستعمالإنالجديدا.العهد2(4

طببعيئ.بشكلاليهوديالعالمخطفييتثمالجديد

هووالمسيح.العالملخلاصاللهمثروعهوفالسز

السماء.منبسيطمرعللا،يكشفهجاءالذي

ولاالبثريالعقلخارجيبقىهذااللهونحطط

اللفظةمضمونويتوزع.اللهابنعنبحعزللهمعنى

خاصة:مقولاتارجفيالجمعأوالمفردفي

الكرازةعلىهنا"السر"يدك.الإلجيلش:أولأ.

الله،كمشروعالانجيللأنصزهي.بالانجيل

لتلاميذهيسوعأعلنالبحر.لأجيالطخماظل

يستطيعونفلاالسامعينصائرأما.الملكوتأيرار

13:11؟)تمباث!روحيفييدخلواأنالآن

الرسولبولسوحسب8:.ا(.لوا،4:امر

اعطيلقد.اللهأصاروكلاءنحنا(،:4)اكور

افهعزفناوقد.الانجيلإلىالناسيعزفأنللرسول

كو)ق6:9أففيا:9(.)أفمشيئتهعز

الله،...منحنيحتى"صفوا:بولسبفول4:3(.

نالوحينلمسيح(".البشارةسربجرأةبهأعلن

نالواالرصولئة،الكرازةكولوصيفيالمسبحيون

خفتتفيهالذيبالمسيحالاسرار،ليعرفواالفهم

وحين2:2(.)كووالمعرفةالحكمةكنوزكل

يحفظواشأنعليهم،خدمتهمالثممامسةيمارس

صوتبعد3:9(.)اتمنقيئضميرفيالايمان

:7(.01)رؤاللهسزيتئم،السابمالملائكيالبوق

الجديدالعهديشذد.كشفالذيافهش:ثافا.

ظكقد،البدءمنذصؤرالذياللهسأنعلىمرازا

هذارؤساءلدىمجهولأوبقيطوللأزمئانحفثا

كشففقد،المسيحمحيءوبببالومأما.العالم

بل،وحسبللقديسينلا،بالروحالرهذا

:25؟16)روالانجيلإليهمولمجهالذينللوثيين

26-27(.:اكو9؟،-345:أف:7؟2اكرر

الله.هوآخرمنيأتيولأنه،خفيئلأنهسزالانجيل

.الآنزالتدكزوطابعه

علىأيضأ"سز"لفظةوتدك.خاصةأصار:ئافا.

كشفهاثمخفثة،اللهأبقاهاخاصةحقيقة

حفقه.الذيالفداءإطارفييدخلهذا.للمؤمنين

جزئيةتقسية)1(:متعددةهيالأسراروهذه

ضىءكلأنمع،الانجيلكرازةأمماملاصائل

عزهي،البشارةلتقثلالمخنارالشعبيهئئكان

الخلاصطريقتفتحالتقيةفهذه:25(.11)رو

يكنلمالتيالحالثةالوثنببندعوة)2(.للوئنببن

)أفوالنفاليدالعاداتيبلبلصزهي،أحديتوثعها

فيهوالذيللزواحالحقيقثةالطبيعة)3(3:3(.

كلمةعلىوبتأشس،والكنيسةالمسيحمععلاقة

هيصواحذا(.جسذايصيران؟2:24)تكالخلق

ساعةكلهميموتونلا)4(5:32(.)أفعظيم

السزهوهذا.لحظةقييتبذلونبل،اللهابنممي.
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يحمعلموحيأمامنكونلأننابول!أعلنهالذي

"التقوى"شكاا3:6اتمفيمعلنهوما)5(.به

المسيح:المسيحعلىتركزبإيماناحتهفاليإقرارهو

فيبهأومئ،الأممفيبهكرزالج!د،فيتجلى

المميحيدفيالسبعةالكوكبس)6(...العالم

ملائكةهم:للرائيكثفقدا:02()رؤ

آيصية.فيالسبعالكناش

قدرةوحي)1("السز"،تمميهةفيأبضاوهناك

يعمل،الذيلماالاثم"سز،تستكشفلاالتيالخز

أحسنوقتمنذالحباةيسنعيدوهوقديمالثزلأن

21(2:27(0نث)2فشلهالمسيحيسوعأنفي

هوالمرأةجبينعلىالرائييقرأهالذيالشيطاناسم

ضدالقديمةالمنفىنبوءةلذاتهيستعيد،بابلسة

فيأيضأونلاحظ7(.17:5،)رؤالمدئرةبابل

التيالمعارفكلئخمل"الاصار"أن2؟13اكور

كلأعرف"حينإليها:يتوقانالانسانيستطيع

الم!يحئةالأسراريضئمماهذا."العلموكلالأسرار

الوثنتة.والأسرار

كانت.مشحيةوأصاروث!بةأسرار:وابغا.

الرسولمن.العصرفيالمحيحيينمنثريبة"يز"لفظة

الخلاصأنفعفمتانئرتشاملةدباناتفهناك

،الظروفهذهفيسزية.طقوسنقلعلىيرنكز

فياعتبراقدوالافخارصتاالعمادإنالقولنستطيع

كطقوسواعبراالتنئئةكطقوسالظرفهذا

الجماعةوالوليمةالتطهيرغسلإلىنشيروثنتة

كانتإذاولكن.الاله"ياكلون"المدعؤونحيث

فالاهداف،المقابلةهذهبمثللناتسمحالطقوس

تعطيالوثنبين،عندةالاختلافكلتختلف

فيوالمهارةالخلودرجاءللمتدزجالمقذسةالطقوس

كبير:فرقفهناكالمبحئينإلىبالنسبةأمما.الآخرة

قلبفيأولأهو.بالمسيحارالأسطقوستتئم

علىالشهودرآتاريخيضخصهوالسز،

يسوع"ظهر".سماوئاكائئاهوولش،الأرض

يعطيالذيوذاكالحفلةمترئسفقطليسالمسح

تعفقهذامقابليطلبإنه.وجسدهروحهفيذاته

فيالرلتمعالوحدةكعلامةالعمادئقبل:الايمان

بحضورأقرارهوالأخيروالعشاء.وقيامتهموته

ذاتهوهبالذيللمخثصوواقعيروحي

يهبها.زالومالأخضائه

اللهمخططإنوالاسطتولوجا.السزخامشا:.

لدىعهولامنهجزءفييبقى"السري"

التيهي"الاخيرة"الدبونةو"القدي!ين".

هوالتاربخصواضخا.كشفانحفيقهتكشف

منيومفييكث!فوحدهوالله.وحدهاللهيديبين

العالم.بداياتمنذتعملاللهحكمةأنالأيام

لحنوس.:اليونانيةفير،ن:العبريةفي)الى(،ساج

كانواالقديمالعهدفي.القديمالعهد،1(

)زلثالزتصاجبواسطةالنورعلىيحصلون

:6(18)أيالخيمةيضيءالسراجهذا(.الزيتون

مأ؟21:17أي؟:12اصف،2501:)إروالبيت

اللقاءوخيمة(02:3118؟:24؟902:02؟:13

،3514!7-03،8:؟02ة27؟ثم:25)خر

عد؟24:2،4لا،04:4،25*؟93:+:23؟

3:3()اصمشيلوهوهيهل8:2-3(4:9،

15؟:28أخا؟794:مل)1أورشليموهيكل

هذاكان92:7(.ا!13:ا4:02،2-اأخ2

الحقباتبتنؤعالسرجوتنؤعت.الفخارمنالحراح

وكانت.والرومانيةالهنستيةالحقبةإلىوصولا

.المنارة5رج.أفواهب!حةسرخ

مثلدكالجديد،العهدفيالجديد.العهد2(،

للمصباحالزبتأمينضرورةعلىالعشرالعذارى

كانت31:18(.أمرجا-25،8:)تالليلفي

كبيرتجقعخلالأوالعيدأيامفيالمصابيحتتكائر

الشسسعلىتدكاستعارةوالمصباح02:8(.)أع

علىأو01(8:رؤا-18،:4ا)تكالكوممبأو

النورغيابأما92(.:18مز92؟:22صم)2صهوه

21:7؟18:6،إأيوالدمارالموترمزفهو

01(.25:إر

ث6:2إشأعطاهاسم.ميفرسالعبريةفيسرافيم

منأزواجثلاثةلهاالبثر.نثحبهعلؤلةلكائنات6

"هثل"فياللهعرشفوقتقفوهي.الاجنحة

سضوالماذاأما.الحارقرن:اسمهمتفسير.الهيكل
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الكروبيم"معبتماهونوقد.نجهلهمافهذا،كذلك

أخن)االحبثيئاخنوخسفرفيممهميذكرونالذين

شإفيالطائرلنالسرافبمأحدوئذكر61:01(

أئا.والأفعىالحتةمعموازاةفي14:9203:6؟

الهرمهوالحية815:تث؟21:6عدفيالنارئةالجات

التيالفكرةأنمع!رافيمتسمى21:8،عدفي

السرافيموصفت،يظهرماعلىتوافقلاعنهاكؤنت

نربطأنلمعرفتناالحاليالوضعفينستطغلا.6إشفي

نحذدأنولا.!رافيمالم!ثاةالكائناتمحتهلفبين

التسمية.لهذهالدتيقالأصل

لصقلية.الشرقيالجنويىالشاطئعلىمدبنةسراككلسا

234سنةكورثوس(.)أهلبونافيأعلمن

أتامواالذينالفينيقبنالمستوطنينطردت،..مق

02سنةفي213.سنةالاالرومانيخضعهالمفيها.

بولصفيهالبث.رومانيةمستوطنةصارت..مق

12(.28:)أعروتإلمططرلقهفيأيامثلاثة

التيهيالسرانئةوالديانات"س"ا.إلىنشةهراف!

فييمزونالذينأعضائهاعلىالتاتةالسزيةتفرض

.الخلاصإلبهمانحملالننشئةمنطقوس

وسئد.ملكالرب:أوقولاويكونيصارعالله:سرايا

صم2رخ.داودسكرتير()أوكاتب(ا"

شيشا=25(:02صم)2شيوا=817:

شوشا=واليحورفأحياوالد:3(4امل)

16(.:18أخ)ا

بنبرحمئبلمعأنرعزرشيل.بنسرابا،2(

إاراريابنوقيفعبدئبلبنوشلمياهملك

.)36:26

ذهبكبير.وزبرعصيا.بننيرلابنصرايا،3(

حفلهيهوذا(.ملكصدتياأمع395شةبابلإلى

قرأهناكالعتيد.بابلدمارعننبوثاقولأارميا

كذلكقاثلا:النهرفيورماهارباكلامصايا

شقيقبكونقد51:95-64(.)إربابلتفرق

إريا.سكرتير،باروك

أورمثليم.سقوطزمنفيالكهنةرئي!،4(

بقتلهفأمرنصر،نبوخذالىربلة،الىاقيد

24(.52::8=إر25مل)2
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صادوقالكهنةعظيمنسلمن،5(

عزراوالدا(.11:انحرجه:04،أخ)ا

.4مع:ق7:ا(.)عز

جيشفيضابط.النطوفيتنحوتبنيمرايا6(،

أورشليم:دماربعدجدلياإلىانضمصهوذا.

8.ة04إر-25:23عل2

حراشيموجذعيئيلشقيققناز.ابن،7(

4:13(.أخأا

ياهوأجدادأحد.شمعونتبيلةمنرجل،8(

ي(.4:35أخ)اعثيرةرئبسهوالذي

السبيمنالعودةسميرةقادواالذينأحد9(،

7(.7:)نحعزرلا-2(:2)عز(12)كانوا

معالحمبيمنعاد.كهنوتيةعائلةرئيس.1(4

بممارسةالتعهدعلىوفع12:ا(.)نحزربابل

دراياعانلةرئيسمراياكان:3(.ا.)نحالثريعة

:12(.12)نحالكهنةرنيسيوياتبمأيامفي

سيناء.!رج.بردويلسبخةهيسربون!ش!

موحدةمملكةألأ)اكم!2-2316(الفدبمسرجون

لوجالحارب.عاما55نحوفحكم0235حوالى

اكادمدينةأسسى.عليهفانتصرأوماملكزاجيزي

استولى03الأولى)السامتة(ا!اديةوالامبراطوربة

الجنوبالىعادثمالحرلري()تلماريعلى

العراقبوخدأناسنطاعوهكذا.أورعلىواسنولى

تبلتشثعلبدأتالثورةنيرانولكن.الأولىللمرة

وفاته.

)4802-0302أشوريةملك)الأول(سرجون

تجارئةمستوطناتأقامتعهدهفيق.م.(.

وأكانيضفيمئلأالمغرى.آصيةفيأشورتة

كبادوكثة.فيكولتيبي

)ينحدثشاروكينو:الآشوريةفي)الثافي(سرجون

فاتح.(يسميهولاالثافيصجونعنالقديمالعهد

شلمنصر(أخوهعليهاسيطرأن)بعدالسامرة

سنة(.اسمهيذكر،ا02:أإشأشدودومدينة

قائدهوارسلالعرلشواديعلبحملةقام717،

071،سنة.فيهاالثورةفقمعأثدودإلىالعسكركطا

نأإلننشير.يقاتلوهووماتبابلاستحاد
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شلمنصر،موتبعدالعرشعلىاستولىصجون

ملكهكان.الئهيرةالسرجونيين!لالةوأشى

وصن.الأشورلةللمملكةعظمةعهد)722-755(

دورمركزبتأسيستئيزالحضاريةالوجهة

حفرتكانتخرازباد(.)اليومشاوركين

ابنهالحكمفيخلفههاقة.كتاباتووجدت

*سنحارب.

مرجبوس

رومةموفديأحد.عرجبوصمانبوس14(

اليهودإلىرسالةكتابةفيشارك.انطاكيةإلىالثلاثة

واليهودالرومانيينبينالسلاممعاهدةعن

ا:34(.امك)2

كانيومتبرصقنصل.بولسصرجيوس2(،

إلىاهتدىبالانجل.يكرزانوبرنابابولص

)الحالساحرعليمامعارضةرغمالمسيحية

وأبولس!سرجيوساصمئذكر13:6-12(.

كتاباتوفيبلينوسكتابفيفقطصرجيوس

كتابةفيانتباتوسبولساسمويذكر.عديدة

ذاتهوهو)سولوي(،قبرصفيممتشفت

هذهعلىالعلماءويرتكز.بولسسرجيوس

46-47سنةسرجيوستنصليةليؤزخواإلكتابة

بصاعةاشتهرت.القديمةليديةعاصمةساردي!

صارت546.ينةكورشاحتلهاالاصواف.

71سنة.والسلوقبينالفرسأيامفيالح!ممركز

طيباريوسبناءهافاعاد.زلزالدثرها..مب

إلى3:ا-6رؤرسانلإحدىؤلجهتقصر.

علىيوحنايوجهافيهاالتيالمشحيةالجماعة

0191.سنةمنذفيهاحفرلاتكانتفتورها.

نبوخذفصرضئاطبينالأشرافأحدسرسكيم

يقترحبعضهم93:3(.)إرأورشليمتربالمقيمين

صرسخيم.نبوسمجربدلصسكيمنبوقراءة

وعلىالقانولمنالمستوىعلىالسرقةنعالج)الى(سرلة،

الاخلاتي.الموى

أرضفيالسرقةارنبطت.القانوفيالمستوى(1،

وجهةللتشرجأنإلآ.الخاصبالحقأسرائيل

سرو:

أضعافولعزض،سرقمايردفالسارق:جزا-لية

الئمينة،والأغراضالمالسقةإلىبالنسبة.صرقمما

صرقةعننقولوكذاالثيء.قبمةضعفييرد

السارقيردوالأفيها.عئةلاكانإذاالحيوانات

أضعافوأربعةالبقرإلىبالنسبةأضعافخمسة

21:+؟)خروالخروفالثورإلم!بالنسبة

)أمأضحافسبعةدفعوهناك12:6(.صم2

كرقمالشعيية(حسب12:6صم32؟6:ا

كانت،إذن.المفروضالتعودضلأهمئةرمزقي

إذاال!ثيء،بعضمتسامحةالايرائيلبةالشريعة

القديم،الشرقشعوببشرانعتارناها

فرضواالذينوالحثيين،والبابليينكالاشورلين

فيبالاعطموالحكماليدينقطعمععهضاتعولضا

برقةبرتبطالاعدام،اصرانيلي.المراتبعض

مرق2407:تث،21:16)خرالأشخاص

السارققتلإنولكنا(..:أاتمرجايرائيلثا،

إذا!يماولامذنئا،جمعتبرلافالقاتل،يسرقوهر

الليل.خلالفعلمافعل

خطثةالسرتةئعتبرالاخلاكلي.المستوى،2(

؟91:11لا؟02:15خر)الدكالوغ!و.خطيرة

بالزنىالسرقةيربطان9(إ)7وارميا5:91(تث

مدقع،ققزالسرقةسثبولوحتى.الزوروشهادة

كل!ن"جوفعل91(.:41)صيمعيبأمرفالسرفة

عنللحدبثإرمبابحمتعمله،التحقبري)سرق(

اللهكلمة"يسرقون"الذينالكذبةالأنبياء

السارقصورةالجديدالعهداشعمل)23:03(0

الانسانوابنوز(24:43)متاللهعنليتحذث

والرب(01ة3بط)2الرلتوبوم2-4(:5)اتص

.(3:3،16:15أرؤنفسه

العمارنة)تلطبريةبحيرةشرقيتقعمدينةصقو
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سروج

قبلآبا.أحدالكهنوقي:التقليدح!سب،1(

ابراهيموجدناحوروالدرعو.ابن.الطوفان

معقابلا:26(.أخا:02-23-اا)تك

.حزانمنقريبةبلدةوهيا!ادبة()فيصوجي



ما-سزو

3:35.لوحسبيموعأجدادأحد24(

سوربةإلىأدخله.كيزوونتامنأصله.حثيإلهسزوما

فيأقامواالذين،بالحوريينالمتأثرونالحثئونالشماية

جعلالحثية.الامبراطورلةزمنفيالمنطقةهذه

هكذاو.وهيبهتشوبإنصرومامننيكرمالاهرت

ظقت.الراجتوداليابالملكالمتشقعالالهسروعاصار

حثي.النبوالزمنفيمزدهرةسروماعادة

حنانيشوع،،برنونيشوع-)ا!(الشؤاح،سريان

يعقوب!،الجداليايشوعيابالجاثليق،،الأول

تيودورس"،السريانيافرام""الرماوي،

اوستاتيرس5،القورشىنيودورشمى!،المصيصي

توما،الطرسوفي،ديودورسءالانطاكيئ،

الصلحي،دانيال5التثن،بول!8الحرقلى،

المعلمبدوقاميخائيلءبرصرديلي،*اسطفان

بيتابراهيم"،ربانبيتيوحنان*،الغيبيني

نرساي،،!الجاثليقالكبيرالأولأباء،ربان

افراهاط.+،قورلونا،ربولا،،،هيبا،

!ريائه.ترجماتءرجترجمات،سلايخه

السريانية.باروكرؤيا!رج)ا!(باروكرؤيا!يانيه

صلانية.ترجمات"رج)ا!(العتيقةسريانية

والبيياا!()ال!ئس!يانئة

مسيحتةنحت.اللاهوتفيالبييام!نة14(

بصا.الأوسطالثرقمحملفيباكزاالسريانتةاللغة

)اليونايةالهلينتةبالحضارةتأثرتوحدهاالمدنأن

علىظلفالريف(،وخلفاؤهالاسكنلارحملهاكما

صريفاالمؤمنونفكرلهذا.السردانئةأوالأرامتةاللغة

الميحئةعاشتوهكذاالمقذسة.الكئببترجمة

نفئقاحسبإيمانهاعنوعئرتالسريانثة"،ا

نكنفلم،لغتهاوفيعرتهافيسامئةكانت.الخاصة

هيةصامثةلغةفيدؤنثالتيالتوراةعنكريبة

نأيعنيلاهذا.السردانثةالأرامئةشقيقةالكنعانثة

بللها.ئنكرواأواليونانئةاللغةجهلوا"السرلان"

لمللبهمالعقلئةفالتصؤرات،اليونانئةفيكتبواوان

النتاجوفي.السامتينبلالهلينئينتصؤراتتكن

إلىالثاليالقرنمنازدهرالذىالصريانيالأدبي

والقصائدالحظاتمنعدذانجد،عشرالثانيالقرن

065

"أودفاعيبثكلالعقيدةفيتنوشعالتيالتعليمئة

ثلالم!حئةالحياةمنوجهاتفي،هجومي

كما.النسكيئوالعيضالليتورجثةوالأعيادالأسرار

حياة،أالأديرةالاريح!ةالكتبمنعددإليناوصل

الفللظ،،)الفقهوالعلمئة(لبطاركةواالشهداء

الأهثم.هوالبيبليالأدبيقىولكن..(..الطث

بهستتعئقتقليدأسسوضعصالحريانئةفالتفاسير

تاريخئ،تفسير،حرنجةتفسير.اليومحتىالكناض

التفيروجهكانذاك.نمطيئأوتيبولوجيتفشر

المركرأنطاكيةكانتإنولكن.الأنطاكي

نصيبينفيثئمالرهاففيالتاريخيئ،البطرلركيئ

تعليممركزأيمدرسةفتحت457(،سنة)بعد

منانطلقتالتيالمسيرتةالمبادئصاغمام

أنطاكية.

المقذسال!بحولأعمال2(،

فيالرابم(.)الفرنالطرسوليئديودورس)1(

أدخلنااليرنانثة(في)ذؤنالمزامبرحولتفسيره

الأنطاكي:التفسيرإثكالتةإلىديودورس

الدقيق.بالمفىوحرقاتارئحئاعرضنا"سيكون

الأسمىالاعتبارإلى)أغوغي(الارتفاعنمنعولا

الارنفاعمعبتعارضلافالتاربخ)نيورلا(.

السامية.النظراتوسندأساسهوبل،ال!سافي

!الاعتبار"يظهرأنمننحذرأنيجبولكن

اعتبارأيعودلنذاكعند.للموضوعكانقلاب

الاعتباربينوالتعارض...استعارةيصبحبل

فيهتوشعالذي)البغوريا(والاستعارة)تيورلا(

أسقف،تيودورساشعادهقد،ديودورس

قؤتهمنوخفف(،الخامساغرن)االمصيصة

إنه(.الحامسالقرن)نهايةالقورشيتيودورشى

والمعنىالحرقيالمعنىبينتعارضالواءفي

ةمدر!:مدرستينبينالنزاعويقابل.الروحيئ

التقليديرفضهفما.الالمكندرثةومدرسةأنطاكية

معتتجانسلااليالاصتعارةهو،الأنطاكي

هو،صطحيالتشابهحبثتقاربهو،الموضوع

ففهمستوى)علىفيلولوجيأساسلامقابلة

لها.تاريخيئأساسولا(اللغة
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دبودورعيأوستاتبوسسبق.أوستاشوسى)ب(

جذاموافقةتفسيرتةمبادئفقذم،قليلبوقت

بالألفاظنعئقلأنهأوريجان!لاتمومرققة.

على"صدتة"مقاربةعنوداش!.والمفردات

مستوىعلىكماالإلهامإلىالظرةمحشوى

سوىعلىيقففالإلهامالتأويلئة:المحارسة

الألفاظمححتوىعلىلاالمظقيالمدلول

الخبر.ممملفيإلأللفظةمعنىفلا.والمفردات

ونقابلنقاربأننستطغ:أوصنايخوسوقال

مقطوعةونفشر،ومقطوعةمقطوعةبين

نقتطعأننستطيعلاولكتنا،أخرىبمفطوعة

نسعىأنيجباعتباطثة.بطريقةالنصوص

فقهمستوى)علىالفيلولوجثةالأدواتبفضل

عننبحثكماالحريخأ.المعنىنحذدأن(اللغة

المن.فيالحفليالطاجونراعي،الداخليالمنطق

المدرسةفيالاستعراضئةللنظرةفالمعارضة

خاصبثمكلموخهةالواخفيهيالأنطاكثة

قاسميبقىذلكومع.الاعتباطئةالاستعارةضذ

ومدرسةأنطاكيةمدرسةبينمشترك

كماالأصولتةعلفعلردةفيالاسكندربه

:الأردوسيهونبهاقالالتيالمبشطةالعقلانئةعلى

المعنىمنأعمقمعنىالمفدسالنصنفيهناك

وأ"تيورلا"ديودورسسفاهماهذاالظاهر.

سثيماوهذا.الارتفاعأو،"الامي"الاعتبار

التيبولوجيئأوالنمطيئالتأولل:التفسيرتارلخفي

السرياني.افرامخاصنبشكلبهأخذالذي

كبيرممثلالوابم(.)الفرنالسريافيافرام)ج(

للكتبواسعةتفاسيرتركالنمطئ.للتفسير

الأسقاروأورد.الأسفارجمغتغطي،المقذصة

لمألهيبدوولكن.يفئرهاأندونالثانيةالقانونئة

والتأويلالبيبليوالإلهامرؤ.،يهطو،يعرف

العقائدئةمؤتفاتهكلفيحاضرانالنمطيئ

اليهودقي،العالمعلىالهجومورغم.والشكئة

هل.تفاسيرهفيواضحاليهودئالتقليدفتأثير

سؤالاناليونانثة؟عرفهلالعبرثة؟عرف

أناستطعناولكئنا،جواببدونيظلأن

سرلانئة

الرابينئةالمدارسإلىيعودتفحسيرآئارنكتشف

التينيوفيتي(وترجومالتكوينسفر)تفسير

"لابيبلئة"وأخبازا،وايرانالعراقبلادفيانتثرث

)مدراش،الشفهئةاليهودئةبالتقاليدارتبطت

فهو،النمطثةأوالتيبولوجياأساسأماهاكاده(.

المعنىفقطتحصلأنيمكنلااليهودئةالكتبأن

الجديدفالعهد.للتج!ئسدتهئةصارتلقد.الحرلن

الكاملالمعنىويعطيهاالقديمالعهدأسفاريكفل

برىلكيالكنبهذهفيافرائمفبحث.والنهاني

قد،والكنيسةالدوملكوتالجحأنكيف

أسخاصفيوفئئتوأعلنتمسبقاضؤرت

فيهيالأفرامثةفالتيبولوجيا.وظروفهالكتاب

(.النهايةعن)تتحذثاسكاتولوجتةجوهرها

معأفرامتحاملالأدبتة،الفنونمحشوىرعلى

وأمرادفايكونالذيالتوازيمعكما،الرمزئة

نأيمكنلاالتقارباتهذهأنغيرمعارضا.

ح!ابعلىتتمأنيمكنولا.اعتباطتةتكون

التارصير2الواحصابعلىولاالحرلماالمعنى

له)نبحث"نمطئا!القديمالعهدفيالمعلنةللأمور

وضعتهالذيالأحمركالثردط!عنىعن

يضوعرجالدخلحينبيتهابابعلىراحاب

يكونأنيمكنهولا،(الميحدمعلىفدك،أريحا

شيء.لأفينمطئا

المفترنيودورسمع.الممميئتيردورسد(

حرفئةاكثرتفسيرنحونتوخه،النساطرةلدى

النمنيفترأنيريدفنيودورس.عقلانئةواكثر

حتىبصلفلا،النمنسوىبفشرأنبريدولا

بئمكلاقتغفإنالأخلاقثة.التطبيقاتاىإ

فهو،المسيحعلىيدككثهالكتابأنإجمالمط

نمطتةلنصوصالكرستولوجيالنفسيريرفض

53.واشويونانوملاخيوزكرلاميخاثل

مزاميربأربعةإلأالتيبولوجياإطارفييقبلولا

حرثثبتأويلواهتمامه011(.45؟8؟21؟

يعرفكانما.النصوصحالنقدنحووتجهه

بإيجادفاهتتماليونانئة.هيولقهالعبرثة،

سبحاكمثلالعبرئةعنحرفثةيونانتةترجمات



نئةسيا

الأسفاررفضالنصوصيالنقدوبا!موامميلا.

حك،،مك2و1)القديمالعهدفيالانيةالقانونئة

ودا(،أسفياليونانئةوالمقاطعباطو،،يه،سي

وعلىالكاثوليكئة.والرسائلالرؤلارفضكما

يدهفيامنلكألهيبدو،العملأدواتمستوى

النقديدهفينماوهكذالراؤاكايا.يونانئافهرشا

تعليمتةغيرةكفهاتفاعيرهاستلهمت.الأدلق

خلالواشتهر.يوعلاهوتعنللدفاعصادقة

بكتهماتوحين.وتعليمهبفضبلتهحباته

بعدسنةمئةعليهخكمولكنكثها.الكنيسة

بسبب)553(،الثانيالق!طنطينثةعمعفيموته

على)تشديددبوفيسثةتوشعاتأتاحتنعابير

ي،الوحدةضاعتبحيثالمسبحفيالطببعتبن

فيحئاذكرهظكولكننسطوربوس(.خط

تلاميذهمنوكانالنسطورثة.الكيسة

أيضأونجدتقرلئا(.)085المروزيايشوعداد

لنصوصتفسيرهيالتي"الأطياباجنةخطهفي

خلالال!ريانلدىالجديدوالعهدالقديمالمهد

12(.القرنإلى01القرن)منالليتورجثةالسنة

تجعلالتيالحرفثةالطردقةحولالتحفظاثورغم

استلهم،اليهوديالشرحمنقرلئاتيودورس

)أصحابالمونوفيسيونالكتابمنعد؟تفكيره

منايشوعدادتركهمابواسطة(الواحدةالطبيعة

السريانثتينالكنيشينبينالانفصالبعد.تفاصير

وأوالديوفيسئة،الواحدةالطيعةأو)المونوفيستة

التقليدإلىالمونوفبستةالتفاسيرعادت،(الطبيحتين

"الروحي"التقليدعلىانفتحتبلالافرامي،

الاسكندرتة.منالآقي

لاهوالحامى(.)القرنالسروجنيعقوبرو(

البسيطة،عادةويورد،النصوصيبالنقديهتثم

الآباءإلىيعودحينالبحي!يةيمتعملكما

لاالذيناليونانإلىيتوخهحينأو،اليونان

الديانمارون"أيضأواستعمل.ال!ريانئةيعرفون

)القرنربولارذلساعةالربافي(الإنجيلإأو:

أسفاربجحيعأخذوتد.الترجمةهذهالخاس(

فييعقوبكانرؤ.عداماالمقذسالكتاب
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بالئعدفأخذالنمن.سياقإلىمتنتفاتفسيره

السائل.لدىالسؤالتحزك"فالنحمة"الحدصي".

(يسالالذي)أيالمسؤولفيالنعمةهذهوتئحد

كرستولوجثايعقوبتفسيروجاء.،يثرحلكي

المعنىعندهالنمطيالمعنىوصار.أفرامخطفي

الجسديبالمعنىفعارضه)روحانايا(،الروحي

والمادفي.الحرفيالمفىأيبسرانايا(،أو)فغرانيا

الفدبم.العهدمفئرهوالقورفيتنبودووينسو(

علىفيهحافظموقغاوانحذ،اليونانئةفيكتب

فيفظك،وهناكهنامنالتطزفتجثب.الفوراق

ينسىمفرطاكرستولوجياتأويلأتجتب.الوسط

عليهيسيطرتأوبلأتجئبكماالحرلط،المفى

العهداستقلالئةعندافعاليهودفي.التفسير

شأنه،عاصر.الاستعارةيرفضلمولكئه،القديم

السروجييعفوب،تبودورسشأن

فكثان5-6(،)القرنالمنبجيوفيلوكسانس

ونفسيراليهودفيالتفسبرعلىالردفيمثلهما

المصيصة.أسقفتيورورس

عنبغيرةدافع.المنبجيفيلومم!ينىز(

الأرئوذكسئةوضدالنسطورثةضذالمونوفيسثة

بأنهالتأويلسشوىعلىوعرفالخلقيدونئة.

كأصقفوطلبالبيبلى،النصنفيالظرأعاد

ومؤيثسةدقيقةأرادهاجديدةترجمة،المنبج

الكلماتككنرجمأنطلب.اليونانئةعلى

ترتيبعلىالمحافظةطلبكمابعددها،

ذلك،إلىبالإضافة.اليونالئةفيكماالكلمات

علىودكالجديد،العهدلأسفارتفاسيركتب

تفاسيرهانطبعت.بولسبالقذيسإعجابه

كتبهوانطبعتوالهجوقي،الحقائدفيبالطاج

فينجدهكماالتأويليبالطابموالهجومتةالعقائدثة

الترجمةخطفيالمقذصة.الكنبتفسير

منعدذاالساجالقرنعرفالفيل!كسينئة،

التئننجولى.الضوصيئالنقدحولالأعمال

سقيتالتيالسرلانئةالهك!مبلة"""ترجمةنطم

لانها(السرلانالمقرلنالدى!اليونانتةأالترجمة

هكس!لةإلىوعادتالسبيئةعلىتأشست
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التئنبولسعملالحرتليتوماوكفل.أوريجانس

تعققمعالميوكانثةالئرجمةفيالنظرفأعاد

حولبأعمالقامكماالعبودتة.حتىبالنعن

السرلانثة.البيبلياتثكبل

صاحب)064-807(.الرهاويبصوب)ح(

حثنالفديم.العهدحول)سكوليا(ثروح

الهكسبلة،إلى،البسيطةإلىعائذاالسريانيالنصت

لعملحيانهوكزس.السامريالترجومإلى

وقواعدال!ريانئة(،إلىاليونالتة)منالترجمة

الممرداتومعنىوالمماجم،والنحو،الصرف

عملوهكذا.قرقف(ديررهبانعمله)وسيتابم

اللغةفيماسوري"!نمنتئبيتأجلمن

السابمالقرنهذاإن،عامضكلفي.الحريانثة

ساويروسمعالدنيوئةاليونانتةاللغةإلىعاد

وظهرتوغيرهما.صابوختوساويرا

وقدكاتبها،ئذكرلمالتيمالبيبلئة(("السلسلات

اليوناني.العالممنجاءت

مننسطوريكاتب.المروزيايشوعداد)ط(

النسطورقي.للتأويلممثلأفضلهو.التاسعالقرن

عندوئاوبحث،بالحرفقوئاارتباطاارتبط

المميصي.تيودورسبأمانةفتبع،التاريخيالمعنى

أوريجان!عندكماالاستعاريالتفسيرهاجم

أما.والكذبوالتجديفالكفرإلىيقود"الذي

فشر،لماوالإيمانالحقيقةفبوافقالتاريخيالتأوبل

كاملأ،تفسيزالا،القديمالعهدكلايشوعداد

تحملالتيالملاحظاتمنعدذاقذمبل

اللغةفقهفيوالعالمالمؤزخإلىالعديدةالمعلوماث

عدذاعندهنكتشفكما.العلومعنوالباحث

الكرستولوجئةوالنمطتةاليهودئة.التقاليدمن

أوسعفهي،الرسولبرل!عندهاستلهتالتي

نأمعالمصيصي.تيودورسعندنجدتما

منعدذاأنإلأنسطورئا،كانابشوعداد

)القرنبركيفاموسىنهمنذكر.تجعوه""اليعاقبة

الثانيالقرن1الصليبيدبونيسيوسالعاشر(،

تركهلماتقميثأتفيرهمايبدواللذينعشر(

الثالث)القرنالعبريابنونذكرايشوعداد.

!يانئة

مننلاحظوهكذا.البيبلئة""شروحهفيعشر(

،المروزيايثموعدادإلىالطرسوييديودورس

خطا،التاسعوبعدهالقرنإلىالرابمالقرنمنأي

الحرفيبالمعنىيهثئمالذيالتفسبرمنثابئا

نأنلاحظكما.الاشحارةويرفض،والتاريخي

الكبادوكئينعلىأثرتأنطاكيةمدرسة

الازبانزي،كرلغوريوس،)بامميليوس

يوحظ3خلالمنالنيصي(غريغوربرس

معالغربإلىتأثيرهاوصلبل.الذهب

تفسيرهانتضرالذيالمصيميئتيودورس

أسقفامبروسيوسباسمبولسلرسانل

الاسكندرئةمدرسةستسيطرولكنميلانو.

يعودأنقبل،اللاتينتةالكنيسةفيالوقتبعض

وتيودورسالذهبفميوحناإلىالاكوشيتوما

والتاربخيئالحرك!المعىعدفيتوثف،المصيميئ

الأنطاكتة.المدرسةبهتالتكما

الجماعةجاةفيايبيا34(

تمذمالصرياتيةالكنائسليتورجتةإن.اليورجيما)أ(

ثلاث:بالكلمةالاحتفالفنيبيبلثةقراءاتسمط

الجديد:الحهدمنوثلاثالقديمالعهدمن

وأاعثتمالأنبياء.،الكتب،الخممةالأسفار

بولس،مارئلرسا،)العائة(الكاثولييهةالرصائل

عليهايدزاليتورجيافيالكلمةوأهثة.الإنجيل

وسطفيالموجود)بيما(المنبرهومعمارفيعنصر

والشمامسةالكهنةعليهيقفوالذي،البهيسة

قسمبن.الكنيسةحقايفصلوالذي،والمرثلون

لبتورجثةالليتورجثا،منالأولاغسمايتتمعليه

،والشروحالقراءات،الوعظ،القراءات:الكلمة

معروضا،يبقىالإنجيلأنإلىنشير.المدائح

الكنيسة.منيخرجونعندمايقتلونهوالمؤمنون

مكانةالمدائحتأخذ،البيبلتةالقراءاتوبجانب

سئقاولا،الفرضوصلاةاللتيورجئافيهافة

اسحاق،افرام،أفراهاط:"!اليعاقبةعند

النساطرةيقرأهمهؤلاء،بالاي،الآمدي

الأنطاكي،اسحاقاليعاقبةوينشد.واليعاقبة

المنبجي،فيلوكسانس،السروجييعقوب



سرلر

موسى،الافسسييوحنا،الأنطاكيساوبروس

النساطرةعندوالمفشروناللاهوتثونأئا.بركيفا

تيموناوس،نرساي،المصيصيتبودورس:فبم

عبد،النصيبينيإيليا،النينوياسحاقالكبير،

.المروزيإيشوعداد،يشوع

أيقونةخاصبثكلنجدالإلقونوغرايخا.)ب(

القذيينصوروهناك.إنجبئامشهذاأوالمسيح

فينجدوما،قليلةفهيالمنمنماتأئا.والشهداء

نجدأنناغير.الزخرفاتبهتحيطالأناجل

تحكوهي،المزخرفةال!ريانئةاللغةفيالكتابات

الإيقونات.محكمراز!

كشم.ثرص.عطمةالعبريةفي)ا!(سرير،

بيتأئاثفينجده.كبنيالبونانية.فيب.

فالانسان32-لمهم!(.،4:01،21مل)2ميسور

علىمفروشفراشعلىأوحصبرةعلىيامالعادي

أما5:15(.أع2:4،مر5:8،يو)رخالأرض

22:26-27؟)خرتهبمباءفيلتحفالفقير

الشراشفيستعملونكائوا24:13(.تث

مأ28:02،إش4:18!)قضلليلوالأغطية

،:9113)اصمالناموصئةاصتحملواوربما16(.7

21(.:01يه،16

منيكون.أرجلأربممعإطارمنالريرتأئف

وأبرونزأو12(3:رج6:4؟)عاعاجأوخئب

:6(.ا)أسذهبأوفضحةأوا(ا3:)تثحدبد

ا:6(مل321:32،)مزالمريريصعدونكانوا

،بكشمر.دأح"النوم"غرفةفييوضعالذي

02(:01جا،6:12عل7:2؟4صم7:282؟خر

فيمرازاالسريرئذكرلهذا.والوجهاهالملوكعند

،91:13،15صما)الملكيئالبلا!إطار

للولائماصتعملا:47(0مل11:21؟صم2

وكان4(.23:احز6:4،عا21:4؟)امل

26:14()أم)والكسالى(البطاليمتزالسردر

47:31،)تكالموتمنالقريبينوالمرضى

ا:47،امل6،-13:هصم942:+؟

7:13؟أي4؟:ا!ا6:7،مز:6؟امل2

2:22(رؤ
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برونزيسرلرمنعناصرالاركيولوجياكتضفت

4(.6:)عاالسامرةفيخصوضا،عاجيأو

رج3،9:تثالصيدونيينلدىحرموناممسلون

حرمونبعلء

أدبأوشعبي)خبر""مبترستفابللفظة)ا!(،سطرة

خياليةأعمالاأوالبئر،علىتفؤقوناثخاضايرشا

وجودها(،نتمئىأوتاريح!ةأحداثئنقلفيها

والحكاياتالسطر)محملبالميتولوجياوترتبط

(.بمنطقةأوبحضارةأوبشعبالخاصة

سشةحوالىالغربفي"ميتوس"لفظةأدخلت

أمورمنالقديمالعهدنمنفيمالتثرح0018

الملهمونالكثابعبز:قالوا.العلمئةالروحتنقصها

فيواللغةالفكرةأشكالبحسبالأمورعن

عنيتحذثواأنالقديمفيالعادةوكانت.عصرهم

الطوفانرأينالهذا،.العالمفييتدخلونالذبنالآلهة

الحسناترأبناكما،الكوارثوسائروالمجاعة

المباشر،اللهعملإلىئبتالتيوالتاريخثةالطبيعئة

طتقواأنعثمواوماوالثياطين.الملائكةإلىأو

الأخبارلإبرازالجديدالعهدعلىالحطرمدلول

يقبلأصولمنتفشرعنوامشبعادهاالانجيلئة

.وواردةشاردةكلقيالطبيعةالفائقالعالمبندخل

وسطا.طريفابقذممنول؟وجاء23.-5عي

هذهخئلتوقد،الوقافيعلىالأناجبلتأشسث

بسوعسيرةنكنبانعلينايستحيلبحيثالوقاخ

باسمالموقفهذافرفض.للكلمةالحصريبالمعنى

السطرتنرجمأنحاولتالتيالليبارلئةالمدرسة

أخلاقية.أودينيةعبرةمنهامستخرجةللعقل

يحملهاالتيالاستنارةبعلمالأعمىشفاءمثلأ،

هذامثلولكن.بسوعبقذمهالذيالحثتعليم

عدنافما.سياقهمنالبيبليالايماناقتلعالتفسير

كانإنفريذايسوعشخصيكونكيفنعرف

الديئهالمئلتحسينفقطتوخىقدتعليمه

عصر.كلفيالانسانلدىوالأخلاتتة

البعدفأبرزتالدياناتتاريخمدرصةوجاءت

شأن)لئ!أنهاحاولتالتىللمسيحثةالصوفي

العصر(ذلكفيالسرانئة*والدياناتالغنوصيات



655

لتوخدهالعالمهذاعنبالانسانتميلأن

الموث.منالقائمالمسيحبشخص،باللاهوت

العهدمنالسطرلنزعومحاولتهبولنحانيدخلها

كحدثالفداءنقذمالجديدالعهدفسطزالجدبد.

،البشريالوجدانخارجفييحصلموضوفي

الانسانيقبلهلاهذاأنغيرتيد.كلمنويفلت

فهذهذلك،ومع:بولتمانوأضافالمعاصر.

يفهمبهاالتيالطريقةعنمعلوماتلناتقذمالسطر

القوىواعئاالانسانهذاوترينا،ذانهالانسان

جوهرعلىنحافظأنيحببها.يرتبطالتيالمتعالية

الوجودبة،أوالاننروبولوجثةقيمتهاعلى،السطرة

ران.اليومالمتساميبالتهلقاءإلىدفعنافيقدرتهاعلى

الذيالقرارهوفالمهثم،واحدةمزةتئمالفداءكان

نرفض(أو)نقبلالمتساميهذاإلىبالن!بةنخخذه

النشديدوهذا.الخلاصبحدثالكرازةبمناسبة

سئماولاالجديدالعهدفييبدأالخلاصآانثة!اعلى

-524:)يوالغنرصيةمقولاتهمعالراجالانجيلفي

الزمن،فيالفداءفكرةتجهلالتي(3ا:2512؟

وهكذا.الآنمنذبدأالمؤمنخلاصأنوتعتبر

العهدفيبدأتالتي،السطرنزععمئةأمامنكون

نفسه.الجديد

بولتماندراساتإن؟النظريةهذهفينقولماذا

التساؤلإلىالدياناتومؤزخيئالمفئرلندعت

البيليفالاله.المقدسالكنابفيالزمن،أهمثةحول

الزمن،التاريخيالزمنفييتجلىإلهجوهرهلبهو

وأالبداياتزمنفيلأ،المح!موسالزمن،البثرى

الذياليتورجياتزمنفيولاالاولالما،الزمن

لاالانانأنهذاعنييئ.البداياتزمنيستعيد

عناللهبكشفحيثإلابالتهيلتقيأنيستطيع

اسرإئيلفيبالطبيعةالاحتفالاتحؤلتلهذا.نفسه

(.الفصح)!الخلاصبتاربخاحتفالاتإلى

يرافقهالاحينممقوتةالليتورجياتوصارت

ايرائيل""نؤمنبدأوأخيزا6(.6:إهوالحث

2-13(24:يش؟5.1-02:26-25؟6:إنث

عدامما،مرازايذكرلاأالذيآدممعلا،إبراهيممع

البشر(.أي"آدم"بني

البيبلى،الايماننمتزفرلدةظاهرةأمامهنانحن

فالسطرة.السطريالتفسيرتقاومظاهرةوهي

زمنفيوالأبطالالآلهةيريناخبرهي)ميتوس(

يكمنعينهالوقتوفي.الحاضرالزمنيؤشس!أصلي

ليتورجياتلماالحاضر،الزمنلهذاالرئيحيئالخبر

تستعيدأنوحدهاتستطمعالتي،الطبيعةدورإت

الأولانيالانتصار،ثلا.وتكزرهالبداياتزمن

ليتورجياتفيي!كزرأنيمكن،العالموئدلإله

عودةهوسنوفيخلقفيال!صفيكونالرليع

فلا،والتاريخيئوالبثرفيالملموسالزمنأما.الربغ

،اذن.السطريالزمنمعلهعلاقةلالأنفيهخبر

أدصاسولا،بهنقومئيءولا،تتظرهجديدلا

الخلقيئ.أللعاحقيقئا

موضعهوالتاريخيئالزمنأنوبماالبيبليا،فيأما

دوفماهياللقاءاتفهذهوالاناد،اللهبيناللفاء

نتئةإلىوتتوقالابقة،إلىبالن!بةجديدة

نأفيشلثلا(.الأزمنةنهابة)فيايكاتولوجية

ولكن.موجودةبسطرتذكرنابيبلئةمقاطعهناك

بالعملالاهنماموعدمالتاربخئ،الزمناحنفار

الغنوصيةوالتنظيراتالسطريجعلانالبثري،

فحينالبيبلي.الايمانعنالاختلافككمختلفة

بلونتتلؤنالبثري،الناريخعلىالسطرتنطبق

عننتحذثحينالاعتباربعيننأخذهوحيد

البيبلئة.السطر

198.49-االفيوميهاغاوون)سعيد(سعدئة

مدرسةومديرمصر،فيالفيوممنأصلهصهودقي

وأشعيا.الخمسةالأسفارترجم.التلمردئةسورا

ترجمته.والمزاميرالصغارالأنبياء،أيوبثماو

الترجوميالإسهابمنقريبة

:24.18أخا)الرابعةالكهنوتيةالفرقةرئيسسعوردم

المجحرجنريىيقع.الغاباتتغطيهجبلاصمسعير

صهم!:2؟تث14:6؟)تكالعربةوغريىالميت

الآدوميون.ئمالحوريونأولاسكنه.(17تاايش

أخ)2سعير""بنيالشعبانهذانيسئىلهذا

علىسعيركلمةتدل،التوراةخارجوفي(.اا25:

سكانه.وعلالجبل



سعيرة

مقتلبعد)القاضي(أهودفبهاختبأموضع6سعير

أريحا.شالفيمظقةهي3:26(.)قضعجلون

الجزيرةفي.يقطانبنيلم!سكنالجنوليةالحدودسفار

عديدةنحطوطاتوهناك.3(..ا:)تكالعرببة

فيالواعالجبلهناأوفير.محئهاتجعللل!مبعينثة

فيتضئمواسعةلمنطقةالأخيرةالحدودبعتبرالشرق

الجغرافئةالمعطيةهذهحضروموت.تضثمما

تجعلنااليونانتة(في)كماالكلحةعلىوالحركات

تقعجبلثةمضطقةوهيظفارمعسفارنماهي

هانشير.الهنديالمحيطعلى،الحالىغمانجنوئي

41(6161:25،"الجغرافيا،كتابأنإلى

سفارةمدينةعنيتحذثبطليموسلكلوديوس

حميرمملكةعاصمةكانتالتيالحالتة()ظفار

بينماهىمنوهناك.الجنولئةعرابيةفيالواقعة

البحرين.فيالتيوسفارينسفار

)تركيا(.ليديةفيسرديستكرنقدصفاردأوسفارد

02(.)عوأورشليممنيهودئفيإليها

سفارديم-،رخسداردبة

وقدإسبانيا،فيعاشوايهودصفارديمأوسفارديم

اللاتيثية:باللفظة02()عوسفاردلفظةارتبطت

اسبانيا.

مدراشالسفر.،الكتاب:تحنيأراميةلفظةسفرا

برايتوت+عموعة.اللاوبينسفرحولسلوكي

)أمورائي!(الفوالونءاستحمل.)تنانيم(الرذادين،

سلوكانتضئن"براتوت!علىليدثوااولااللفظة

عروبيم،بابل)تلاللاويينسفرتفحميرمنيتفزع

البرابتوتمنثحميعمعنىوعلىب(،69

فينجدهالذيالتاويلىالاعلوبالسلوكتة.

وهكذا.عقيبةمدرسةفيكانالذيهو"سفرا"

المدراشقسم.المدرسةهذهنتاجاسفرا"يكون

وفسم.خاصلموضوعقسمكلوكزسأتصائا،

سوفآبةعلىفصلكلوافتتح،فصولأقسمكل

قواعدعلىاللاوينسفرنركزوكماتفئر.

لاسلركئاشيءكلقبل"سفرا"كان،وفرائض

معالمشناوئةفالعبربةالمستعملةاللغةأماإخبازبا.

المشناة"سفرا"يورد.اليونانتةالكلماتمنعدد
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الثادالقرنمنتصفبينذؤنأنهويبدو،وتوسفنا

.م.ب004وسنة

أشورلةمللثسنحاربباحتلهاسورلةمدينةم!فروايم

=13ة91مل)2وأرفادحماةاحتلكما

الهةبدتالأضوريالهجومأماماش*:13(.

سكئانقذملهمااللذانوعنملكدرملك)1سفروايم

وعاجزةضعيفة3(17:امل2:أبناءهمالمدينة

سكانئقل36:91(.إش=18:34مل)2

أجلواالذينالسامردينمكانالسامرةإلىسفروايم

24(.:17مل)2أرضهمعن

النصوصفيفماذا.التوراةتقولهماهذا

(ميورت)سالعبريالادعمأخذ؟الأخرى

"سفرتيم".يلفظأنووجب،الحديثةالأشورئةمن

تكونأناستطاعتفمااليونانئةالنسخاتاختلفت

سبرائيمليستيمسفروانيم"أنفنشيرنبدأ.عوئالنا

بسيطموقعهيوالتي،47:16حزفيالمذكورة

أرضكانت.وحماةدمئقبينالحدودعلى

بكرديارشماليالئرقثةأناترليةفيواقعةثولرلة

لمحذثت..مق13القرنفي.وانبحيرةوكرلما

المستاةالمنطقةهذهعنالأشورثةالحوتجمات

شولرئة.سضتها11،القرنمنذولكنيثوبارو.

كلمار،الملكئةالحاصمة،أوبوما:فيهاالمدنأهئمأئا

فيالمذكورةالتجارثةالمدينة(،التوراةفيكلمد)=

منطقةشوبرئةكانتد(.ملك27:231حز

الأشورئبرنفاجتاحها.وأشورلةأورارتوبينعازلة

منأسرحذونخاف*6/672،صنةمرازا.

سنحاربقاتلالجأحيثلأورارتوجدبدةهجمة

أنفقزر21(،:اطو+:*؟إش:+،91مل)2

التي)الطوللة(الإلهإلىوالرسالةنموبرية.يحتك

أحداثتفضل،المنتصرةحملتهبحدلأشورأهداها

وسبيأوبوما،العاصمةوسقوط،الحملةهذه

الجيشفيصوبرلةجيثىودمج،السكان

تذكرلاداالإلهإلى"الرسالةأنومع.الأشورفي

لافنحن،الأصرىأجليإلبهااليالأشورئةالمدن

على24ت17مل2فينقرأهاالتيبالحاشيةنشلث

سكاننقلعنتتحدثوالتي،التاريخيالمسنوى
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المنطقة.هذهإلىالعسكروفرق،الصامرةإلىشويردة

يأط!/6،726سنةحدثهذاكليكونقد

بعدأوشولريةالأشورثوناحتلفيهااليالسنة

فيسفروائيمذكرتحبن،إذن.بقليلالوقتذلك

،:13كم،3691:إش؟:349113،:18مل2

حاصرسنحاربلأدق،محقهغيرفيالتذكرهذابدا

17:31،مل2ذكر.ق.م107سضةأورشليم

فيوسضوافولرلة.آلهة36:91إش18:34؟

الحديثأنبما.عنملك،ارملك3::ا17مل2

فيبدو،مولكالإلهمعالأطفالذبائححولبدور

ذبيحةكإ.لبم"لالأصلفيكانالنمنأن

الهين.اسمامامألهفظنالمدؤن4وجا.لملوك

3وأدر(صارالذي،)ادرثلك"هدد"وأضاف

يقذمونشولريةسكانكانإننعرفلات".ن

يدكس17:2مل2ولكن.أرضهمفيبشرئةذبائح

أطفالهم،محرقين،يهوهيعبدونكانواأنهمعلى

عينه.الوقتفيأورشيمفيئفعلكانكما

أسحذون،دؤفهاالتي(الإلهإلى"الرسالةحسب

وهول"،.غرغ"تهيالعظمىشودردةالاهة

يلقحاللذانشولريةملكابناأما.نعرفهلااسم

فيرتبطان،*:13إش؟؟9113مل2إليهما

عدالفمريالإلهر"،!"س!الأول.بالآلهة

الصاعقةإلهب"وش"تبوالثاني.الأرامئين

هذهأصماءولكنأورارتو.وأهلالحورئبرلدى

المذكورةبالأيصاءارتباطأيترتبطلاالأماكن

31.:17مل2في

منمدارش.التثنيةاسفار:الاراميةفيتثسفرممما

هوالتئنية.سفرحول)تنائيم(الرذادين*حقبة

إلىرئييئبشكلوينتميمغاوسلوكيإخباري

ا-54:سئماولا،مقاطعوهناك.عقببةمدرسة

فقدالضوصجامعأما.اسماعيلرابيدؤنهاقد

برشمعونرابيمدرسةمحثميمنتعاليمهأخذ

لوحنانأتاخماوهذا.أخرىمراجعومن،يوحاي

برسمعانإلىالمغفلةالتعاليميخبأنزكايبن

69(.)شهدربنبوحاي

مدارشعد.حولأسفار:الارايةفيعد.سفري

الانسانسقطة

خاصلثكلتكرسالعددتسفرحولالتائيممن

التعاليممنكببراعدذافأورد،سلوكتةلمسائل

"مكلتاثامنقرلئاالكتابيبدووهكذا.الانجارثة

الذيالتأويليالنهجفي،اسماعيلرابي)اسلوب(

يستعملها.التيالرذادينمراجعفيكمابهيعمل

منخرجتالمئشاةأنالعلماءاستنتجوهكنا

التيالنصتقسيماتإن.اسماعيلرابي!درسة

توجدلاالعدد،سفرفيالاسبوعيةالاقسامتقابل

نايثربنعملهيبل،القديمةالمخطوطاتفي

فيالسنؤلةرةالدكالمدارشنصنيطابقأنأرادوا

النوراة.قراءة

مشناة."رج.الث!ردعةمعلموأوسفريم

03:28(.)اصميهوذاجنوبلطبلدةسفموث

)اعمعهفمائتمعهكذبتحنانبا.زوجةسفيرة

1(.5:ا-ا

6:ا-أتكالطوفانخبرفيعنهانقرأنوحسفينة

نلاحظ.6:4-16فيفنجدهوصفهاأما9:91(.

2:35،خرفيئدك!"ب"تالعبريةاطفظةاأن

حسب.النبلعلىموسىفيهاؤضعالتيالسفةعلى

وفي.نوحإيمانعلىالفلكبناءدك:11،7ب

رمزاالسفينةالحاملةالمياهكانت،022-ا3:بط1

حكفيأيضانوحفلكوئذكر.المعموديةإلى

وكتثاف:17.27لو24:28؟مت:14،6

جبلعلىنوحزمنإلىيعودانهاعتبرخشب

فكيفإطلافا.لهاعلمئاأساسلافرضثة،اراراط

ال!نينوآلافآلافبعدحالهعلىالحثبيبقى

الثي.يكسوهامنطقةعلى

إلىكلم35يبعدمصر.فيأركبوجيموقعسقارة

على7المدافنفيهتمتد.القاهرةمنالغريىالجنوب

الروماني.العهدحتىالقديمةالمملكةمنذكلم

جنولىونجد.بدرجاتهجوسهرمخاصةوهاك

الذي(الخامسة)ال!لالةأوناهرمجوصمدفن

المحفورة(الجنائزيةإأو:الحداديةبنصوصهاشتهر

جوانبه.على

البشريةالعيلةأنكيف3تكيرويالأنسانسقطة

واكلتاللهأمرفعارضت،الحئةدفعنهاقد،الأولى



الانسانسقطة

الجثةمنفطردتوالثزتالخيرمعرفةشجرة5من

)تكالخلئىخبركانافيها.اللهوضعهاالتي

تك4ولمحذث.الحمقطةلخيرمقذمة-24(ب24:

لهذاامتدادافجاءالأرضعلىافثرثةحياةعن

الح!!.

ناريح!ةضاربةاولأ:20-30تكقراءة1(4

فكرالمقطعهذايخاترىالمراجعءنظريةإن.نقدية

)يسقيال!يهوهيالمرجعكرالنقديسميهواحدكات

واجتماعئةسياسئةفورةففيجرهإ.:الله

عهدعرفهاودينئة،وحضارثةواقنصادئة

عنجديداتعبيراالملهماعاتباقذ!،!ليمان

.عمرهمشاكلإلىبالنظرإيمانه

نصنأمامأننانجد2-3:تكلقرأوحين

للمرأةالمعطىالاسم:تكراراتهناك.متشف

ت)3:7الاولينأبوينالباس3:.2(.)2:23؟

ونتمثز4(..22-،-91ا،)3:العقاب21(0

فييجعلناشعريبايقاع3ففيالأخيرةالآيات

شجرتينوجودونضيفنبوفي.قولطسباق

فللنمن.اللهأسماءتنؤعنذكركحاةخاصتين

البحث.نئائجاختلفتوان،يدؤنأنقبا!تاريخه

الذيالهوهيالحبرتبهعتيفاخبرأيرىمنهناك

منقريبمدؤنبيدالمنفىزمنفيصياغتهأعيدث

وجاء.!91،أا41،16،8:)3الاشتراعئةالمدرسة

المدؤنأضافهما(ب15،18)3:أخيرانملحقان

النصنهذاأنواعتههـآخرون.لبتاتوكسالأخير

المنفى.زمنفيدؤنقد

أمامأنناآخرونكتابوعى.بنيوثةمقاربة:ثانئا.

هوكماالمنعناصرمختلففربطوا!فرضيات

البنىعلىمؤشستحليلفاكتشفأمانا.الآن

حجرمعأقسامسبعةيادالزيةرسحة،النحوثة

بحينوأخذوا)3:116."اكل"فعلفيالغلقة

أخبارستةفرأوا،السردفيالعراماطيقبنىالاعتبار

7ب،)2:4خبريقابلهخبروكل،قصيرة

2:18-3:8،2-او2:8-3:2217-24؟ر

بالبلاغةالبنيويالنهجواغثنى25-3:7(.:2و24

فيوالتحركالبلاغةعناصرإلىفالنظرالسردثة.
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كل،المعنىحيثمنالخبروبنيةالأشخاصوظيفة

أعمل،مستوىعلىكاملأ:مفىأعطىهذا

وهذهالرجلهذامعشخصئاالسامعيتماهى

خطيحهفيالكوفيالبعديرىلكييدعى،المرأة

الخاصة.

و،رس.وسوسيرلوجتةتحييةمقاربةثالثا:"

التحليلأساسعلىلرجئةالسي!أعماقهفيالنمن

فيهؤلدالذيبالمجتمعرباطفيوجعل.النف!ي

ألاوالجدلىالناريخيئالنمطمنمقاربةبواسطة

أبضا2-3تكوفرئعصذا(.وذلك،اللاهوتي

قراءةاغتتوهكذا.البشزدةالعلومضوءعلى

التكوين.سفرمنالفصلينهذين

مواريةنصوص:أولأ..ومواضيعرموز2(،

،الأولتاريخهفيببدو2-3تكإن.الشرقمن

القديمتالأوسطالث!رفمندينتةبنمثلاتمرتبطا

حملثهاكما،والحكاياتالسطرحملنهاوقد

نإ.الجئةفهناك)1(.البهعانتةالعبادةشعائررمزئة

الثلاثةالمواضسكلتببنربطتالبابلونية"ادافا"حكاية

وماء،المقدسةوالشجرةالمقذسة،الجنةهيالني

عجيبة،جئةإطارفيخبرهاليهوهىنقل.الحياة

يعيشحيثاللهجتةإلىسطرئةنظرةفرسم

الثجرة)2(.اللهمعحممةحياةالانسان

فيالمقذسةالشجرةعبادةانتثرت.المقدسة

تؤةعنصورةهيالثايخا.الأا!منذفلسطين

والحتبالخصبترتبطآلهةمعتلتقيوهي،الحياة

شمائرسياقفيالحتةءنجد.الحثة)3(.والأمومة

سلطانللحيةكان،الحكمةومع.الخصبعبادة

)جلجامشالانسانأيامإطالةمستوىعلى

الكروبيم*.الكروبيم41(:285-928(110

نصفهم"جثيات"همالثرق.عالمفييصؤرون

الهاكلبابعنديسهرونوهمبثر،ونصفهمإله

نمنهناك.الملتهبةالسيفشعلة)5(والقصور.

عهدإلىيعودخويامدينةدمارعنيتحذث

تقريئا(،ا-7401ا)12الأولفلاصتغلت

المتبالسيفشعلة!عنصورةفيعطينا

3:24(.)تك
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وهناك.التوراةمنموازيةنصوصثائا:.

فهمعلىتححاعدنااليبليالتقليدمنمأخوذةعناصر

موضوعنجد.الفردوس()9-2.3تكرموز

صورملكسقرطحولاطحزقيانبوءةفيالفردوس

صيغالحهد.تقليد)2(3(.تكرج28،)حز

فيالأياشةالعفاصر"هضم"محيطفي2-3تك

وفعا!.اللهبادرةالكاتبأدركالعهد.*بنية

فيالجتةإلىيعوداناللذان""حرسوفعل""غرس

فيعنهعبروالتحريم.اللهبخدمةيرتبطانة2:15

ا-17(،02:)خرالتعيميالدكالوغ،اسلوب

الفاعلاسمصيغةفيئأتيتعابيرمعيلتقيوالعقاب

الاتهام21:13-17(.أخرالعهدشرعة*في

حولكلائاويضئمللثبالنبيئاتهاميشبهالالهي

شكيملفاتإلىتحبلناواللداتللعهد.الأمانة

الحكمتة.المواضيع)3(27:15-26(.)تث

تكنلموان،طابعهاالحكمةالابخاراتوتركت

والثزالخيرفمعرفة.النعنمجمللمهمنهاكافية

"محتالة"فالحتة.الخبرعقدةفيالمفتاحالدورتلب

الفهملاقتناءشهتةوالثمرة3:ا(،)نك

ماهزاالراويوكان:22(.16أمر!3:6؟)تك

الدراسةوفي،الألفاظعلىالتلاعبفي

هرفطرح.الحكمةمعتميفشابهالسيكولوجتة،

)4(الحقبمبما.الحكمةأصلحولسؤالأأبضا

الخليقة.علىملكاآدمجعل.لآدمالملوكيئالوضع

وئعزفللحيواناتاسفافأعطىاللهعملفيثارك

هو:أورشليمفيالذيالملكيثبهفهو.امرأتهإلى

الله.لدىالئبوممثلالأرضعلىاللهوكيل

بينالتضامنعلىلذدالذيالقديمالمبدأوحسب

فيالمللثهناعبيدتجئ!دورئيسها،العئب!ةأعضاء

تقفباتقراءةنعيدأنلنايتيحعدنوخبر.شخصه

هيالتيالموعدأرضإلىبالةالعهدضبتاربخ

المنمى.طرقفيذ!حهيئالشبخسرهفردوس

إذا.واياريخ-23تك:أولأ..القوط3(،

والحكاياتالسطرمنالرموزاستقىقداليهوهيكان

بجذاوبقيمدلولهاحؤلفقد،المجاورةالبلدانلدى

المجةمنفجعل.بشعبهالمجطةالثمعوبدياناتعن

الانسانسقطة

غيرهيالتيالمرأةخلقخبروتدبماللةتخليقة

،إذن.جلجامشملحمةعنهاتتحدتالتي""المنئئة

المعنىفيمبتولوجا،سطرياتخبرأ2-3تكيىسا

الحدبتبالمعنىناريحثاخزاولى.للكلمةالحصري

اكيد.بشكلحملمانجاءنعيدحيث

يكتشفالذياللاهوقطيقفالمؤزخفمحل

إلىعدنافمهما.الشركنالوجودفيالمؤنينتمكير

سئبهاعميقةقطيعةنلاحظ،الزمنفيالوراء

ولااللهيحترمهاالتيالئريةللحريةست!اصتعمال

الذيالتاربخيالحدثموقعبتحذدهنائكرهها.

هيآدم"""فلفظة.يؤشسهأنعدنحدثأراد

.عامبثكلالانانعلىتدكوهيجماعيمفرد

عم.اسمآدمليصبحالمنفىلعدحقبةننتظروسوف

:ضروحوأعطيت.وقمائجهالوصتةتجماوز:ثانيا.

إلىتبالصباالخاصة،البرارةحالةمنالانسانعبور

وخبرةالجنستةبالمعرفةيتمتزالذممطالبلوغعمر

الانسانكتضفآخر:وضرح.الشريالضعف

وشربحرسيه.اللهعنانفصلأنهخطئحين

الروحىالتقهقراجتماعة:ظاهرةهيةثالث

هذهكل.الماديةالحضارةتطؤ.كنتيجةللبئرتة

تجاوزهوهاتالراردفالحدث.كافيةغيرالثروح

حواطالجذرقيالؤالإلىيثيمهو.اللهفرضهأمر

والخلودالحكمةفطلم!.والاناناللهبينالحدود

الذيهونالئه.وحدهالانسانكانإذا،ثلهو

الحكمةيدركأنأرادومن.والحياةالحكمةيمنح

علىالمفروضالحذينكر،الآلهةثلويصير،التاثة

هوفالته.تعذاهأننظيعلاحذوهو،الخيقة

نتائححالأوظهرت.الانسانهووالانسان،الله

وصعهماحولالأولينأبرشاعيونفنحت.الخطثة

لىاذا.المشوياتكلعلىالتناصقوتحغ.الحقيقيئ

)رجالوقتذلكفييظهرالموالعملالموتكان

جديذامدلولأيتخذانفهما3:91(!2:15؟

قدالخليقةعاصرلبنوالوازن.22(،-91)3:17

تكنمالخطيئةأنفيشلثلا-15(.14)3:تحطم

فيأصيبتالمرأةولكنالجنيئ،المسترىعاى

الزوجينووحدةبزوجها.علاقتهاوفيأمومتها



الانسانسقوط

إليهاسيصل2:23-24(فيمثالأعنها)نجد

وشكشفايهد.وغيرسلرصراعبعدالانان

)تكالوصئةوتجاوزالخطيئةعنأخرىأخبار

هذهتكاثز11:ا-9(6:ا-4؟4:ا-17؟

طردأسا!ي:تغزبتيجةهيالتيالفوضى

الذ.معالحميمةالحياةفخ!ر،الجتةمنالانان

الساقطللانانيتركوهو،اللههواللهولكن

هيهذهاللهإرادةإن.معهالرباطإعادةامكانتة

.الخلاصتاريخأصاس

تجدلم.اللاصقالليالكليدفيالسقطةثالثا:.

بعد.المنفىقبلالتوراةفيلهامدىالصفحةهذه

حمطنذكر15:7-8،أي28:12-91؟حز

هناكالجديد،العهدوفي2:24.حك54؟25:

2؟5:12-ارو44؟8:ير؟-213:14اتم

.-15:0222اكور

الانصان.سقطة،رجالانانسقوط

سيبيون."رجسقيببرن

61(.:15)يشيهوذابربةفيموضعس!كت

يختاركهنوتيةعائلة)عضوجهوديكهنةرئي!سكاوا

أنجاؤهكان(.الكهنةرئيسعادةالحاكممنها

أعيذكرالثاطين.ليطردواالبلاديجولون

منهم.لاثنينأفس!فيحصلممااي91:4

يرعباسمستعيينممسرشايخفصاأنحاولا

افيالشرير:الروحأجاب.بولىبهيكرزالذي

فلاانتماوأما.بولمىهرومنيسوعهومناعرف

الذيالرجلعليهماوثثم.تكونانمنأعرف

عريانين.فصباالثريرالروحفيهكان

الخيام:سكو!

،86:)قضاليبوققرب.ا،ردنسهلفي(1،

صرتانقربمخاضاته.منومخاضةءا(

جادمدنبينحبت7:46(.)امل

اشتقاقتك+:17بعطي13:27(.)يش

خيامأونصب،هناكمنيعقوبمزالاصمة

بين)المأهولةاحصاصتل:اليومهيقالوا.لقطيعه

منالقريبالملاديرتلأو9(والقرن15القرن

كلم7يبعدالذيحمدأمتلوتالوا:.يبوقمصب

066

06:8مزيذكرالعلا.ديرتلمنالجنوبالى

.سكوتوادي:8ا8"و

اصائيللبنيمخيمأولتكو.:المصريةفي2(،

بينكم!(12)خرمصرمنخروجهمبمد

هي(.!هم!:عد02؟:13)خروايتامرعمسيى

منالثرقيالفسمفيالمث!خوطة.تل:اليرمهي

فيتوم."رج.طوميلاثوادي

7:43وا!الحصبعينية5:26(0)عابابلياله"3(

علىالحركاتالماسرهـلونوضي!.خيمةةيترجمان

هذامنائسثزازهمعنليعبزوارجس،9وزن

صمسكوتفيالعلماءبعضرأىوقد.الكائن

03(.:17مل)2السامرةفيوضعالذيالأشوردين

.مردوكلكلمةتشويهسكوتأنغيرهموظن

البابلي،الأشوريالالههوكودسخ:آخرونوقال

نينورتا."إنهوالم!د.الحرباله

03.:17مل2.الباتخيامحرفيا:بنوثسكوت

الم!توطنونرفعهواضبما(نرجالمعأقصنماسم

قد722.سةالسامرةفيأقامراالذينالأشوهـلون

زاربنيومراراالمسضاةسرفنيتوالالاهةبنوتتكون

يعنيهذا.مردوكزوجةهيوالتي(الزرع)خلق

.مردوكلاس!تثولهصكوتان

الحواثي.5رخسكوليا

بيت)بتيلنكسا:والفوليقيةالميقيةفي.ئككلن

فيعرتئصببشكلعبادقي(اللهببتايل،

ماريفيثم0002،سنةحواليالشمالئةسورية

7القرنفذفينيقيةفينجدهوايمار.وأوغاريت

وممرأشورلةفيكما،نيوفورثةأسماءفي،..مق

ترطاجةفيمعبدلحكرنكان.الخممالئةوافريقا

الستدسكون"،شقدل.عبكن"س

3القرنفي.وشضبعلبينويذكر.القدوس

سلكون)ايرنان(بايرايوسفيمذبحهناك..مق

معنماهيهأننقدرلار(.دأ.نك)سالفدير

هذامذابحبجانبمذابحهوجدتولو،هرمص

(.)المخقصصنرزوشأوالاله

:عادة.سائلتقدمة.كسن:العبريةمنسكيب

طقسهو4(.9:هو32:38؟)تثالنيذنقديم
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البهعالةالتقالدفيالبادةطقوسمن

91:13،32:92،ابم7:8إر32:28؟)تث

يذكرالذي16:4مزرج44:17-91،25،

إلىطريقهفيوهويمقوببهتامالعص(."دم"

بعددخل.9:4هووذكره14(،35:)تكأرضه

بعد.أورشجهيكلفيالرسمئةالعبادةفيالمنفى

تسكب(التيالخمرة)أوالمكبظهرذلك

،7،01،ه:،1)عدالمحرقاتلطقستاجكعنصر

ولا92:35(،أخ92:212؟أخارخ28-92،

:7-28عد،92:04)خراليومثةالمحرقةقيسمتما

عيدطقوستحذئتم،قالثافيالقرنفي8(.

عندالكهنةعظيميرلقهاضرسكيبعنالتفكير

هذاأنغير(.0515:)سيالمحرقاتمذبحقاعدة

لارج)ولكناللاويبنسفرفيئذكرلاالطقى

هيرودسهيكلفيبلأ-13(.23:ا

لى3/9:4(.اليهوديةالحرب،)يومميفوس

التقدمة.بخبزأبضاالسكبيرتبط4:7عد

المسحعنبمتزأنيحبالمعنىبحصروالسكيب

مسحهكذاتكرش.طقسهوالذيبالزيت

أما28:18.35:14"تكفيالنصبيعقوب

عبارةفهو6:7ميفيالمذكورالزب""سكص

.الحيوانشحمتقدمةإلىتشيرشعرتة

صؤانحجرمنالسكيناستعمل)ا!(،سكين

-3(.5:2يض4:25؟)خرللختان)صور(

السكينأما.الحديدأوالبرونزمنسكاكينوكانت

"تل!ماكفصئنالذبيحةلنحريستعملالذي

مأواستعمل92(.ة91تضرج؟6-22:15)تك

"نيك)"سالرمزيالمعنىفياللفظة03:14

(.نفسهعلىسيطرأيعقهتعلىسيفاجعل

الموصىصتللحديثر"ع!ثلفظةواستعملت

مز7:02؟إشالنذراء؟أجلمن6:ه:)عد

البرونزمنسكاكينالتقياتفيوجدت4(.52:

منسكاك!نوهاك.مسكةبدونأومسكةمع

.الخارجمناستوردتأومحلئاصنعتحديد

فيئذكرشعبم".ييك"سالعرتةفيسكئون

الكوشئين،وليياأهلأواللولثن+بين12:3أخ2

اخنو-كتابسلافي

ثوشنق)أوشثقجث!فيكانوا.النولة(أهل)أو

المكتيناسمؤجد.(..مدتى249)45-(الأول

(.الفيلة)جزدرةالفنتينفي)أوستراكة(شحفةعلى

وهي،..مقالخاسىالقرنإلىالثحفةهذهتعود

عد"صكاي،ممالذينا،يك"سإلىتعود

وعند7:64(:153؟ا)التاريخهيرودوتس

كورشسيرةأو)كوروبيديا،كسينوفون،

القديمةالفارسثةالوثائقفيو"ساكا"215:25(

كان.اقأخرةبانيبالأثورمدؤناتفيو"سكايا"

الاسكوتئين.منالقرلينالبدومنقبانلالسكيون

الأخمينثة.فارسلمملكةالثرقيالشمالفيعاشوا

عكس12:3(،أخ)2متأخرنمنفيذكرواواذ

فيالفارستةالجيوشفيالحمكيينحضورذكرقم

منعبارةاسنلهمأو،..مق5-4القرنفيمصر،

مدؤناتأننلاحظقحن.الأخمينثةالنصوص

فيكماوكوشساكامغاتذكرالأولداريوس

المملكةحدودعلىتقعأرضهمالأن:12،3أخ2

!وغديانوراءعاهمالذينصاكا"مذ.جهئينمن

ييك"سفيفرأتالبعيئةأتاكوش".حتى

،ديودورس؟183)هيرودوتسالمغاورصكانم"

177611الجغرافيا،مشرابون31؟:16الجغرافيا

-11:6)صترابون،القوقازشمالفيبقيونالذين

أفيوفي.السودانسكانمعتماهواوالذينه(

"ساكو"فيالمقمينمعساكانمزجلاحالث

فيالأتضيةأحدعاصمة"كو"تقابلالتيالمصزية

.بطليموسأيام

فيملوبيتمعيذكر12.2:امل2ملوأوسلأ

أحياءمنحيئ.يوآشالملكقتلحيث،أورشليم

أورشيم.

؟15:42اكور.جمسوسياي:نيةاليوناتترجمسلاطين

فيأبضانجدهم.الملائكةمنفئةاصم3220:ابط

.قوات!رج.الحبثيئأخنوخ

الكناشءسلافونبة.لغة،رجلفةسلالؤنبة،

.المقدسوالكتابالأرثوذكسية

أخنوخكتابءرج)ا!(اخوخيهابي!لافي

السلافي.



ترجمة،قديمةسلافية

تدبمة.سلافيةترجمة،رجلرجمة،قدبمةسلافبة

الكنائىء.سلافيةلغة"رجلفة،سلافية

.المقدسوالكنابالارثوذكحمية

ايريني.:اليونانبةفي.مولش:العبريةفي)ا!(،سلام

فيحياةعن"شلوم!لفظةنعئر.اللفظة،1(

فيالسبعينيةفيكما)ايرينيالقرببمعتوافق

3:02-21(،صم4:172!قض9:15؟يش

أوضخصفيه(نقصلا،ملأشتماموعن

والروحي،المادقيوالازدهارالصحةعنةتجمع

كيفداودسأل11:7،صم2في.السعادةعن

للتحتةتهي"شلوم"ولفظة.الحربنسبر)سلام(

وساعة11(8:إر6،24:أقضاثنانيلتقيساعة

ايتعصلهاا:17(0اصم4:18،)خريفترقان

إليهاضتمكما02:91(يو7:.ه؟الويسوع

ا:2(.أفا؟أ؟اتس،)خارشىالنعمةبولس

مدينةهيأورشليم،الشعبيالاشتقاقوحسب

:6(.5128،:6125-8؟ة76122؟)مزال!سلام

هوالسلام،القديمالعهدقي.القدبمالعهد2(،

26:12؟)إشاللهمنعطئةلثيءكلتبل

ظروفممارسةكثمرةيظهروهو27(.ة35مز

26:3-7؟لا25:12؟)عداللهمعالعهد

يجملكما91:42(.لورج54:.اثإش

البركة)فيمؤمنيهاللهبهايغمرالتي+البركات

85:9(.ا؟92:امز6:24-26،عد،الكهنوتية

المعنىفياللا!عنالتاريحصةالأسفارتحذثت

147،اصم31:13؟)تضللفظةالسياسيئ

فيالسلامهذاقواعدوخذدت4(.ةهامل

واعتبرا-14(،.02:)تثالاشتراعئة*الضرعة

،26:2)سيالاسىالخبراللامالحكمبئالأدب

)أممطالعامهذافيالبارنقصتإن6-7(.:122مر

لهخفظتبالخيرمكافأةأنبعنيفهذا16:12(،

3:2-3(.أحكالآخرةفي

)إرتعليمهمقلبفيالسلامعنالأنبياءولمحذث

المركزيالموضوعفجعلوه13:16(،حزث14:13

رإ،66:12!57:91)إشالميحالنالرجاء"في

السلامأمير،المسيحإن+:26(:حز33:6؟

662

ويعيد(901-9:)زكالحربيحارب906()أسق

إهوأمانأوكمالمنعليهكانتماإلىالخليقة

يحملوهكذا65:25(.11:6-9؟إش2،02

32:17-18؟9:6؟)إشلهحدودلاسلافا

72:7(مز

كعربونئعطى"مجازاةكانتالسلامةذبيحة،و

)قضاللهمعحتدةعلاقاتتقبمفهي.للسلام

6:17-18(.صم13:92؟اصم02:26؟

الجديدالحهدكتاباتظفتالجدبد.العهد3(،

يحسوعأتثم:السلامإلىالتوراتثةبالنظرةمرئبطة

2:14(.97،اةالوالمسيحالناسائيلانتظار

والسلام14:27(.)يوالعالمإلىالسلاموحمل

)يوثقيلهوبل،بالسهللي!يحملهالذي

:34(01)متسيمت*المشحيأعطيئ16:!هم!(.

التلامبذعي4و.الروحيالكفلا5إلىيرمز

!سلام"صانعييكونواأنإلىبدورهم

العا!فيالسلامشهوديكونواأن:9(،ه)ت

اللا*بواسطة(ه:51لو،-01:2113)مت

ك!ور)2البشربينوالمصالحة:27-35(6الوعنف

عطئةهوالذيالسلام5:13(0اتسا؟13:ا

ا:2؟فل2:17؟)أفالموتمنالقائمالمسيح

غل8:6،)روالقدسالروحوثمرة02(كوا

6!،:+،15)رواللهيجذورهجم!5:22(،

الجماعةفييفيضوهو14:!مم(،أكور02،

نحصلونحن.باطنيئكواقع31(9:)اعالمسيحتة

بثرىهوالذيبالانجيلبالتعفقالسلامعلى

هذانحققأننائطلبكما:36(.01)أعالسلام

عب؟15ت3كو:3؟4)أفالأرضعلىالسلام

العهدعنحاسمكت!عبهيرا(3:اابط12:14،

المسبحدمفيأقيمالذيوالأبديالجديد

13:012.)ب

السلامة.ذبيهحة،رخ)ا!(ذببحة،سلامة

صلامينة.رج.سلاميى

.قبرصلجزيرةالرقيالشاطئعلىمرفألسلا!ة

سلامينةمحامعيومرقسوبرنابابولسبمثر

13:5(.)أعبالانجيل
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سلاي

منالعودةبعدأورشيمفيأقام.بنيامبني1(،

11:8(.)نحالبي

أنحزربابلمعالسبيمنعادكاهن24(

12:7()نح-12:02(

.(126العمارنة)تلأوغاربصمنقريبةمنطقةسلحي

منأدئيلشكلأعطياسمهونفسيزلةسلسلات

لفظةأمااليزنطيئ.ا(!المفيوجدالكتابالتمسير

وتعنياللاتينثهةإلىفتعودأكاتينا("سلحلات"

".التفسيراتمن"مجموعةأوتفسيرئة""غتاراث

النفاسيرمنمأخوذةمح!اراتتجميعهيالسلسلة

يذكر.المقذسالكتابحولوالشروحوالعظات

ويذكر"التفسير،تهذامنهأخذالذيالكاتاسم

ينتهقلوهكذا.الآياثمنآيةإكبالنسبةغيره

الثالثةثئمالئانيةإلىالأولىالآيةمنالسلسلة""جامع

السلف.قالهماذاكزا

السادسالقرنبدايةفي.بروكوبوسسلسلةهناك

فيالكتابتفسيرمنالجديدةالسلسلةهذهظهرت

فهواستنبطهاالذيأفااليونانتة.فلحمطينكنيسة

بروكوبوساسمهمثهورمسيحيئ"فيلسوف"

الاوكتاتوس،عنتفسيرئة"مختاراتألف.الغزي

صم:أسفار(:9-52بنتاتوكىرجأسفار،)8

إلىبروكولوسعاد.أشةجا.أء،نشةمل-2ا

إلىتحودالتيالآباءتفاسيرمنفأخذالمسيحتةالمكتبة

وهو،الوثنتةالمكتبةمنوأخذ5.،4ة3القرون

نأإلىاليومنش!!.الكلاسيكيئاجونافبابالأدبالحالم

تقريئا.كفهاضاعتقدبروكوبولي!سلسلة

هذهتتوزعالفلسطينئة.السلسلاتوهاك

التيالأوكفالمحطة.كببرتبنمحطتبنفيالسملات

كان؟الأولىونوشعاتهاالسلسلاتولادةرأت

فيبروكولوس.معغزةفي:فلسطينمركزها

أحدجهااقاالمزام!!علىيللةأواىفيقصرتة

هذهدارت054.سنةبروكولوستلايذ

لأنهاالقديمالحهدأسفارحولالسلسلات

فاعئبرتالجديدالعهدأسفارأفا.غاصضةاعئبرت

في)سلسلات(كاتياتوجدتهل.واضحة

تفسيرئةسلسلات

لببعضهاوجدولكن.يبدوماعلى،كلا؟مصر

السلسلاتنجدالثانيةالمحطةوفي.الجنويثةإيطاليا

مركزهاكانالتيالبيزنطتة،)الكاتينات(

والإمبراطورتةخا!!بثمكلالقسطظينتة

فيالمرحلةهذهبدأتعام.بشكلالبيزنطتة

سقوطحتىوتواصلت065-067السنوات

ظهرتالحقةهذهبدايةفيالإمبراطورتة.

هذهيميزوماالجديد.العهدحولسللات

الذهبيئليوحناالمحطاةالأولوتةهوالس!لات

بالنظريجذدأنسلسلةصاحبكلوحاول.الفم

سنة)حواليالهركلينيهكيتاسمئلأت.سابقيهإك

03المزاميرحولسلستهأجلمناستعما!011(0

بينوثيقةرباطاتهناكثئم.سابقوهأهملهامؤلما

ولاالسللات،وبعضالبيزنطيئالأدلثالعالم

نلاحظهوما.ثلاثةأوكاتبينتضئمالتيتلكسئتا

أرجأوثلاثجمعوا"الجامعين"بعضأنهو

منأخذوهاتفايبرعليهاوزادواسلسلات

إ.الجمعاجمعالحلسلةفصارتطالثئاب

تفح!يزيةسلسلةهناكهل:السؤالونطرح

للأسفارتفمميرمنليس؟الكتابثةالأسفارلجميع

ولاسيراخلابنتفسيروليمن.عزبعدالتاريحمة

حوكشانجدلاالجديد،العهدفي.الحكمةلسفر

يوجدلمألهنعرفحينالواقعهذانفهم.مرقى

يأحذأينفمنالكتابثة.الأسفارلهذهتفاسير

تخضصتالعاضر،القرنبعد؟مواده"الجامع"

مواعظة،تفاسيرواحد:أدبيفنفياصسلسلاتا

منهيأخذمقلعاالسلسلةصارتوهكذا.نتروح

فيصلسلة002يقاربماهناك.اللاحقونالكئتاب

والسرلانمةاللاتينثةإلىنقلتوقداليونانثةت

السلسلات.والحبثتةوالعربتةوالقبطثةوالأرمنثة

لنعرفهمكئامابأشخاصتعزفنالأنهاجذأمهضة

المزامير،حولأبوليارلوستفاسيرمئلأ،لولاها.

كيرلستفاعير،أثناسيوسإلىمنويةنفاسير

وأوسابيوسالأعمىودبديمسالاسكندراني،

وأوغرسا-59:3(،51:مزعدا)!االقيصرفي

بعضعدا)ماالأو!شلبميوهاسيخيوسةالبظي



الأزمنةسلسلة

المزامير(بعضعدا)ماوأورمجانسالمزامير(

المصيصيئ.وتبودورس

كرونولوجيا."رجالأزمةسلسلة

منشخصنلتعدادهيانسابسلم!لة

كذلك(المعتبردنأو)الحقيقيينالاشخاص

تحتلمباضر.خطفيأوعاثلةشجرةبشكل

المقذس،الكتابفنيهاثاحئزاالانسابسلسلاث

أدبئة.وظيفةمناكثروتلعب

الاناب.لطلةالادبيةالوطمة14(

علىلتدكالقديمالعهدفيالانساباشعملت

منالمجاورةوالشعوب6ليلاصببنالعلاقات

جهةمنويهوذااسرائلعشائرمحتلفوبين،جهة

التقليدإلىلتضتمأيضااستعملتوقد.أخرى

)مثلأ،معزولةالأصلفيكانتقديمةعناصر

تؤئنأنأيضاأتاحتوقد.بالآباء(*منعفقةتقاليد

أيةالتقليدفيهائقذملاحقباتفيالاستمرارثة

كرونولوجتةلتنظيراتالإطارنقذموأن،معطية

الخلقبينالأنسابصلملةربطت5نكفي،أمثلأ

الانسابإلىالبيبليالمدؤنعادوقد(.والطوفان

منوظيفةبممارسةخاصةممموعةحقليبين

المغئينالكهنوقنالمؤزخربطمثلأ،:الوظائف

16؟18-32(.أخ)االلاوئةالعائلاتبكبرى

ضجرةلتعطيأبضاالانابسلسلةواسنعملت

جعل24:7،أخأفيالوجهاء.منلوجبهأنسابية

الفرقرأسفي2:ا(أمك)رجيوداريبخط

وبؤتنصادوقتة.بحائلةلي!عأنهالكهنوتتة

الكهـنوتلنقاوةرصمئةكفالةأيضاالنسب

صارت،والرومانئةاليونانثةالحقبةفي.وتماسكه

الملكيالمسيححولتنظيراتناسبةالانساب

انابفيالمركزلةالصورةهوالذيبداودالمرتبط

سلالةفيالكهنوئيالمحصيحوحولا-9،أخا

ولوا:ا-17متفييموعونسبا.هرون

لهذهالوحيدانالمفضلانالمثلانها3:23-28

الرايثةبالتنظيراتمعرفةعلىتدكالتيالأنصاب

نصبينالننسبقومحاولات.الم!يحأصلحول

جهلعلىتدككما،النمنتحغلوونصمت
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الدينيالفكرفيالأنسابسلسلةلحنهالذيللدور

المسيحي.الأولالقرنفي

انسابأولأ:..الانسابسلسلةأصل2(،

جاءتبأسماءتكأنساببعضتأتفت.حكواصيه

المدؤنلدىسللةفيوارنبطت،قدبمةتقاليدمن

تكفينسببفايامثلأنجدفنحن.الكتابي

المدؤنجاء45:25-26.وفي4:17-22،

فيالممطياتعملفجعلللبنتاتوكسالكهنوتي

ولادات،"تولدوتدابلفظة!تئيزأنابئةرسمة

11،25:12:.ا،27؟01:ا،ه:ا؟6:9؟)تك

استعملتالتي(ا3:عد،2ك!:؟361،92:،91

هذا.أ(2:4)تكوالأرضالسماءإلىبالنسبةحتى

دونكما،(6:01)رجهتكسلسلةدونالكاتب

تكسلسلةوكتل01(،)تكالثعوبلائحة

36:ا-25:12-.2،وتك11:.ا-32،

عا!رهناك3؟ا-4.عد46:8-27؟أ،*:2

القباثل.بأنابوترتبطقدبمةتقاليدإلىتعود

محملفببنفالعلاقاتقبلثة.ان!ابثانئا؟.

بعئزمنها(،لمحضرتالتي)حنىوالعشانرالقبائل

لائحةفيتوردالتيالأنسابلائحةبواسطةعنها

اسمالعثيرة،رئيس،الحائلةرئيى:واحدة

تقاليدهاقبيلةلكلكانفقد.الواحةاسم،المكان

عنوعئر.منهتحذرتأخهاتعتبرالذكماالجذحول

الانابهذه.بالقرابةالقبائلنخملفبينالعلاقات

المجموعةتكونحينصحيحةتكونقدالتي

فيتمتذحينومصطنعةاعتباطثةتصبح،صغيرة

نمطنجد،القديمالحهدفي.والمكانالزمان

المؤزخاستعادحيث-9،أأخافيالاهمالانصاب

كصا5.11،تكمنحكواتيةأنسابالكهنوقن

منأيضاواستفادا(..)تكالشعوبلائحةأخذ

-ا3:؟-0115ت2أخ)اداودلدىعائلئةانساب

،(44-04،9:35+-:8أخا)وشاول(42

متفزقةعناصرمنالمركثةالكهنةعظماءلائحةومن

4(.ه:27-اأخ)ا

أبضاالقديمالعهدنقل.عائلتةأنسابثافما:.

-4:18)راداود:الكبرىالناريححةالوجوهأنساب
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الكاتبمثلأهمئةأتكأشخاصولسب22(.

2:5(.)أسمردخايأو22:3(مل)2شافان

وقد،هيهيالأنممابلهذهالتارئحثةالقيمةليست

الذيالأدبمابالفنكما،بمفردهوضعبكلترتبط

مه.جزةاالنسصيشكل

الأسماءمناسميردقد.أنسابيةتبذلات،3(

مننؤعة.دمرباطاتمعنحتلفةأنصابئةلوانحفي

ولكنه23.ة01تكفيعوصأبوهوأراممثلأ،

هوقورخ22:02.2-اتكفيعوصأخيابن

لىحفيدهوهو،14،18،ه36:تكل!عيسوابن

.29:أخافييرحمثيلشق!يقهورام.36:16قك

الواحدالاسميرتبطوقد2:27.أخافيابنهوهو

وقورحزارحنجد.مختلفةوقبلثةاتنتةبمجمرعات

صارواولكنهم.الادويينبين36تكفيوقناز

بريعةارنبط2:40أخافيجمهوذاقبيلةمنجز"ا

فيأثيرابنولكنه7:23،أخافيبافرايم

فيرأوبينابنهوحصرون46:17.تك

هذه46:12.تكفييهوذاوحفيد46:9تلص

التارئحئة.الظروففيتبذلاتتجةهيالتبذلات

حفباتإلىنعودمعطباتينقلالذيفالتقلبد

فيعثمالاسماءيمزجأنبذلامحتلفة،وأصوله

.الحالاتبعضفيالغمرض

.القدرة*رج)ا!(،سلطان

أخأوالحلفإلىالكلمةتعود)ا!(يئردعةي!لفية

الشرعفيقديمنظامأمامهنانحن.الزوج

ولدبدونماتتالتيالارملةان:بقولالاسرائيلي

25:)تثزوجهاأخرأوسلفهايتزؤجهاذكر،

38()تكاقيإلىالاولالابنوينسب5-6(.

الذيالنظامهذا4(.را)رجميراثهحضةوينال

نأنوخىقد،والحثبينالاشورلينلدىأبضاؤجد

العائلة،أملاكعلىيحافظوأنةالنلتواصليؤمن

كانفاذا.الميتالزوجعائلةنيالارملةئبقيوأن

العائلة.تتفككعغا،يعيشونلاالميتالزوجإخوة

واجبيزول25:ه-6،تثشريعةوبحب

كان4،راو7-.ا25:تثحسب.السلفية

4رايجعلهالذيالواجبهذامنالتهزببالامكان

هذاظكولقد.الميتالزوجإخوةمنأبعدإلىيمتد

ب!وعزمنفياليهودفيالعالمفيبهمعمولأالنظام

يسوععلىسؤالاطرحواحينالصذوقيونعادواليه

لو-23؟:1218مر:23-22،92متفي

:27-ثم.02

باثانفيعرجعوا!مإحدىسلخة.أوسلكة

إسرائيكلقبائلأعطيت(.ه:12ل!؟301:)تث

الجاديونمبههاا(.ا:13)لىالأردذيثرقيئفي

بيتمنالثرقإلىكلم11تبعدا(.5:اأخ)ا

شان.

نفتيس.،رجسليهت

القرنفيمحؤربثمكلإليناوصلمؤلفبعقوبشم

ئفترض.القديمةالسلافيةفي،نسختينفي،الساج

على..مب-12القرنفياليونانبةفيدؤنالخبرأن

منهناك.فلسطينفيعاشيهودفيكاتبيد

الذيبعفوب""صعودو"يعقوب"سلمبينيماهي

كتابهفيابيفانيوسيقولكماالابيونيونادتعمله

مدراشيعقوبسلم7(.:)03\16الهراطقة""ضد

تكعلىتأسسنالجليانئة.بالمناصرمليءأخبار

يعتبر.يعقوبحلمصزرالذيا-2822:ا

إليهنقلهاكمايعقوبلرؤيةشرخانفسهالمنحول

كلهالمستقبلالملاكهذاوزعوقد.سريثيلالملاك

ليعقوبأعطيتالتيالمواعيدمعذذاحقبة12على

عننبوءةيتضضنالذممط7فاما.الممالكتواليفي

سلمطابم.مسيحثاتحويزافبعتبروصلبهالمسيحمولد

الحهدعلىلاهونهنأسحنيهودفي.طإجيعقوب

الملائكةعنوالعليم.اللهتاميعلىثددالقديم

الملائكةونزولصعودحولالتقليدإلىيستند

هائا.دوزاهناويلحبا:اه(،يو28:12؟)تك

سلما

!(.ا:2أخ)ايهوذاقبيلةمنحورأبناءأحد(1،

لحم،بيتمنها:عديدةيهوذاويةعائروالد

54(.:2أخ)انطوفة،صاريف

سليمانالعبريتصحيحسلمى،2(

البدو.منعربيةقببلة:ه(:ا)ل!

.سلمون+صححتوقد2(..:4)راسلما3(4



سلمون

32(.3:لورج؟4:ا)متالمسيحأجدادمنسلمون

نقرأ:ا2:اأخافيبوعز.ووالدنحشونابن

جدهوالذيبوعزولدسلماسلما،ولدنحشون

سلماء2":4رافي.54!،2:51أخ)االبيتلحمئين

داود.أجدادومننحشونابنهو(سلمون)أو

)اعكريتمنالشرقيالجنربفيبقعرأسسمونة

أسيزابولستفكالتيالسفينةبقربهمزت27:17.

رومة.إلم!

سلو

أورشليم.فياوأقاالسبيمنعادبنياميني1(4

بنهودايابنمشلأمبنصلو:9:7أخادطسلسته

سلوة11:7نحفينقرأعفاتخنلفهي.همئوءة

معسيابنقولايابنفدايابنيوعيدبنشلامبن

.سلايرجإشعيا.بنإيتيئيلبن

)نحزربابلمعالسبي!نعادكاهن24(

رئيسهاكانكهنوتيةلعائلةاسمهأعطى:7(.12

=02(:12)نحالكهنةرثيسيولاقيمأيامفيقلأي

.صلاي

.القناة،المرصل:7(90)يوشيلوحا:العبريةفيسلوام

العبرية:)فياه3:نح6؟8:إش:سلواممياه

تصلبركة.أورشليمشرقيجنويتقع(.شالح

مياهليوصلحزقياالملكالصخرفيحفرهاقناةاجهاا

أ!02،2؟02مل2أر!الأسوارداخلإلىجيحون

يسوعنصحا(.ا22:إش،:4817لصي32،3

فاستعادسلواممباهفيواغتحلفذهب،الأعمى

قدحزقياقناةأنإلىنشيرا(.اة9:7)يوالبصر

متر.نصف:عرضها+م512:طولها.اكخشفت

الانحدار:أمتار.وخمحةواحدمنربينعلوها

.متران

سيلا.!رخ.التلاميذلاحدالرومانيالاسملم!لوانس

الاسكندر()خلفوامكدونبةعلالةأعضاءسلوقيون

ق.م.65خى312شةمنذسوريةحكموا

أشسهم.طويلةمدةلهمخاضعةفلسطينوكانت

الأؤل.سلرقسالملك

قائدنكاتور.)312-282(الأؤلسلوض(1،

السلوقثين.سلالةمؤشس.الكبيراسكندرجيش
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ل!وربةوعلى)312(بابلونيةمقاطعةعلىسيطر

ملكلقبوأخذ(إبسوسمعركةبعد103)سنة

أنطاكيةإلىسلوقيةمنمملكتهنفل503.سنهـة

الذيالأميره:11دافيهو.البحرمنقرلئاليكون

مصر،لاجوس،بطليموسمنأقرىسيكون

المملكة.علىوسبحتولي

ابن1سوتر)282-262(الأولانطيوخس2(،

.الأولسلوقس

ابن.تيوس)262-246(الثانيانطيوخس3(،

مصر.ملكابنةبريكةتزوح.الأؤلانطيوخس

6(.:11أدابرنيكةمعلاودكيةالأولىاعرأتهقتلته

كالييكوس.)246-226(الافيملوقس4(،

لمقتلانتقامامصرحارب.الثانيأنطيوخصابن

خسر.الاكبرالمنتصرشفي.:7-9(11)دابرنيكة

الفراتنين.معحربهفيسوريةمنجزةا

سلوضابن)226-223(الثماكسلوقس0(4

الصاعقة.كاراونوس)المخفص(سوترهو.الثاني

)دامصرعلىالانتقامتةحملتهينهيأنقبلقتل

.)1.:11

الكبير.)223-187(الثالثأنطبوخس،6!

أنهى1217،رفح)رافياقربأولفثل!بعد

فتزوج.الححلاموكانمصر.ضدالحرببنجاح

ابنهكيويتراالخاصبطليموسمصرملأ

أنطيوخلسحاولا-17(.11:ا)داانطيوخ!

اصطدمولكنهةالصغرىآسيةباتجاهيتوشعأن

حملةخلالمات.:8(11)داالرومانيبنبمعارضة

اليهوديةفيؤلد،مصرعلىالحربخلال.عيلامفي

ا:..اامكيسفبهالهلينجة.للحركةموالحزب

الراخ!.انطوخىوالد

ابن)187-175(0الرابعسلولس،7(

ما(.أباه)يحتفيلولاتورالئاك.انطيوخ!

تخلى.الثرقإلم!رومةزحفيوقفأناستطاع

فضايق،أسلافهانتهجهاالتيالتسامحصباسةعن

في.الهلينيالحزبالىالانتماءرفضواالذيناليهود

نزاعوصارهليودورسيدعلىالهيكلشبأيامه

وسمعاناونيابينالكهنوترناسةحول
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وهليردورس،2(11:0دا7،:4-ا3:ملث)2

يقنله.سوفهذا

)175-164(الرابعأنطيوخسك!،8(

الثاك.انطيوخسابنابيفانيوس

)164-162(الحامسأنطيوخسء،9(

الراج.أنطيوخسابن.أوباتور

سونر(015-)162الأؤلديمتربوس"(01"

الراج.سلوقىابن

ابن(451-015)بالاساسكندر"(11"

الراج.أنطيوخس

لكانور.-138(1)45الافيديمترلوس،(12،

الأؤل.ديمزيوسابن

(241-451)الادسأنطبوخ!*(13،

.يوساببفا

)138-912(الابعأنطيوخس،14(ء

الأؤل.ديمترلوسابن.سوداتيس

.نكاتور(21ه-)912الثافيديمزيوس*(401

الحكم.إلىعاد

وأنكاتور)125(الحامسسلوقس،16(

شقيقهتتله.وخلفهالثافيديمترلوسابنانمتصر.

كليوشرا.أتهصتبتحريضالثامنأنطيوخس

)125-115(الثامنأنطيوخس174(

الساج.انطيوخسابن.غريفوس

صيزانيك.ا-3()13التا-أنطيوخس184(

وابنالثامنانطيوخسابنواختلف،91(

الممل!ءفسقطت.العرشعلىالاسعانطبوخس

رومةأبعدتتغران.ارميياملكيدفي83سنة

)96-65(عرالثالثانطيوخسفحكم،تغران

سوربةصارت65سنةوفي.رومةنظرتحت

رومانية.مقاطعة

سلوكية.،رجسلوقي

هلكه.مدراش*رجمدراش،سلوكي

بناها.الأوسطالث!رففيعدبدةمدناسمسلوكة

إلأالبيبلباتذكرلانكاتور.الأؤلسلوف!

بناها.سوريةفيانطاكيةمرفأهيالتيسلوكية

11:8،مك2حس!ق.م.103سنةسلوتس

سليمان

سلوكية.ممرةملكفيلوماتور،بطليموساحتل

استقلالها.بطليموسلهاأعاد.ق.م64سنةفي

الرحلةفيسلوكبةمنوبرنابابولسانطلق

علىسلوكيةهناك13:4(.أاعالأولىالرسولئة

أولكانتوقد.اليمنىالضفةعلهي.دجلة

الفراتئون.الملوكفيهاأقامثئم.للسلوقئينعاصمة

قائمةفظقتذكرناهاالتيأنطاكبةسلوكيةأما

.العربيدئرهاوسوف.ب.م6القرنحتى

فيمزدهرةكانت)تركيا(كيليكيةفيوسلوكية

الروممانتة.الحقبة

باسمسليمانأو"شلومر"سليماناصميرتبطسليمان

شاليم(.مدينةايأورشليمفي)موجودشاليمالاله

ن!.والازد!ارم(ول)شبالسلاماسمهارتجط

نأبما079-619(.)حوافيويهوذااصرائبلملك

)أييديدبافي:12:24صم2فييفاهناثانالنبي

فاسمإ،العربيةفيودكلمةرح.الربحبيب

ثانيهوسليصان.العرشاعتلىيوملهاعطيسليمان

خبربتاريخيةلثكمن)هناكوبتث!ابمداودانجاء

تدخلتالبكر(.سليمانفيعتبر-12:1423صم2

الجيشوقائدناثانوالنبيصادوقوالكاهنأمه

يزاللاوأبوهالمملكةستدسليمال!فصاربنايا،

قتلا(.امل)أدونياالبكرأخيهحسابعلى،حيا

وظائفهممنعزلواأو(،يوآبأأدونيا،خصومه

سلطانأيمنخزدواأوابياثار(،)الكاهنوئفوا

لشاول(كخلفالعرشإلىالطامح)دضمعي

سليماناعتلىأنبعد13-46(.2:ه-9،)امل

الثاني.فسوسانيصالفرعونابنةتزؤج،العرش

سنة.04قرابةملكهدام؟سليمانملككانكيف

أخ2ا،ا-اأاملالكتابيةالنصوصولكن

عنقليلةأشياءنعرف.ناقصةفكرةتعطيناا-9(

مع:البدايةفيجئدةكانت.الخارجمععلاقانه

جازرلهحملتالتيفرعونبابنة)زواجمصر

)اتفاقفينيقيةمع9:16(.،-12ا3:املمهرا:

5:أ-12،مل1:الاراضيوتبادللمجاري

امل:بنعمة)زواجهعمونمعا-14(.9:ا

سبأ:ملكةأفلارةالعربيةالجرلرةمع14:12(.
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أيامفيأدوماصتقلهذابعد:أ-13(.01امل

فعلوكذلك25(.ا:14-22،ا)املهدد

نإأ(.11:23-25)املدمشقملكرزون

هذهتفتتبن!الملوكلكتابالاشتراعيالكاتب

الغريبة.الدياناتتجاهصلبمانتساهلإلىالسلطة

أيامه،في.المركزيةإلىالداخلتةإدارنهومالت

حدودتوافقمقاطعةا2إلىويهوذااصانيلقسمت

منفيهابقيماوتتضمن،عشرةالاثنتيالقبائل

مقاطعةكلرأسعلىسلبمانوأقام.كنعانأرض

الضرانبجمغالريخسيةمهضتهكانتحاكما

بؤئنأيضاوكان27-28(.4:7-91؟)امل

أبنيتهأجلمنسليمانإليهميحتاجالذينالعمال

تأمينالأعمالهذهنوخت(.السخرة)كعئال

ذا.العبادة،الملكيالبلاطضهئةالبلاد،عنالدفاع

بيت،جازرنجى،الإدعنيدافعأنسليمانأراد

وأورشليم(9:16،91ملا)بحلت،حورون

تقودهاحربعرباتونطم9:24(.امل)ملو:

9:91،)امللابوائهاحاياتوكؤنالأفراس

فيوجدت.لفرسانهمدنلمركباتهمدن01:26:

الخيلواستورداصطبل(،أساساتمحدو

ي(.01:28)امل

معملكيأقصرأبنى:البلاطإلىوبالنسبة

قاعة،بأعمدةرواق،لبنانغابةبيت:ملحقاته

بهأحاطهذاوكل.المصريةلامرأتهقصر،العرش

هذهكلعنالحديثالكتابيطيللاسرر.

بعضيذكرهذا،بعد7:ا-12(.)املالابنية

01:18-)املالتفاصبلمعوالادواتالأثاث

واذ2(..ا:اامل:والكاساتالصحون02؟

أورشليمفيبنى،العبادةمركزيةسليمانأراد

يتحذثئم.نجاءه6أمليصؤر.ليهوههيكلا

هذاكل.البادةأدواتعن.ا:13-اهامل

وعيدصور.منوصئاعمهندسينبقيادةنفذ

رآماكلتجاوز(الملكيالقصر)معالهيكلتدثين

عبارةنعرفنحن.الوتتذلكحتىاصائيل

الينانقلهاالنيوالصلاةي(8:12)املالتدشبن

أما22-سه(.8:)املالاشتراميالكاتب
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الخارجيةالتجارةفتحملتهاالابنيةهذهمصاريف

تجارمعبالتعاونتجاربااسطولاسليمان)كؤن

:22(2611:11،01-28؟ة9املصور:

فكان:15(.01)املوغيرهاالجماركوحفوق

لم4(-:12)املالضرانبمنئقيل""نيرللشعب

فبإدارنه.مملكتهحفايوخدأنسليمانيقدر

،عبادهبهاأرهقالتيالثقيلةوبالاحمالالمركزلة

قديمتعارضعلىالمؤشسةالانفصاليةالحركةقؤى

بعضىالحركةهذهساندوقدوصهوذا.اسرائيلبين

تساهلهعلىسليمانتوافقلمالتيالبويةالأوعاط

ابنهأيامفيمملكئهانقسمت،موتهفبعدالدبني.

أبنيئه.إلآتبقولم.رحبعام

والحكمة.المجد:سليمانشخصتئيزانسمتان

والعظمةوالننىالابهةعنسليمانمجدتكون

)المرأتانالمثلمضربحكمتهوصارت،والشهرة

ومصر.الئرقأبناءحكمةعلىفتفؤقتالبغيان(،

72:ا؟)مزمزمورينالمليدإليهنسبوهكذا

(251:ا؟.ا:ا؟ا:)أمالامثالوسفرأ(:127

)نضالأناشيدونشيد12(،1:ا)جاوالجامعة

حكمة:اليونانيةفي)عنوانهاوالحكمةا:ا(

موشحاتء:منحولانكنابانوهناك(.سيمان

هذهخلالمنولكن.سليمانمزامبر"،سليمان

أعمال،ال!خرةأعمال:الحكمظلالنجدالعظمة

اللراتيالعدبداتالنساءمعحكمتهوضاعت.الظلم

:6-ا)ثسيماننسلمنهوبسوع.تزؤجهن

)متسليمانمحدنسبئةعلىيدلوهو7(،

12:42-لو)مت12:27(وحكمته6:28=لو

مرتبطاالاخباريالأدبفيسليمانيبدو.3(ا:11

إلىيرجعاسمهالاسكانولوجي.السلامبرجاء

أبرزت.لتحكمالحكمةاختاروقد،السلام

الأؤلللهيكلوبناءه،أحكامهعدالةالنصوص

مواهبئغسليمانإنالفرآنيقول.البهيوعرشه

والجنالطبيعةاللهوضعلقد.السحرعالمفيخارقة

خاتمعنالأسطورةوتحدثتسلبحان.بامرة

سليان.

.سليمانرواق5رج)رواق(سليمان
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.سليمانمزامير*رجمزامير،سلمان

صلبمان.موشحاتءرجموشحاتتسلمان

أممطفيمورم؟ميمشالعبرئة:في)الى(سماء،

.711:إشفيلعم21؟،24:18إش25،2:

.أورانوس،الونانتةفي.نيامش،الأرامئةفي

منعنمرأولأ:5.القديمالعهدفي،1(

الجمع.صيغةفي،العبرثةفياللفظةترد.الكون

توختوقد،الغربثةالسايةوضعإللغاتهووهذا

"الحسماث"تقابلعديدةمزات.الاتاععلىتدكأن

مرازا.تتداخلانواللفظتان.الفلكأو"الرقيغ"

وفتحاتنوافذلهاتالفلكشأنشأنهافالسماء،

03(36:؟22:16أأيوعواميد11(7:إتك

علثابتةهي،إذن22(.25:8،)أيوأساسات

آخر،كوسمولوجيمثالبحسصأو.البنيةمستوى

63:91(.)إشينشره،اللهيمذهقماشاتهثبه

فيهيا:14()تكبالفلكالمعفقةوالكواكب

مثثتة14:12(إش4:91؟)نثآخرموضع

ومدلولالحماءمدلولببنالتماثلوهذا.بالسماء

الله"وسئى::18اتكفيواضخاأيضأيردالرقغ

."ءسما()الفلكالرقغ

!شمتغطيهالذيوالمعانيالألفاظحقلأنغير

".عيق"رتغطيهالذيذللثمنأوسعهوم"ي

بعدذاتوكوسمولوجتةتقشةلفظةفالرقغ

فهيودينيئ.عاممعنىفلهاالسماءأمامحصور.

والغبومالأرضفوقيففالكونفيماكلتقابل

تقابلأ:26(،تكالمماء:فيتطيرأوالعصافير

الحمماوات،)سماءالكواكببينالواقعةالمساحات

بم9:6نح:يه!وهيجلسحيثالسماواتأعلىأي

المناطقبههذهمروزا8:27(امل01:14،تث

توجدحيث؟!الفلك)فوفالسرئةالسصاوثة

(911-:55)إشوالئلج2(8:)تكالمطرخزانات

في...(ا.:2صما)والرعد(01:11يش)والبرد

المدىهذافينفسهالفتكئدخل،المعنىهذا

الذيا:15()تلصالسماءجلدهو.الفسيح

)تكالأرض!إلىالأقربالسماهقسميثكله

بشكلهي.32(:4)تثمحدودةالسماء020(:ا

سماء

هوثباتها.36(:94)إرصح!أو(41ة22)أيدائرة

يرلدحينلهذا،2(.ا:11)تثالكونلثباتكفالة

بنىمجزك،الكونعلىغضبهعنيعئرأنالرلث

51:6(.إش!ا:23-26؟إر8:9،)عاالسماء

اللهأرادهاالكونفيتراتبثةعلىيدكالمماءارتفاع

يطالهلاالارتفاعوهذاءالكوسمولوجيا(.)رج

فيالمجنونةالإنسانمحاولةرغم(034:)أمالإنسان

إأيالأشراروكبرباء11:4(،)تكبابلبرض!

لاالححبعينثةفي)أورانوي(الجمعوصيغة02:6(.

الفكريقولكماالسماواتلتعذدصدىأنهاتبدو

ذاكأوالرابينيئوالفكرالغنوصيئوالفكرالهلنستي

أمامهنانحن.المنحولةالكتبفينجدهالذي

م".ي!"شالساميةالصيغةتطبيق

السصاءخلقالذاقه.مسكنال!ماء.ثايخما:

وحسبالبيبليا.فيللححماءعبادةفلاأ(،:ا)تك

فياللهيقبمبحسبهاالتيالقدبمةالسامتةالنظرات

تجعلالبببلباإن(،المقذسالجبلفكرة)رجالأعالي

معبده،يهوهعم!:14()مزأمقاالسماءمن

هوالله63:15(0)إشمسكنه02(،:201)مز

أفناهإنا؟4(.نح24:3")تكالسماءإله

السماءقئةنحوذراعينانرءةإليهصفيناأو:شاهذا

وفيمنفاويالبعداليهوديالعالمفي9:92(.)خر

رح.اللهاسبممحلاالسماءلاسئحفون،الجديدالعهد

الصورةإن02:27.أي9،!ه!:مز32؟:4تث

اللهفيترىالتيتلكهيالقديمالعهديفضلهاالتي

فيشصيمبعل،الكنعاني)البعلمثالأعل

حاشبةبهتحيطالذيالسماويالملكأوغارت(

يصلةبنميخارؤيةفيكماكببروجيش

الكائنهذايبدوكيف22:91(.)امل

فرقةبشكليبدوتارةمحذد.غيرهو؟السماوي

النجوممنفرتةمثلوطوزا14(5:)يشمسقحة

السما+:يسكنماكليجمعهو2:ا(.)تك

والكوكب.والأرواحالملائكة

الإفئةالمباركاتيبوعهيالسماء.ثالثا:

موطنهي.المخئصاللهملكوتهي.والحلاص

ر!911:98،)مزالإلهئةوالأمانةوالحقالنعمة
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خلاصهأوبركتهالرثينزلالسماءعن98:3(،

91(.63:إش35؟8:امل25؟:94)تك

1(2:امل)2دىاللثا5:24()تكأخوخوصعود

لاشركةيحققالسماءإلىالصعودأنعلىيدك

جمغالأنبياءعلىننزلالسماءمن.اللهمعمحدودة

2:28؟)داالاسكاتولوجيئالطابمذاتالإيحاءات

السماءهذهولكن27(.،7:13رخ25؟،921:

اللهبهوعدالذيالعامالتجدبدأيضأهيستعرف

وفكرة66:22(.65:17؟)إشالأزنةلنهاية

الذيالسماءعالم،الكبيرالعالمبيننموذجثةعلاقة

عالمالصغير،أوالعاالمملتة،النماذجمستودعهو

غير.العبرقيالفكرعنغريبةفكرةهيالأرض!،

أعادالذيالمتأخراليهودفيالعالمفيكثيزاستؤترأنها

2:9.حز25:9،خرقراءة

هيالماءأولأ:.الجدبد.العهدفي،2(

نظراتمعظمالجديدالعهداسحاد.اللهمسكن

)السماوات،السماءإلههوالله:القديمالعهد

؟3:هبط)2خلقهاوهو:13(.اارؤ

بسلطانهيمسكهاوهو4:24(،أع؟ا.:اعب

الأخيراليومفيويدفرها11:25(،)مت

لماء1ا(010:ارؤ3:.ا؟ب!32؟13:ا)مر

5:34،)مثيجلسوعليهااللهعرشهي

محكالسماءلفظةوتحك7:94(.رؤ23:22؟

القديم.ا(!هدفيكماالجديدالعهدفياللهلفظة

الأناجيلنصوصببنمقابلةفينجدهماوهذا

"،السماوات"ملكوتمتيضعحبث.الإزالية

متوز،ا:15)مرالد""ملكوتولومريضع

لاماوهذااإ.ات13متوزبما4:امر3:17؟

11:35مر21؟18،إ15الوالتوراةفينجده

ومبرزا:واضخاتعبيرانجدث23:22متفيوزإ.

وبالجالسالدبعرشيحلف4بالسماحلفأالذي

اخرائالفظةبدللفظةإحلالأمامهالسنا.ي!عليه

تدركالتي،الكلثةاللهقدرةإلىإشارةأمامبل،لته

)كماالجمعصيغةكانتواذا.سماوفيكسلطان

،3:701،بط2ا؟.:اعبفي(الساميالعالمفي

:1212كور2فإن،القديمالعهدفيكماهي12
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السماواتتعذدحولراللةلتنظيراتصدىهو

البابلي.الفلكعلممناليهودكطالعالمورثها

علاقةوالسماءيسوعبينوالسماء.يسبرع:ثانيا.

المماواتفيالذياللةابنهوجذا.حميمة

السصاءمنجاءوهو18:15(..12،5:)مت

يعودهناكوالىجاءهناكمن3:13(.)يو

السماءأصراريعرفهو.صعودهفي6:62()يو

فيكماأعمالهامنهاويستخرجا(،13:ا)مت

للبشريكثحفوهو6:صهم!-58(.)يوالسماءخبز

لهذا،ا(.ا3:)يو!يعلنهالذيالسماءملكوث

تنفتححينالميحمهقةصدقعلىتشهدفالسماء

ا:32(.)يوالروخإليهوترسل3:6()متله

للذبنيسوعبهاوعدتدعينهاالآياتوهذه

الخبرةجهذهالرسلنعموقدا!(.:ا)بوبهيؤمنون

11(.:2،9:301؟2:)حا

والأزمنة)السوتبريولوجا(الحلاصعمل:ئالثا.

يسوعإنوالسماء.)الاسكاتولوجا(الأخرة

والأرضالحماءمصالحة:العظيمعملهيواصل

الأرض"فياللهشيئةئصنعبحيثثالجديدبالحهد

9:25(.عب6:01،)تالسماء"فيكما

الأرضوعلىالسماءفيسلطانكلتمحهوالقيامة

،4:14عب؟:2818)تالسماءأعلىإلىوترفعه

فيمعهالآنمنذهمفأخضاؤهلهذا،7:26(.

ماالسماءفيئسندوهو2:6(،)أفالسماء

.16:911إتالأرضعلىباسمهالكنيسةتصنعه

السماءمنسيأتيانوالخلاصالأخيرالرجاءإن

أورشلبمنحو2(،2-ا"3:)فلبفودانلهاليها

3:12؟)رؤالمميحثونإليهايتوقالتيالسماوئة

؟هة21)رؤجديدةبحماءوالمضاءةا(:هكور2

أعيدالذيالكونهذايحكوحين3:13(.بط2

)رؤئطوىككتابالأولىالسماءتزول،بناؤه

السماءملءيتحفقحيئذ21:ا(.6:14،

4:17؟)اشاللهمعالأبرارومشاركة

أ:23(.فل

الأحمرالجرعلتقع.البنطسفيمدينةسماميس

.جهودمستوطونفيهاكانونرابيزوند.سينوببين
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اجهودابينمعاهدةعنالقنصلرسالةاجهااتوخهت

اسكي:الومهي:15.123)امكوالرومانيين

تركيا.فيسمسون

والعشرلنالحاديةاللالةسفرعونأولسمانديس

تاني!ى!.سلاا،من-5401(.)8501

نبوخذنصرجيشفيضابط93:3.إرنبوسمجو

النصيصخحمنهناك.أورشليمقيالمتمركز

شحاليواقعةمدينةهياليمجيرسين.فيقول

اكاد.شرتي

يرحمئيا!عشيرةمنتشيشاننسلمنسم!اي

2:04(.أ!ا)ا

سمعان

إلىيسوعتقدمةشهدالشخ.سمعان،1(

تطلق)-نئيذافأنشد2:25-35(.الوالهيكل

سلموبارك3:92-32(لو:بسلامعبدكالآن

3:+-35(.الو

الذي)شمعونبالأسودالملفسصان،2(

انطاكيةجماعةفيومعلمنبيئنبجر(.يدعى

معيماثلونهشزاحهناك13:اإ.)أعالمسيحية

صعظمولكن15:14.اعفيالمذكورسمعان

،بطرسسمعانهوهذاصمعانإنيقولونالحثزاح

سمعانهوا:ابط2فيالمذكورسمعانأنكما

.الرسول

هو21(.-ا0:5)يحيالكهنةرث!3(،

مات:الئالثأونياارروواالثافيأونيابنسمعان

آخر.شيئاعنهالتوراةتفوللا..مق891حوالي

مكابيون.*رخمتتا.بنسمعان4(4

.بطرس*رج.يونابنسمعان5(،

مر:الرسللوائحتذكره.القانوىسمعان64(

الموازيةالنصوصأما:2-01.4ت،ي316:

هو)هذاالغيورفتسفيهأ:13(أع6:15،)اس

هذاانالقولنستطيعلاقانوي(.لقبمعنى

وهناك.الغيوهـدنحزبالىالانتماءيتضمحتاللقب

الجليل.قاناممتالذيسمعانبقانا:لقبهيرلطمن

ويهوذاويوسىيعقوبمعيسوعإخوةأحد7(،

55(.:اسمت:6،3)مر

يوحايبرسمعان

الطيبامرأةصتتبيتهفي.الابرء!سمعان8(،

6(.26مت:3؟14)مريسوععلى

عاىالطيبضتبيتهفي.الفريسيسمعان9(،

7:36-05(.الوالخاطئةبيديسوع

و!وذ-!.الاسكتدروالد.القيرينيسمعان(01،

يسوعصليبحملعلىالررمانالجنودأجبره

.وز(15:12)مر

يسرعخانالذممطالاسخرلوطييهوذاوالد11(،

26(ء2،ة7113؟6:)يو

يدعلتعفد.السامرةمن.الساحرسمعان(12،

منيثتريأنوأراد8:9-13(،)أعفبلبس

.الايديبوضعالقدسالروحاعطاءسلطانالرسل

8:18-24:)أعبقماوةالرسولبطرسوئخه

السيمونية(.!

ببتهفيبطرسأقاميافا.فيالدئاغسمعان،13!

32!،01،6:17"9:43)أعالوقتبعض

-!(.ا2:)امكالمكابيينوالدمتتياجدا!44

اليونانيأتصحيحبلجةفرقةمنكاهن،15(

الهيككعلىوكيلنجيامين(.سبطمن:القائل

وجنوئاوشرامكزاامتلأ3:4(مك)2

أونياالكهنةر-!علىحقد4:3-6(.مك)2

أورشليمكنزعلىهليودورسحملةفأثار

شقيقكان4:ا-6(.ا،3:4-امك)2

"منلاوس.

منرذاد!تقرلئا.الثافيالقرنبوحايبرسمعان

وقد.عقيبةرابيتلاميذأشهرمنكان.الرابمالجيل

زوهار*صاحبأنهيعتبر.سنة12مدرستهفيظل

فيعقيبةرابيألقيحين(.ساطعنورثالمعان

محادئاتلهوكانتسمعانإليهدخل،السجن

تلاميذهأحدكانأ(.ا12)ف!جموعلمتةطويلة

ثورةفثلبعدالحياةقيدعلىظلواالذينالخمسة

ذلكيالتوراةإلىالحياة،"فأعادالكوكبابن

نسب61:3(.رباتكولن62،)يباموتالعصر"

تمامها.فيالش!فهتةالريعةتلاميذهإلىالتقيد

احترامهولابمعفمه،ا!ادقاتعفقهلاولكن

معتوافقهعدمعلىيدكأنمنمنعاهله،العميق



شبتهبنسمعان

فيبهخاصةمدرسةبرلوحايسمعانفأقام.تعليمه

رابتلاميذهمنوكان.الأعلىالجليلفي،تقوع

سمعانرايىنصنمكلتاجوهرأما.هاناصييهودا

مدرستهمنخرجفقدتث"،و"سفريبرلوحاي"

المعارضسحعانرابكان.عقيبةتعليمأثروحمل

وبشكلبعنففنذد.الرومالطللاحتلاكاكبر

فتحزكتالبغ!يفى.المحتلبوجودجذاظاهر

اليعازر.وابنههوبالموتعليهوحكمتالسلطة

التوراةدرسوهناك.الخفاءفيوالأبنالأبفعاش

خرجولماعائا.عئرثلاثةخلالادامادمريفي

باسمالرسميالمتكمصارالخفاء،منذللثبعد

علىوذهب.المقذسةالأرضفيالهوديالشعب

انطونينالامبراطورلمقابلةرومةإلىوفدرأس

هدريانس،شةقانوئايلغيانمنهليطلب،المي

وضبع.مهقتهفيونجحالأولاد.خانةمغوهو

ناللواحدنتبح،التأويليةالقواعدمنعدداسمعان

مايظهرأنوحاول.الخاصإلىالعاممنينطلق

قاعدةعنيعبزلكيالمكتوبالنمنيتضئنه

الأخبارمسنوىعلىتعاليمهأما)هلكه(.سلوكئة

الملوكثة.خطبتهسياففيتتسخلبأقوالفمليئة

قد"سفري!فيمغفلقولكلإنعنهالتقليدوقال

)سنهدرينعقيبةرابمعبالائفاقيمعانتاله

الرومانعليهحكمحينجاتهأخبارأمامأ(.6

حياةخلالاجترحهاالتيوالمعجزات،فاختفى

الباطنيةالحياةأبانهجعلتفقداتالعاعنبعيدة

."زوهار"ومؤفف

الحكماءأحد.م.قالاولالقرنيئهبنصمعان

الحث!مونتةالحقبةمنذالسنهدربن8ترآئواالذين

رئيصسمعانكان.هيرودسزمنحتى

والملكةجنايوساسكندرأيامفيالسنهدرين

حزبرئيسسمعانكاناسكندارة.سالومة

للصادوقيين.المساندالملكفواجه،الفريسيين

الملكة.منبتأثيرالرجلينبينمصالحةوكانت

الاولاد.تعليمأجلمنبمشارلعهسمعانعرف

وتقئلالمحاكماتأجلمنقواعدوضعأنهكما

.الضهود
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غملاثيل،رحغملائيلبنسمعان

)قؤال(أمورا)002-275(.لقيثىبنممعان

لقشى.رشسئيالاني.الجيلمنفلسطيني

تبلالطرققطاعمنفكان،الخارقةبقوتهواشتهر

كانالرومانئة.الحلباتفيالوحوشيحاربأن

فيحاصئامنعطفانفاحهبنيوخان8معلقاؤه

صفورية،في،يوحنانرابىلدىفدرس.حياته

أرضفيالموثرلنالحكماءأحدوصارأختهوتزؤج

بوجهفوتفقوفي،جدلصاحبكاناصائيل.

حين.معفمهرأيعلىرأئهوسيطر،يوحنانرابي

إليهانضثم،طبريةاكادميةيوخانرابيأشص

وبتصزفه،المحنةأمامثباتهعرفالذيسمعان

المثالي.

الثممجين،قبيلةئكونقد.القبفيقبيلةاسمسمعة

الثانيأمي!نويخسهاجمهاالتي2:هه(أخ)ا

ا-9141(.)+4

فيالسمكيعني"نون"إندج:العبريةفي)ا!(،لعمك

واسمعلمكاسميتعمل.أخرىسايةلغات

مثزت.إختيس:اليونانيةفي(.النونحرف

الماه،فيالعالةالحيواناتبينالطحاعثةالفرائض

وحدها)هذهوحراشفزعانفلهاالتينلك

الاسماكق14:9؟تث9-12؟ة11لا،تؤكل

ي(13:47متفيورديئةصالحةمنالثبكةفي

يتكلملا،الواقعفي(.تؤكلالالهاليىوالتي

)جاالصيدو"السمكعننادزاإلآالقديمالعهد

المستقبلرؤيةفيا-15.ا:4حب9:12؟

كثهشاالسكسيكونا،47:8-احزحب

علىالعبرإنيونتحشر،البريةفي(.الميتالبحرفي

الانبياءبعضواستقى11:ه(.)عدمصرسحك

16:16؟إر91:8،)إشالصيدمنصورهم

كان32:3-ه(.92:4-14،6؟26،5:حز

فياصطادوهسمكاأورشليمفييبيعونالفينيقيون

الكثير.بسمكهاشتهرالذكط16(ة39)نحالمتوسط

السحكبابشقيأوريئليم،أبرابأحدأنوبحا

مافهذا23:14(،أخ3:3؟2نحا:01،)صف

الجدبدالعهدنحذث.النجارةهذهأهمئةعلىيدلة
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وز،:18-402)توالصيدالسمكعنمرازا

21:13-14(،يو24:42،لو:7،0113،47:

المشهورةجنسارت*بحيرةإطارفيوذلك

تاريخيس،فيالسمكيمثحونكانو!بسمكها.

فيعاجمنصفاثحعلىالصيدمثل.اصاطئاقرب

فيوالكبدوالقلبالمرارةاعتبرت.الفرعةتل

يكلونكانوا6:3-9(.)طودواء،السمكة

في)اخنلافاتالمشويالسصكمعالعسل

24:42(.لو

أورشليم.!رحا!(أباب،سمك

بنشمعياأبناءأحد.بؤابأسند.الرب:سم!

:7(26أخ)اأدومعوليد

وخلفههددصلفهكان.أدومملك.مسريقةمنسملة

.ك(36-ة36)تكشاول

أولاقضى.الأولىالبابليةالمملكةأسسأبومسمو

واكاد.سومرعلىنفوذهبسطثمالجنوبامراءعلى

بابل.علىملكانفسهأعلنوهكذا

علىوالوصتةالخاصهددشمثىزوجةسمورامت

قد081.سنةزوجهاموتبعدأشوريةمملكة

سميراميس.اسطورةأصلفيتكون

وبابلونية.أشورلةفيأسطو!يةملكةسميراميس

!ح.نينوسثمأومني!المللثزوجةكانت

اليهاالهند.بلادحنىالحربحملثترثلت،

سمورامت.*رج.المثفقةالجنائنتنسب

،الفراتلنهراليسرىالضفةعليقعا!()تلسن،

تعود.الزورديرمنالرقإلىكلما0حراليويبعد

مثلالحديثالحجريالعصرإلىطبقانهأقدم

بقر!ط.

زربابلمعالسيمنأهلهاعاديهوذا.فيبلدةسناءة

الشمالإلىكلم01تبعد2:35.7:138-نح)عز

الذبنهم3:3()نحهلسناءةبنو.أريحامنالغريى

أورشليم.أسوارفيالسمكباببنوا

الإله1سينبعطي:أوبالطسين:الاشوريةفيسنبلط

،حورونبيتمنأصلهيكونقد.الحياةالقمر(

بردياتإلىعدناإذا.الحوروفييسقيهونحميا

يبلمنالسامرةحاكمكانأنهنفهم،!الفننين

كان(.التفصيلهذاإلىنحميهايشيرالاالفرس

نجاءخلالسئضاولالنحميااللدودالعدوسنبلط

علىتأثيرهيخفثأنخثيلانه،أورشجأسوار

رغميتقذمكانالبناهعملولكن.القويةأورشليم

فهيأ.35(!مهم!-:3؟2:01،91)نحالمعارضة

كاننحمياولكن،المدينةعلهجوماسنبلط

ضدالمحاولاتكلوفشلتفأفشله.ساهرا

ابنةكانت6:ا-14(.)نحنحمياشخص

الياشبالكهنةرئيسحفيدنزؤجتقدشبلط

اسمه)كانالحفيدهذانحمياطرد:28(.13)نح

السامريين.شيعةفاشس(منشى

)ار(،سنة

بميزون.القمريةوالسنةالشمسثةالسنة1(،

علىالكلنداريرتكزماحسب،نمطينعادة

بوئا365الشمتةالسنةفي.القمرعلىأوالشمس

مصر،فيالأشهر.منعددمعتفريئااليومورج

أبام5معيوئا03ص!هر:وكلشهزا،12هناك

الكلندار)أيالغرلغوريالكلندارفيإضافئة.

شهزا،12السنةتعرفصخح(،الذياليولياني

ترتكزالقمزيةوالسنة.يومئا0331،،92()أو28

تقرلئا.اليومونصفيرتا92:الفمريالخمهرعلى

الذيالفرقوهذايوئا.354منتتآلفوهي

الشهربينتوافقكلأبعدسنة،بعدسنةيتنامى

المسافة،هذهيئجثبواأنأرادوادراذ.السنةوفصول

فأقحمواالشمستةالسنةمعالقمزيةالشةدعوا

الوتتفيالقمريالثصهريكرنبحيثإضافئاشهزا

ال!شة.منعينه

اصرانيل،لبنيكان.ففاودةالقبلالحقبة24(

هذامنكلندار،الشرقشعوبشأنشأخهم

ولكنه:91(،ا40)مزالقمرعلىتأشس.النمط

فيالشهريقعبحيثوآخروقتبينيصخحكان

يبدأ.النةفصرلمنفصلكلمنعيةالوقت

رجوالثهر،الفمريعضيحر)يالقمرمعالشهر

خهايةفيولكنجازر(.كلندار43:6-8،ي!ي

)القمرش"د"حال!ثهرسئي،الملكيةالحقبة

تعذكانتالأباملأنالجديد(،القمر،الحديث
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الق!ر(.غزة)الهلالتالجديدالفمرإلىبالنبة

بدايةأنفيالاسرائيل!ةللسنةالقمرمميالطاجويبرز

وفيالجديد،للقمرمباشرةمراقبةتحذدهاشهركل

ضأنشأخهموبالدر،بالهلاليحتفلونكانواأنهم

الكرىالاعيادأنإلىونشير.ال!ئرقالشعوبسانر

الفصح.*عيد،مثلاالبدر.فيتعئداليهودلدى

شهزاا2منالاصائيلية(!ن)شالسنةتاثفت

رإرج27:ا-15؟أ!ا4:7،)املقمزلا

القديمة،الحقبةفي26(.:4دا،ا32:حز31؟52:

في342:،23:16إخرالخريففيتبدأالسنةكانت

بالححلاتيتعققمافيرج.القطاف!بعيديتعققما

صم2،الربيعفيأي،السنة"عودةفيالسكرية

نظامتقريئايفابلماوهذا:112(.16مل2ا؟:11

عدا)ماالأرضمحاصيلغملفلأن،الز!اعتةالسنة

وهذا.أبلولشهرغايةفيولمجفظلمجمعالزيترن(

بطابعهطغقد(الزراعةأ*الزراعيالعالمفيالنظام

تدكزراعئةكلنداراتووجدت.اسرائيلبنيحياة

جازر(.*الريحةشهركلفيالرئييئالنشاطعلى

ارتبطت،اسائيلفيالملكئةالحقبمةبدابةفيولكن

طبيعثة:بظواهركنعالطأصلمنالتيالاشهرأساء

اشهر!سوممطاكيدبشكلنعرفلانحن،الواقعفي

-الاول)تشرلنبول"(.نيان-إاذارأبيب

(.الاولتشرلن-)ايلولايتانيم!ني(،"اتثرين

31(:9خر؟اذار-)شباطللماعب"جولضاف

-نيانلثهرأخرى)تيةت"وليفو"ا

32(.:9خر؟ايار

وكذلك،واصانيليهوذافيواحدةالسنةكانت

قزرتالسياشةالسلطةأنغيرالأشهر.أسحا.

.للفصولمرافقةالسنةتبقىكيإضالنشهرإتحام

.وأخرىمملكةبينالياسئةالسلطلةاخئلفتلهذا،

اليهوفاويةالسنةعنالاعراثيليةالشةفاخلفت

32(.:12)املواحذاشهزا

الخرلف،فيالسنةتبدأبهاالتيالتقليدثةوالطرلقة

الظواهرمنانطلائاا"لاشهرئسفىبهاوالتي

)رتماالملكتةالحقبةنهايةفيتزولسوف،الطبيية

اوستركات5و،إر،مل-2افنهاية7(.القرنفي

"يربعدتستعمللا(الملكيةالحقبةنهاية)فيعراد

شهر،بكلالخاصالاسموزال."شد"حبل،"ح

وما...الثانيالئهر،الاولالشهر:رتموأعطي

فيكاارلغفيبل،الخرصففيتبدأالشةعادت

عرادواوسترأكاتالعصر.ذلكفيالرافدبنئةالحشة

فلسطينفيتثمقدالكلندارفيالتبذلهذاأنتثهد

المنفى.قبل

انمفىوجاءوالفارسئة.المنفاوتةالحقبة34(

فيالاساسيئالتبذلهذافاكداالكهنوقيوالتدوين

لمخلفالبابلئةالتسميةينثراناوبدأالكلندار،

تحوز،،،سيوان*إيار،ء،يزان،:السنةاشهر

كسلو،*،مرحئموانء،ئري"،بلولا،،آب،

شهريفحموحينادار.*،شباط*،طيبيتء

تأئيربرزةالمنفىزمنفي.ادارشهريزادعثرئالث

معالكهنوقنالتدوينفيالرافدينتةالاسترولوجيا

عددعابربشكللنافكان،الأموربتأريخالاهتمام

كاناخنوخحياةمدى"كل:الشمسثةالسنةأيام

فيحدثأنهويبدو5:23(.)تلثسنةا(365

سنةا9مندورةتحذدتأن.(.مق048)بابلونية

الشمسئةالسنةنتطابقلكيادارأشهر7تتضفن

يطتقولمالدورةبهذهيعترتلم.القمزلةالسنةمع

لى.م.،ق4القرنمتصفبعدإلاالقرارهذا

بثمكلطتقيكونقدولكن.اليهوديالكلندار

الأماكن.بعضفيرسميغير

نرى،الهلنسنيةالحقبةمع.الهنشبةاطقة4(،

أشهرأسماءمعالسلوقيالكلنداراستعمال

مك)2المنأخرةالبيبلثةالكتبفينجدهامكدونئة

.دستروس،:2:12طر38؟+:03،*11:21

كتاباتأما(.كوريتوسديوس*،لسانتكس"

فينسختالتيالبيعهدئةالضوصوبعضقمران

علىفتدزيرب(أخن؟)1الاشانتةالجماعة

الكهنرنيالكلندارعنيختلفآخر،كلندار

شمسىشبهكلندارهو:السلوقيوالكلندار

25السنةفي.الاسبوععلىيرتكزيوئا()364

معاصبوغا(14فصل)كلفصولوثلاثة،اصبوغا

الكلندارهذامثلمع.يوئا0331،،92منأشهر
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.الاسبوعمنعينهاليومفيدوئاتقعالاعادكانت

ترافقالتيالدينيةالسنةإن.الدينثةالسنة5(،

الزراعيبالنشاطالأصلفيالمرتبطةالاعياد

تحؤلاتبحضمعنفسهاعلىحافظت،والرعاني

النظراتهذهتاريخمزعلىونكتفات،طفيفة

فيهالذيالفصحعيدمثلأ،.السنةإلىالمختلفة

عيدإلىانضتموالذي،القطيعمنحمليذبح

الأولىالحزمةوتقدم!أ-02(،21:)خرالفطبر

حذدقدالشعيرثحصادبدايةفي23:01(الا

أبيب،شهرمنعشرالرابمأو،الربغبدرفيوتقا

وهوه(:23لا2،:12)خرالةفيالاولالشهر

3:7(.)اس!(نيسان-آذار)-نبزانشهريقابل

يليةكمافه!اليهودئةالأعيادكلندارأما

الفصح.،:نيزان-4115

الفطير."عيد:نيزان51-12

أيامسبعةمراتسبعحساببداية:نيزان16

الاسابغ.،عيدحتى

الأسابيع.عيد:سيوان6

.الجديدةالسنة:تشريا

التكفير.،يوم:تثري01

.المظال"عيد:نشري51-22

شين.التدءعيد:كحلو25

فورلم.،:آذار41

،آب9نموزط17فيهصا:يصومونيومانهناك

منحقةوهناك.الهيكلدمارمعبعلاقةوهما

شهرمناسابيعأربعةوهي،الفصحتسبقالتهيثة

فيتبدأللفصحالتهةتكونأنالممكنمنادار.

الجديدةال!ةالمسئى(إشباطعشرالحاديالشهر

زمنتشبهالحقبةهذهمثل.المشناةفيللاشجار

حقبةهناكأنكما.المسيحيئالكلندارفيالموم

شهر:المظاللعيد)الاصتعداد(التهيئةمنأخرى

،التوراةفي.الخاسىالثهروكان،كله*ايلول

الشهرمنالأرلاليومفيهرونموتيذكر

اليومفيموسىوموتعه:38(.)عدالخا-!

ارتبط:3(0ا)تثعشرالحاديالشهرمنالأول

فاحتفلوابالتار!نهينبيذينرتماالساسلون

الفصحتبلشهرلن،بالالتقاءات"زئوت"،

.المظالعبدقبلوشهرين

.الفصولمستوىعلىالطقستة.السنة،6(

فصلينإلىفلسطينفيالطقستةالسنةتنقسم

والجا!تالحارالفصل74:17(:مز8:22،)تلى

فيالقيظ)ر!الصيفيقابلالذيص(ي)ق

فيشتاءو،ث)سالامطاروفصل(،العربية

،فر)حالباردالفصلأوا(ا2!نش؟العربية

وكانوالشتاء.الخريفيقابلالذي!الخريفرح

الفصلين،هذينخلالحياخمهميكثفونالاغنياء

،315:)عاالشتوئيوالبيتالصيفيالبيتفيبنون

22(.36:إرر!

تبدأفكانتالملكئةالنةأما.الملكئةالسنة7(،

ولووتتويحه،الجديدالملكمجيءمععامبشكل

إشاراتوحسص.والدهموتتبلذلكحصل

".أولى"سنةلمحسبالتتودجسنةإننحتلفة،

وأيهوذاملوكإلىبالنسبةمقيةسنةإلىوالاشارة

ملوكأو(السامرة!اوسركاترج)اسائيلملوك

وأداليه(واديبرديات)رجالمنفىبعدالفرس

العادتةالطريقةكانت،الحشمونيينالكهنةرؤصاء

القديمة.فلسطينفيالادازبةالوئانقتأريخلنن

الكرونولوجا."نرثأننستطيعوبفضلها

.نشبتو.شنت.السبنيةالسنة،8(

ماذا.السابعةبال!حنةيرتبطتوراقننظام.ه25:لا

العهد،شرعةحسبالبيبلثة؟المعطياتفيهتقول

وكرومهابحقولهاالسابعةالسنةفيالأرضترتاح

والحيوانللفقراء(طم)شالغئةوتترك،وزبتونها

منسنواتستوبعدا(.23:.ا-ا)خر

إذاإلا(وحده)الذكرالعبريالعبدمجزر،الخدمة

1-6(.21:)خرستدهيتركلاأناختا:

مافيعينهاالثرلعةنجدالتئنيةسفرحصب

ويطلب.وأنثىذكربينالتمييزدونبالعبيديتعفق

البدبنفارغعبدهيرسللاأنالسئدمن

راحةيذكرلاالضولكن)15:12-8(.

السابعةالسنةتحذد،ذلكإلىبالإضافة.الأرض

-3(.ا:أ)!الاعفاءسنةهي.ا(.31:،151:9
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دخولإلىبالنظرالستيةال!شة25لاوحذد

)آ2-الربأجلمنترتاحالتيأ()آالمبعادأرض

علىطعامهاويوزعوالكرومالحقولترتاح4(.

الطعاميؤثنالذيهووالربإآ6-8(،الجميع

-02)السادسةالسنةخلال،سنراثاصلاثالكافي

الاجتماعثةالاجراءاتوسائرالبيدتحريرأما.22(

23-35(.،)آ8-17اليوليلهسنةفيجعلتلنقد

لاسرائيل.وسابقةقديمةجيذوزاالنظاملهذاإن

وأخذالأرضتعطيلالاوسطالشرقمارسفقد

حذبوضعواهتتم.العادةبهذهاصاثيلشعب

-5(،ا:5نح،أ:4مل)2الدبونبسبللعبودتة

تث25:35-!م!بمألابالربىالدينوتنظيم

حذاممنإلىولكن22:24(.خر2؟23:02-ا

تحريرعن34:8-16إرتحذث؟الشريمهذاطق

هذاأنليلاحظا-1512:3ت!أياسعلىالحبيد

تعطيلعننفولوكذابه.يعمللمالاجراء

أخ)2المنفىخلالإلآبحدثلمفهذا.الأرض

43(.26:34-35،لا2؟ثم:ا

الرسولبولسحزضهافبيبي.فقمسيحيةسننكة

جهادفيشاركتاهوكلاهما،أفوديةمعالاتفاقعلى

أمينرفيقإلىبول!توخه4:2(.)فلالانجل

الأمين"،الرفيقهذايسضى.يتوشطأنإليهفطلب

النير(.في)الرفيقسنزبغوس:المراتبعض

الالهليزداربا:أحىسين:الأشوريةفيسنحاريب

أشوربةوملكسجونابن.الإخوةعددصين

وبالأبنيةالحربيةبحملاتهاشتهر)507-681(0

وفييقبةسوربةعلىحملتهكاشطشئدها.الي

حزتياضدفلسطينعلىحمتهوكذلكنجاخا،

ضدالحربعنتوففولكنه.وغيرهجمهوذاملك

18:13-91:35(.مل)2بالجزلةفاكتفىحزقيا

لافهو،هذهحملنهعنسنحاربيتحدثفحين

جعل.مكانهأحذاجعلأوحزقياأصإنهيقول

حسب.الجميلةالأنجيةفيهاوشئد،عاصقهنينوى

ابناهنصروكهبكلفيقتلهي91:36مل2

هذهالأشورتةال!نصوصنذكروسرا!ر.أدرمللث

واحد.قانلعننتكلمولكئفاالحادثة

يتن.سخون*رجيتنسنخون

ايلبيتجوارفيتقع.تابوربلوطةاوئابورشديانة

:3(.01)اصم

اتلالأوسطالعاصيعلىسيجارقلعةهيشزار

53(.العمارنة

سنهلرفي

الجرجمةسونادريون:اليونانيةالكلمة.الاسم)أ(

4:هلأ،أعوز؟26:95مت.محمعأومحلس

المجلحىعلىالجديدالعهدفيتدل2.27،ا:15

الأدبفي.اليهوديالشعبيحكمالذيالاعلى

)محلس"غاروسيا"السنهدرلنيسثىالرايني

15:8،؟ا،11:دادا:8،يهرخ.الشيوخ

أع27؟ت4،411:اا:.ا؟مك12:62؟أمك

أع22:66،"برا!بمترلونأ)الشوخ.لو2(أو5:ا

المجلس""بوليكلمةيوسبفوسبسنعمله(.:22

عن؟ه23:لو:15،43مرفبتحدثالاستشاريا

الم!نشاهـلن.

شبوخعلسفيالسنهدرينآثارأولنجد)ب(

فيالأولىللمرةالمذكوراليهوديالئ!سب

12:35()امكإداريكجسم12:6امك

رح)016-142(.يرناثانالكهنةعظيمبجات

أعاديوناتانيكونقد11:23.14:28؟أمك

هذافجاء،قبلهتأشسالذيالمجلسهذاتنظبم

ضدلنعلكردةالمكابيينسياسةخطفيالاصلاح

حسب.الارستقراطيةمنجزءلدىالهلينيةالميول

المجلصهذاوجد27،ة4:4411؟.ا؟ا:مك2

ويقول7:عه!(.)امكالمكابييهوذازمنمذ

المجلسهذاإن12:142()العادياتيوسيفوس

)223-187(الثالثانطيوخسرسالةفيمذكور

هذاكان،حالأ!في.وفينيقيةالبقاعقاثدإلى

الشميوخحلقةخقف،و!لاحياتهباسمهالمجلس

فيالمسؤوليةبعضنحمياأيامفيتحضلتالي

6:7؟5:9؟)عزاليهوديةالجماعةحياةم!يرة

بدايةفيسونادربرنالمجلسهذاوممي:8(.01

يوسيفوييقولكماالهيرودسيين،حقبة

-164(9:1631)العاديات
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نأمعأالثيمخ(.السنهدرلنتأليف)ج(

بجابالكهنةيذكر14:02()رج12:6مك1

أعضاءمنعدذاأنالمؤكدمنالسنهدرين،

الرئبسيةالعائلاتممثليمعيجلسونالكهنوت

فيالكه!نةأهميةبسبوهذا(الكهنوتيةأغير

هيكاتيس،يقولما)هذاالبعدمنفاوئةالجماعة

:3(.04التارتحثةالمكتبة،الصقلبيدبودورسرج

الفريسيرنطلب)76-67(،اصكندارةأياموفي

إلىالكتبةمجموعةفانضمت،طلبهمففبل

زمانفيالسنهدرلنتالفوهكذاالسنهدرين.

الشيوخ:فئاتثلاثمنالجديدالعهد

(،العلمانيةالأرستقراطيةممثليأوإبراسبونيروي

الكهنةرؤساء:هيرايس)ارخيالكهنةرؤسا+

يتممنهاالتيالأرجالعاثلاتوأعضاءالمسثقفبن

فياب،،بوئيتوستحناني:الكهنةرئيساختيار

الشريعةمعلموأو،الكتبة5(،4:أرح،حميت

إلىباكثرصتهمينتمونكانوا)غراماتيس.

عضوا71يعذالسنهدربنكانالفريشين(.

عظيممع16(11عد24،9:ا،خرمع)قياعا

له.كرئيسالكهنة

يويفوس:حسبالسنهدريناجت!عمطنأد(

كسيشوسبينالأؤل،للسورالجنوييةالجهة

الهيكلورواقبعواميد(رواقبهايجط)ساحة

بابمنالقريبةالمحكمةايومتقومحيثأىالغريى

الذيالاسمالىالمكانهذاتحديدويستند.السلة

القاعة-هاجزبالثكةالقاعةلهذهالمشناةتعطه

أحارججربإكبالنسبة.كسيسترسقرب

هذهموقعتحددالمحشاةولكن11(.5:عا22:2؟

الهيكللرواقالغرببةالجوليةالزاويةفيالفاعة

رواقهاجزلت:لشكةترجملهذا.الداخلي

المنهدرلنإنالرابينيالأدبيقوللا:المنحوتة

الكهنة.رئيسقصرفيحلقاتعقد)المجلس(

مر26:57-.6؟متيفترضهماهذاولكن

بينمز!جأطمهنانكونتد5314-64.

واجتماعحنانقصرفيالليلفييصوعاستجواب

لو؟ا:15مر،ا:27إمتالصباحفيالشهدرين

سنهدرين

نظامبةحلقةعقدالسنهدرينيكونوقد22:66(.

.يسوعمحاكمةخلال

سلطةارتبطتالسنهلرين.صلاحيات)وو(

أيامففي.الدولةبرئشالفعليةالسنهدرلن

في.الملكظكالسنهدربنكانالكبير،هيرودس

الأعلىالجستميشكلكانتالرومانيينالولاةأيام

الديئةالبلادأموربحرئةفينطم،الداخليللحكم

الأعلىالقضاءعلمنالسنهدرينركان.رالمدنئة

لهكانتهلوننساءل:(.الدينبيت)يسثى

بعضهم؟المسيحزمنفيبالاعدامالحكمسلطة

وتنفيذهالحكمبإصد!ارحقلهكانيقول

:آخرونوقال.الدينيالمجالفيوخصوضا

بموافقة)الرجم(الاحكامهذهيطثقأنيشطيع

يجمعأنفيالحقلهئالثة:فئةوئالت.الوافي

يعلنأنههرمعقولايبدوماولكن.المعلومات

الوالي.موافقةوينتظرالاعدامحكم

ظك،الهيكلوحرقاورشليمودمار07سنةبعد

اتفقزكايبنيوحنانفرابموجوذا.السنهدرلن

يبنة.فيدين()بيتمحكمةاوأقاالرومانمع

علىشهورينمعفمينحولأخرىمركزوتكؤنت

بندبن("بيتأنغبر.المتوسطالبحرثماطئ

جديدمنفصار.الزمنمعنفسهفرضزكاي

أوشهإلىوهاجر،عضؤاوسبعينبواحدشهدرين

استعادهناك:طبريةفينهاثيبشكليثبتأنقبل

ولكن،سنة07قبللهكانتالتيالوظائفعمل

سنةنهانيبثكلتيودوسيوسالامبراطورألغاه

.425

نزلقيننظامفيالرابمالمقالالعل!ا.المحكمهسنهدرلن

المتعقفةللثراخالعشرةفصولهكزست.المثناةفي

.2(60-:02،17-16:18)تثبالمحاكم

ةقضاة3يكونكبرها،أوالمدينةصغرحسب

فتثمىالعلياالمحكمةأما.6.ة1123،

قاعةفيالهبكل،فيتجلسوهي.سنهدرين

محتلفالمثهشاةودرستالمقصوب.الحجر

التلمودانفيهيتوشعماوهذا...الدعاوى

وتوسفتا.



سنوسرت

صاسونرس.*رجسنوسرت

في.بالوس:اليونانبةقي.صح:العبريةفي)ا!(،سهم

جزءاالسهمكان(القديمالحثرقفي)بلالقديمالعهد

)تثالخطأةعلىسهامهيرسليهوه.اللهأسلحةمن

الذبنوعلى64:8(،7:14؟مز32:23-،2؟

6:4،أي3:12؟)مراأبرازانفوسهميحسبون

فيأخفيمحشونبسهمجهوهعبذئقاقي34:6(.

يهوهسهمهوالبرق94:2(0أإشيهوهجعبة

)مزالنهارفييطيرالذيوالسهم144:6(.)مز

الجديد،العهدفي.الشمىضربةيكونقده(19:

6:16(.)أفالشيطانسلاحهوالمثشعلالسهم

قطعةالسهمكان.الإيمانبترسيدفعهوالبار

هذا.الحديدأوالبرونزمنحرفمعقصبةأوخحئب

وتد4(،:012مز،51:11)إرحاذايكونالحرت

6:4(.)أيننوءاتلهتكونأوالسئمفيبغمس

السهام6:16أف4،:012؟714:مزيذكر

العرافة.أجلمنأيضاال!همواستعمل.الملتهبة

3:9؟)تثالامورلينلدىحرمون!اسممير

27:5(.حز4:8؟نش:23؟هأخا

.17:4مل2حسب.سيئي:ا!اديةفيسواأوسوء

ضداصائيلملكهوشعحالفهمصر.ملككان

هذاعلىويشهد.أشوريةملكالخامصشلمنصر

النصوصتسميلا.الثانيصرجونكنابةالنصر

)فيوزلراأينورتانوبلملكاعرجونالأشورية

سائيس.ءرج.(تعني:المصرلة

؟(.)96-128سواتايوسكايوسأوسواتايوس

الضمالية(.)افرلفياهيبونةأو)ايطاليا(أوستيايؤلد

الامبراطورسزأمهشاكان.لاتينيمؤزخهو

فدؤن،لمؤلفاتهتكزسعزل،ولماهدربانى.

بالاخبارملأهيهابوهوقيصزا"،12"حياة

فلم"العظام"الرجالمؤئفهأما.الاباطرةحولالث!يفة

قليل.ثسمإلأمنهيبق

النساءيدفيتوضعد(.يم)ص)ا!(سوارة،

منتكونقد"ا:4(.يه23:42،ا؟16:ا)حز

وأ.ه(31:عد47؟24:22،35،)تكذهب

أيضاالرجليلبسأنيمكنبرونز.أوففحة

678

ئفتحالسوارةكانتا:.ا(.صم)2السوارة

ا!تشافاتعليهتدكماوهذااليد.فتدخل

الاركيولوجئة.

منمعلومةيناللكيالإنسانيوجههكلامسؤالات

فيولنايمتلكها.معرفةمنليتحفقأوالمعلومات

برتلماوس.سؤالات*:كتابانالمنحولالإطار

عزرا.سؤالات،

برتلماوس""صؤالاتخفظتبرتلماوسسؤالات

دؤنت.القديمةوالسلائةواللاتينتةاليونانتةفي

عادتولكثها،الخاصوالقرنالثالثالقرنبين

بسوعأجولةتوردوهيفديمة.موادإلى

برتلماوساسثلةعلىوالشيطانمريموالمذراء

الملائبهة،وسقوطالأخيرةالعواقبحول

والخطايا.

حولوالملاكعزراببنحوارهيعؤراسؤالات

أرمنتتين.نسختينفيإليناوصلت.البثزيةالنفس

التيالتقاليدفيتوضععنثالهوالكتابهنا

اليهودقي،الجليانعالممنالكنيسةتحمثمتها

المشحيئ.بالطاجتطبهاأنوحاولص

(.)قادشوتدشوحببينالواقعةالمنطقةسوبارو

بولسماررافق.بيربةمن.بروسابنيعوبترس

منمعهوانطلق،الأخيرةالرسوليةرحلتهخلال!

منالذيسوبترسأنهيبدو4(.02:)أعأورشليم

أرسل.كورنثوسفيمعهأتاموالذيبولسعشبرة

21(.:16)رورومةفيالمسبحتينيحثي

العرشارتقى.الالثهاليناستودابنيصوبيلولوما

الضخمالحائطشئد..ملتى0138سنةحراليالحئي

أخرىتحصياتوأقامحتوسةالعاصمةجنوبفي

سوريةوهاجمطورسجبلقطعثمعنها.للدفاع

دمشقمنبالقرب"ابينا"إلىتقدمبل،قادشفأخذ

.لبنانأخذأنهوادعى

.صبالخلايتعفقما:يعوليريولوجيا

نلزمنف!صارت.قديمةتبيلةاسمسوكبون

علىالخطرلمحملمتنفلةزمرعلىندلالعمارنة

122،،16العحارنة)تلإليهاتصلاليالبلدان

.)123
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عرالأحدصوفاحأبناءأحد.أشيرمنرجلسوح

،بيري،شوعال،حرنافر،سو!:36(:7أخا)

.ابئير،يتران،ضلشة،شقا،هود،صربا،تمرة

زبولونعشيرةرئيسجديثيلوالديصودي

13:01(.)عد

سورلة

لكن.التوراةفيسوريةاسمنجدلا:الاسم)أ(

ارامالعبريةلتترجمسوربةتسئعملاللاتينيةالنسخة

اسملأنهالشعوبلائحةفيفقطارام)نجد

الجديد:العهدفيواحدةمرةنجدشخص(.

الأخرىالمواضعوفي4:27.لو:السورينعمان

يوربةعقاطعةعلىسوريةتدلالجديدالعهدمن

18؟ة4118؟:15،23أع2،ة2الوالرو!انية

سورية4:24متفي2(.ا:اغل02:3،21:3؟

الفينيقثةالسورئةوالمرأة.الجيلمنتريبةبلادهي

سورلةمقاطعةمنفينيقيةهي7:26()!ر

أشوربامنسوربةاصملئق.الرومانية

عندنجدهماأولنجدهونحن)اختصار(.

بينالمندةالمنطقةعلىيدلوهوهبرودوتس،

أما.العربيةالسوريةوالصحراءالمتوسطالبحر

بعدالاوادرايةسباسيةوحدةتشكلفلمسورية

الفارعي.التسفط

نتحذثالفارييالزمنقبل.اقماردخ)ب(

،الفرسأيامفيمدن.عنفقطالنصوص

المرزبة()أو:الستراببةمنجزءاالمنطقةصارت

هذهسورلةأنبما.خهرا(أبارأو)ابيرناريالخامسة

،والفراتدجلةبينالواقحةانمطقةأيضاتضمكانت

)بينالرافدينبلادجنويىعنالنصوصتكتت

انفصالبعد.المنخفضةسوريةوعن(النهرين

بعنيسوريةاسمصارادارتا،انفصالأانمطقتين

ا!هم!(،إفارسمملكةدمماروبعد.انمخفضةسورية

البحرشاطئلامتلاكوالبطالسةالسلوتيوننقانل

!عغائئاالثاكانطيوخسميطرأنالىالمتوسط

قؤةالسلوقيينأيامفيسوريةوصارت.891سنة

يطبعواأنال!حلوقيونوحاولهاثةتسياسية

أرضهم.إلىويضفوهاالهلينيبالطابماليهودية

سوشا

ثورةبعدولاستمافثلتساستهمولكن

الفراتيارميياملكتغرانجاءولماالمكابيين.

ولكن.السلوقيينلمملكةحداوضع)83-96(،

إلىالسلطةوأعادتغرانهزمالرومانيلوكولوس

عرالثالثإانطبوخ!مؤقئاالحلوقيين

احتلالهاسورلةبومبيوساخلولكن(.الاسيوي

الوق.م.65سنةرومانيةمقاطعةوجعلهانهائيا

.)2:2

أرامية.ترجمات،رجترجمة،فل!مطةسورية

بينيتدالذيالوادي:الاصلفيالج!فماءي!ورلة

يممميها.لبنانفيال!ربيةوالسلسلةالثرفيةالسلسلة

؟7(.12،:1117)يشلبانوادي:القديمالعهد

ي.والليطانيالعاصينهرايرويها.القاع:اليومهي

سوربة()بقاعالجوفاءسوريةتضمنتالهلينيالزمن

فلسطينكلبلدمشقمعلبانيئرقيأيضا

4:4؟3:5،مك01:962،)امكوفيقية

هذا:كلعلىيوسيفوسوشزيدا(.ا:8:801،

.الاردنشرقي

الجزءسبريا.فوديقياليونانبة:فيفبنيقيةسورية

الجنويى)الجزءالرومانيةسوريةمقاطعةمنالشمالي

ب.م.491سنةتكؤنتالتيالجوفاء(سوريةهو

شفىوثنثةوهي،الفييقيةالسورية726:مريذكر

"الكنعانثة".:15:22مثويسئيهاابنتها،يسوع

سوستانيس

محكمةأمامضرب.كورنثوسمحمعرئيس1(،

المجمعفيبولساستقبللانهيكونقد.غاليون

18:17(.)أع

عنوانيذكره.الرسولبول!سفررفيق2(،

.تاأاكور

الماضيفيوجد.نشوش:العبريةفيأال(!سوسن

،ا:2)نثىوالبساتينوالمروجوالوديانالحقولفي

بشبر6(.:14هو3؟،5:62،:2،16،4

بابعلىالعمودينرأسأن91،22ة7امل

البرونزبحروكذلك.سوسنبشكلكانالهيكل

معمصرفيؤجدماهذا.الهيهلرواقفيالذي

5:13ل!وقابل05:8(.)يصياللوششجرة



سوسنة

مصرتةبأناضيدفذكرناال!حوسنمعالحبببشفتي

زهراللوضلأن،وثدييهاالحبيبةبفماللوتسنشئه

08(06،96:)45،مزاميربدايةهناك.الحت

موسيقتةآلةأمامنكونقد.ال!وسنلفظةتحمل

في.السوسنبلفظةيبدأمعروفنثيدأو،خاصة

الزنبقأوالموسنمنيسوعانطلقالجديد،العهد

6:28؟)تسليحانلباسليصؤر)كرشون(

27(.12:لو

سوشة

التيالقصةفيالرئييال!شخص.حلقاابنة1(،

يرياقيمزوجةوهي،اتهمت*13)يو(دايرويها

الشعبمنشيخينبفمبالزنىوالتقئة،الجميلة

ولكن.بالموتعيهاوحكميطغياها.أنحاولا

النصبقيوخفمها.ثلحظةآخرفيدانيالتدخل

وضع(.الثانيةالقانونيةالنصوص)مناليونانيةفي

بعد!الحمبعينيةوفيافبعدنيودوسيونعند

خبرأمامبل،تاريخيخبرأماملشانحن12.

منهالهمهربلاحالةفيشخصينجو:شعبي

المناسب.الوقتفيالقضاةأحدتدخلبفضل

فيأموالهنمنيبذلناللواتيالنساءأحدى24(

8:3(.الويسوعخدمة

رئيسهوالذيجذيوالد.منسىقبيلةمنسوسي

.(13:11)عدعشيرة

سوشرحما.،رص!سوسيترس

فيقائدينودوسيتاوسسوع!يباتيركانسوسيبانبر

24-25(.،:1291مك)2المكابييهوذاجيش

)شبوالحصا(طو)ضالسوطهناك)ال(سو!،

)ناالجيادلقيادةالسوطيستعحل،الأصلفي(.ط

ولكن26:3(.أأمللبلداءفهيالحصاأما3:2(،

الرجالأوالاسىلقيادةأيضااستعملالسوط

حديدقطعيزلدونوكانوا.السخرةإلىالمأخوذين

مؤئمايكونلكيالسوطعلىبرونزأو

كانم(.بيرق144،ا،12:ا)امل

قاستأديصأجلمنبستعملالوط

يجبولكن:18(.91أم؟22:18؟18ة21)تث

الضرلاتعد؟خذدهامن.الموتإلىيؤذيلاأن

068

ويره-3(.اة25ئث،واحدةضربةإلا)9304

ليعاتبالسوطيسحكأنيمكننفسه

مرادفالسوطيصبححينئذ.ا:26(.)إش

.(9:23أي؟28:51،18)إشضربة،

21(.5:)أيلسان)ضربة(سوطهووالافتراء

الأ،لالفرنفيعادئاعفائاالسوطكان

أمتالمجامعفيئشحملوكان،المسيحي

ت)خلدنفسهويسوع23:34(..ا:17،

نلاميذهخلدمثالهوعلى91:\(.يو25؟ة27

22:24-أعرج11:36عببما:25اكور)2

.)25

الثالثالنظامفيالخاس!المقال.الضالةالمرأةسوطه

تعالجفصولتسعةيتضئن.المثاةفي)لثم(

عهدخانتالتيالمرأةحولشراخخاصبثكل

-31(.اا5:)عدالحشهدرينيفعلهوما،الزواج

اللغة،العبرئةفيتقالمباركاتعنالمقالويتحذث

سطهلفظةأما.اللغاتسائرعنتتمئزالتيالمقدصة

الاستقامة.طرلقتركيعنيأراميفعلإلىفتعود

وتوسفتا.التلمودانفيهاسيتحققالمواضغهذهكل

القصب.:سوف

ا:ا(=أتثالاردنيثرقيجنول!تقع1(،

.موآبياإ:21:4)عد

)بحرالقصبلبحرالعبرك!الاسمنقل،2(

ا:04؟تث21:4؟14:25؟)عدالاحمر(

.سوف5رج21:14(.)عدموآبفيسوفة

قربتقعصامريةمدينة:ي4:هيوحبدوكار

بثروقرب،يوصفلابنهيعقوباعطاهالذيالحقل

ايرونيموسخطىعلىالحثزاحبعضسار.يعقوب

بينيمتزاكثرهمولكن.شكيمهيسوكار:وقالوا

سنةهرقانوسيرحنايدعلىضكيمدئرت.المدينتين

نابلسباصمبعدئنيتتكنولمق.م.128

بحيثيوعزمنفي(الجديدةالمدينة-)نيابوليس

نحذدأنلناتتيحالتيالوحيدةالنقطةهيسوكارإن

عنواحدكلمتبعد.عسكر:اليومهي.يعقوببئر

يوسف.قبرعنكلمونصفةيعقوببثر
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فيموعدنظامفيالسادسالمقال.الكوخسوكه

الأكواخإقامةعنالخمسةفصولهتتحذث.المثناة

هذايقسم.المظالعيدأوالأكواخعبدأبامسبعةفي

4-هفثما-3.فرنيستبن:قسمينالمقال!

الاني.الهيكلإلىيعوداناللذان

سوكو

)ل!يهوذاسهلفيمديةييوذا.فيسوكو1(،

سوكوفيالفلسطئونتجغشاولأيامفي35(.:15

الفلسطثونأخذهاأحازأيامفيا(.17:)اصم

منالغرتيالجنوبإلىكلم25تبعد(.:2818أح)2

أورشليم.

أحارخ؟:1548)يث!يهوذاجبلفيمدينة2(4

51تبعد:7(.11أخ)2رحبحامحضنها4:18(.

أورشليم.منالغرئيالجنوبإلىكلم

الثالثةسليمانمقاطعةفيبلدة34(

الغرثيالشمالإلىكلم25تجد4:.ا(.)امل

شكيم.من

نجدلا.الرافدينبلادمنالجنوبثةالمنطفةاصم!حومر

فييقابلها.السامئةالضوصفيإلآالكلمةهذه

كنغيربينالعلماءوبرعير.انكيالسومرئة:

الفسمعلىندكوهي،اكادوانعنيأوري.وأوري

الجزيرةمنجزءمعالرافدينبلادمنالمثمالى

والثقافيالسيايىالمركزكان.ديالةومنطقة)الحالية(

وكانتاكاد.مدينةئتمكيشمديةالبلادلهذه

أشنونا.،ماري،كوتا،سفار:مهتةأخرىمدن

تجاوزتهائتمأرلدوالقديمفيفكانتمديخةأهمأما

لارصا،:مهشةمدنأيضأوهاك.أوروكبعدفيما

،شلاغا،أورطايسين،بدتيبيرا،اداب،شوروفاك

مأ،ابزةتلمثلنعرفهااومدنكوتلا.أوما،

فيتمزالمنطقتينهاتينبينالحدودكانت.العقارب

الدينيئوالمركزانليلالالهمدينةالقديمةنيفور

كبيربقدراحتفظالحممالمنالقسمأنومعالكبير.

لتأثيرخفعتكفهاالبلادأنإلأ،الساميبالأثبر

مهتةهيأوروككيثىمعارضةإنثثم.السومزلين

مظقةامتذت.القديمةالرافدينبلادناربخليهوصن

بينسكانهامعظموكاناربدو.إلىنيفورمنسومر

يةمرسو

)فيالسو!يينمن0091وصشة..صه!سنة

)الذير"نج"كاسمنجدشومرو(.:ا!ادية

إنشاكوشنا،مدؤنةفيالأولىللمزة(سومريقابل

علىدثتوتد.(..مق0235)حوالىاوروكملك

عملعلىامتدثثم(نفاراليوم)هينيفورمنطقة

.السومريونفيهاأتامالتيالبلاد

(وآدابالغةسومرية

منهيبل،سامةلغةالومرئةليست)أ(

انإلىهنانثير.التركئةبينهاحفتلغاتمجموعة

وأن.لبتورجتةلغةطودلأزمئاظفتالومرئةاللغة

وكلماتعلاماتلاثحةقذمواالبابلتينالعلماء

اللغة.فهمعلىساعدت

وهذا.بداينهافيدزللمالسومرئةالدراسات)ب!

.الأدببتاريخيتعققفيماخاصةيصدقالأمر

الاقتصادئةالنصوصصارت،مسيليمحفبةفبعد

لمالحقبةتلكتبلولكن.الترجمةسهلةوالقانونئة

مقرلبةفهيالملكتةاليهاباتأماصهلأ.الأمريكن

منكبيرأعدذانملكلاحثها.يصعبولا

البابليالعهدفينتفبعضإلأالدينثةالنصرص

تملكانتالأدئهالنصوصأذيبدو.القديم

إذاإلأالكتابةإلىالسرمرتونيلجأفلاشفهئةبطريقة

ذلك.عليهمالسحرممارسةأوالإدارةفرضت

الحقبةفيالح!ومرثةيفهمونالناسيعدلموحين

تدوينإلىبالحاجةالحلماءأح!ن،الأولىالبابلئة

سنة)حوالممااللائحةوضعواوحين.النصوصهذه

للأفكارمواففايكنلمماكلأزالوا،.(.مق"13.

الأدبكانالساثيرن.حملهاالتيالجديدة

السومزيينإنبحيثونوعثةكضئةغنتاالسومرفي

تتعفقنصرصهناك.الفديمالئرقمعتميكانوا

الحمث،نشبدحوارات،مدانح:النةرأسبعبد

واييولوخة.ميتولوجةبمقذمةتتمئزتعليمئةأتوال

مقذمةهي)وغيرها(إليشإنوماأنالبعضظن

إنوما،الواتعفيولكن.الخلق(سطرة)أو:لميتوس

طويلةمقذمةبنضئن،لمردوكمديحهيإليش

إلىفتنسبصعتالاهوتئاعملأتبررأنتحاول

فنونوؤلدت.قديمةعديدةآلهةنثاطاتمردوك



سومرئون

حواربشكلتربوئةدروس.أخرىمدرستةأدبثة

.مأثورةوأتوال

حكمة:التحرلضيالأدبينتميالوسطهذال!الى

نينورتاتعليماتأتونفثشيم(،الماضي)فيشورفاك

ودوراتخرافئةقصصوهناكالفلأحين.إلى

القدماء:كولاباأوروكملوكقآثرتنثسدملحمئة

الأدب!الى.جلجامشلوغبدا،انمركار،

انانةنزول،الجحيمإلىالنزولينتميالمينولوجي

انكي،ونينليلانليلميتوس،أورنامونزول،عشتار

خلق)ترويوننماحانكي،حورساجونين

)يرمزانكييخصنالذيلميأنانةسرقةالبشرتة(،

جبلفيانانة،(أوروكإلىاريدومنالحضارةنقلإلى

حجال(.أوتويدعلىنحوتيطردإلى)برمزابيح

أور،،لاغاشكاد،دمارعلىمراثوهناك

أيضأونعرت.تموزعلىوالمراثيسومر،،أوروك

صلاة(بدون)أومعللآلهةمدائح:المدانحمنعدذا

الهيثل.لتدشينمدانح.الملكلتمجيدللحلك

.والملوكالآلهةإلىبصلواتالرسائليالفنويمئل

هاكوأخبزا.أدبقبطابمتنحلىالملوكبينوالمراسلة

البارسألةتعالجأوفردثةشكرىتتضثنمدائح

العالمعلىكبيرتأثيرالغنيالأدبلهذاكان.المنألم

التأئير.هذاتثموكيفمتىنعرفلاكئادوانالقديم

سومرثون

فيالرافدينبلادفيأتامشبالومرترنأؤلأ:"

لقدكبيزا.ثوزافيهاولب،التاريخيئالزمنبداية

تلكفيالحضاريالنمؤأجلمنالشعبهذاعمل

فيونتهد.كفهالأوسطالشرقمدنثةفيواثرالبلاد

فيالوحيدالشبيكونوالمالسومرتينأنيومنا

أفيإلىالقولعلينايصعببحيثالرافدينبلاد

بينتقارئاوجدواعلماءهناكانتموا.عرق

السومزلونهاجر.القديمةالتركتةواللغةالحموسثة

الذينالشعوبسائرثأنشأنهم،الرافدينبلادإلى

جاؤوا.أينمننجهلولكئنا.سبقوهم

نارلخ:ثانئا.

القديمسومرتارلخمراجعتنحصرنكادأأ(

نفذمأنعلينابستحيلولهذابالاركيولوجيا.
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نأففبل..مق0027سنةقبلكرونولوجيا

الشمالفينكنشفمأهولآ،الجنوبيصبح

اكتشفتالتيالأمكنةباسمتسضتحضارات

جهلتسمارا.خلف،تل،حسونةفيها:

تحضرشعبهاولكن،الفخاريدورةحسونة

الحقبةفيمعروفةكانتالتىالزراعةفيوعمل

خلفوعرفتبرمو(.)حفرئاتالنيهولبتثة

الفخار.طبخوتقئةالفخارىدورةوسمارا

صارالوقتهذافي.النيوليتثةالحقبةفينحن

أقدموتمثزتآهلأ.الرافدينبلادجنوب

أألوانمحتدحجيبفخارئاتحضاراته

تقنثةعلىتدكهندسئةرسوممتعذدة،

عاش.كثيربشبالبلادوامتلأتمتطؤرة(.

مارسوامافيومارعوا،القرىفيالسكان

بأسوار.محاطةالقرىنكنلمولكن.الزراعة

معالغبيدحقبةالحضارةهذهبعدوجاء

هذهانتثرتواحد.لونذاتفخارلات

وتحؤلت.الرافدينبلادخارجحئالحضمارة

إلىوصلتالتيأوروكحقبةإلىالغبهيدحقبة

حضارة)أرفعالرابعةأوروكحقبةفيأوجها

الضخمةفالهياكل(.الرافدينبلادعرفتها

علىتدكأوروكفيكئحثمفتالتيوالأبنية

عملسكبلاهيالحضارةهذهذلك.

الطوفانبعدأوروكفيسلالةفأؤل.السومزلين

وبعدقبلالحضارةهذهازدهارعلىعملت

نصرجمدتزمنإلىالرابعةأوروكحقبة

هذهتضتم.مسبليمزمن!الى(الثالثة)أوروك

ميتولوجثين:أشخاضا،الواقعفيالملكثةالم!لالة

جلجامش.،دومرزيلوغبندا،مركار،اين

ولكن،طويلةالملوكهؤلاءحكممنواتبدأت

عاصرت.معقولةفترةعرفتالآخردنصنوات

ذكزوان.الأولىكشىسلالةالملوكهؤلاء

سلالةفيملكآخراخاضذجلجامشحرب

حفظكما.الأدبفيحفظفد،الأولىكيثى

ما،الشرق)فيأراتامعالملكهذاعلاقاتذكر

الصغرىآسيةمعأفغانتان(،:شوشنوراء
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معالأرز(غابةإلىوانكيدوجلجاث!)سقر

الكتابةوكئخمفتأمصر(.وملوخامجان

يدعلىالرابعةأوروكحقبةفيالمسمارئة

إلىأوروكفيالبناءفنووصلالسومزدين.

ترابةصنعوالقدبعد.فيحاإليهتصللممستوى

سنة.0005بعدكالحجرقاصيةتزاللا

جمدتحقبةهيالرافدينبلادالثانيةوالحقبة

ومزينالخمربلونفخارفيهكتشف)مكاننصر

الحقبةهذه.الثالثةأوروكحقبةأوسوداء(برسوم

فيهاالباءفنيتمتز.خطيرةش!اكلتطرح

مواضيعخاص.شكلمنقرميدباستعصال

ثانيةجهةومن،جهةمنوهندسثةمحزدةالأختام

طريقةانتئرتالوتتهذافيواقعتة.

فيا!تشافاتأهئممنوهيالفسيفساء،

الت!قتمنالقرميداتتحفظلأنهاالباء،تاريخ

أوروكبينعميفاانفصاللا.جميلةزبنةوئقذم

بينتواصلهاكبلنصر،وجمدتالرابعة

ولاوالبناء.الكتابةفيلبصاولاالحقبتينهاتين

هاتينبينكارثةحصلتتكونأنيستبعد

خلقإلىنوضلتالرابعةأوروكلأن،الحقبتين

جمدتحقبةأثا.الإنسانعنعظيمةصورة

بدائثة.بقيةفبدأتنصر

بدايةتثكلنصرجمدتحقبةخهايةإن)ب(

0027)حواليمسيليمحقبهة:التاريخئةالأزمنة

نضعأننح!طيع،الوقتهذامنذق.م.(.

حقبةاتذتتقرلبتة.!انثابتةكرونرلوجا

نإبحيثسنة،003أو002نصرجمدت

بالنبةأثا0003.سنةإلىتعودالرابعةأوروك

سنةإلى14الكربونفيقودنا،القديمللعبيد

تستدلامسيليمحقبةأجلومن0045،

إلىبلالأركيولوجئةالمعطياتإلىفقطمعرفتنا

وثيقةوأ!هاالملكئةالكتاباتإلى،مكتوبةوثائق

تنظيمإعادةتصؤرالتيكيثى(حاكم)أيإني

وحفظتوتهدئها.الجنوبفيالهياكلأرض

أؤلهذه.ولاغاشوأومهأوروكعنالحواضى

،الجنوبفيتدخلالشمالأنفبهانححمعمزة

سومزيون

بلادكلعلىكث!نسفطإلىبضبرماوهذا

منهيتخفصلنانحطاطبدايةإلم!أو،الرافدين

ولكنسومرئا،اسئاتحملمسيليمإنبعد.فبحا

هذهإلم!.الشمالفيكثيراكانالساميالعنصر

ال!ابقةالاممادئةالكتاباتالشمالفيتعودالحقبة

وتبذلتديالا(.منطقة)مارفي،لحرجون

بقرميداتيبنونفبدأواكلئا،البناءهدسة

فيمدينةارنفعتهذابعد.اطالاستعماصحبة

)حاكم(إن!يانتيميناوان،لاكاشهيالردف

مطالباتهليسندمسيليمتنظيمإلىعادلاغاش

السايةاكادقؤةانطلاتةقبلولكن.أومةضذ

دولةإلأالجنوبيعدلم،الأولسجونأيايمفي

ضعيفة.دويلاتإلىومقصةمنحطة

تطيميجدأنلاغاشمنأجيناأوروكحاولي

كاسيلوغالزافام،الححياسيالمستوىعلى.البلاد

ولكثه،الأرضمنكب!زاجز"افاحتك،من"أومة

الذىالأكاديصجونبوجهيقفأنيقدرلم

سنةحراليصحرلةبدونكذالجنوبأخضع

في:بالحفرئاتممثلتانالحقبتانوهاتان0023.

صلالةإن.والأولالثافيالمستودانهماأوروك

سين،نرامفيئشو،،ربموش،)صرجوناكاد

0215(صنةحتىوبعفالملوكثرىسركالي

مكانهانركتالتجديد،بعضحملتالتي

الثالثةأورسلالةوكانت.البربرئةغوتيلسلطة

نامو،)أورسومزيةنهفةدثنتلأضها،مهمة

مالتسين(.ابط،شوض،أمارسين،شولجي

فنت.الراهنةالحالةعلىبالمحافظةسياستها

تجذداثوكئفت،الحوريالعضرتسزلات

وأبعدت،الدينئةالسامئينعقلثةعلىالأكادتبن

كلعلىنسيطركانت)التيالدبنئةالاهتمامات

النتيجةفكانتالاتتصادئة.الحياةعنشيء(

ولكن.الدولةفيالاشتراكتةالحركةمننوعخلق

البدوفتزبنفد.للسومرئينالحيوفيالمخزون

المدنفدخلواالحضر(بحياةأخذوا)أمورتون

أخرىمزةالبلادفتفتتتةالمواتعواحت!فوا

برزتالوقتهذافي.دويلاتإلىوتحؤلت
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لارسا.وسلالةابسينصلالة:مهمتانسلالتان

شومومعالصاعدةبابلسلالةبرزتهذابعد

ايسينفضلأما.حمورابيسلالةمؤشسابوم

السومرتةاللغةآثارللخلفحفظتأنهافهو

وحضارتها.

الديانة:ثالثا.

لمدلولالسومزلينلدىالدينيئالفكريخضع)أ(

هوميالأشياء.فيالحاضرةالخفئمةالقؤة"مي!

الآلهةيعطيهأويأخذهولكن،ذاتهفيقائمكائن

منصطرةففي.شخصيئلاكائنهوإذا.الكبار

رلدو()1انكيالإلهمنميصقةتصؤر،السطر

أأوروك(.انانةبالخصبالمرتبطةالالاهةيدعلى

والاجتماعثة:الثقافئةبالحياةمرتبطامييظهر

القؤة،الكنابةفن،الهندسةفن،الملكتةالمؤضة

بلاديبهرالهيكلبرجشةالمؤميإن...الجنستة

قؤة.بلاالأشياءتبدوالميهذادونومن.سومر

ضيء(.هو)ماميانامنبشتق)نام(المصيروان

"وجدبمعنىولكن"وجدي!مييعنيولهذا

فزتها.ونفقدالأشياءتموتالثناء،فيقوثا".

بائخادهالملكمجتفل،الجديدةال!نةعيدفي

المصير:وينحذدالحياةفتحودالالهةيعالمقذس

الأضياء.إلىالقدراتالالهةأعاد.تار...نام

الذينالالهةتخصنلا3نهاإلهثةالقؤةوهذه

وعرض.بإلهلبحتولكتهابها،يتصزفون

وأنثدوا،.المتألمالبارشكلةأيضأالسومزلون

.البرابرةبدعلىالمدندمار،عدبدةمزات

الذيالقدرإلىتار،نامالىالدمارهذاونسب

في.اللعنةتار:ناميفيو!ذا.الالهةحذده

هذامن.هاثادوزاالسحرلبالديانةهذهمئل

نذبلأبزخمالسومرئةالديانةنرتبطالقبيل

التيالثعوبككعلىعمفانأثحزاوأثرالقديم

به.اتصلت

السومزلين(الآلهةمحمع)=نجتيونيبدو)ب(

الالهةخلقبشزا،الالهةكان"صينغامضا.

لاالعبارتانهانانهم".فبرتاحواليعملواالبثر

لوغلبنلا،مثلالصغارالالهةعلىتنطبقان
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أناشاظفواالذبنجلجامش)تموز(،دوموزى

انكيمثلالكبارالالهةعلىبلممخدين.

أوتوأأور(ناناسين)نيفور(إنيلريدو(،)1

(!أوروكلط)عشتار.إنانةلارسا(في.)شماش

بدايةيف!ثرأنحاولمنوهناك.الساميالإلهآن

رلكن،تلفيقتةبطرلقةالمدنآلهةبجمعالبنتيون

علىنئذدأنيجب.المحاولةهذهئسندشيءلا

حينأؤلأ:.الحالمإلىبالنسبةإلهتيننئاطين

"جيشالأشياءأعطواشواشاالأرضكانت

هذاالحجر.علىمرسرمبناءمخططأىحور"

الأؤلشكلهاالأشياءأعطواالآلهةأنيعنىأولأ

التفسيرهذا"بمثرا".هميزالونلاكانوايوم

وأاكالوعنبيروسيوس*يخبرهمايقابل

نماذجالطرفانقبلالبشرسفمواالذينالحكماء

هذهالالهةأعطىثانئا:.الاجتماعيالتنظبم

الحباة.فؤةأو"مي"الأولىالاشكاك

الملكتةلعبتوالبشر،الالهةبينالعلافاتفي

بعضوفيهائا.دوزاتموزوعادةالمقذصة

الاتحاددرامافيمثلأتموزالملككانالظروف

التماثلوهذا.الجدرانئاتتمثلهالذيالمقذس

الذي"الأولىاللبلة11حق!شروتموزالملكبين

.يمرثحينيموتونأناسكانولماذاإليهيعود

بعدبالحياةعميفاإيمائاالظاهرةهذهتكشف

القبورفييضعونكانواوأنهمسثقالا،الموت

يعمل؟القائلوالمبدأ.الإنسانإليهايحتاجأمرزا

ليسالعملأنعنهينتج،الالهةليستردحالبشر

هوعملكل.الاجتماعثةالحياةفيالإنسانملك

الناسعل:المتألمالبارفيتذئر.الهيكلملك

أمامهنانحن.المضنيالعملوحضتي،حصتك

بواسطةبتئمالخيراثفتقسيمأبعادها.لهادبانة

،الإدارةخلقفرضالنظاموهذا.التسلئة

الوثائقصارتوهكذا.الكتابةفنووئد

سومرديانةلمحرفةمرجعأهتمالاقتصادئة

الدورالذبيحةلعبتالعبادةفي.عبادتهاوشعائر

ولكن.سومريرتبكتابنعرفلا.الأهئم

عيدأننستتتجأنلناتتيحعديدةنصوصأهناك
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كانا"الكيتي"وعيدموك()زاالسنةرأس

العيدينبهذينوارتبطت.عظيماحنفالموضوع

احتفص،الكاهناتوبين.الأدبثةالتآليفأفضل

ملكينسلمنكانت.هامةمكانة"اين"كاهة

المقذس.الالمحادطقسفي()عئ!تارإنانةفمثلت

أنيمكنناوالنساءالرجالصتعدديخدعهاوكان

كهنة.لاالهيكلخدامنعتبرهم

4918-1881.بابلعرشعلىجلسأبومسومو

)1917-حمورابيأشهرهمأقوياءملوكخلفه

.)0175

،الفراتلنهراليمنىالضفةعلىنقع)ا!(لمويحات،

بحوضتنحكمهضبةفوق،الرميلةقريةقبالة

النصفخلالمحضنةمدينةالموخهذاكانالنهر.

الثالث.الألفمنالأخير

السلاطينمعدوئاهم.ارخاي:اليونانيةفيسيادات

فأ،15:42كور1رج.()اكسوسيايالقواتأو

.2:01،15؟16ةاكو،612:،21:301؟:أ

الملائكةمنفئةهم.الملائكةمعفهم8:38روفيأما

1(.02:أخن6101،2:أخن)اطيعتهمتحذدلا

28(8:)روالملائكةتعارضشيطانيةقؤةيبدونقد

فلاال!نصوصياثرفيأما6:12(.)أفالمسيحأو

أكوولهالم!يحفيخلقت:يئريرةالملاطينتبدو

)كوالمسيحمنهاسيجزدهاسلطةمارست(.16:ا

)كوالموتمنالقانملسلطانفخضعت15(،2:

معرفةفيودخلت2(،1:اأف01؟2:ا:16؟

01(.ة3)أفالكني!ةفيانكشفالذيالسز

سورية،مدينةوالأوغارلتية(.الحبريةفي)صينلعإنو

كانت.جبلةعنكلم8تبعد.الفريىالشمالفي

لعبتوقدأوكارتلمملكةمتاخمةإمارةعاصمة

ملكهاشاركشمرا.رأسنصوصفيهائادوزا

الحلفحيث،قرقرمعركةفي853سنةبعلادوني

927(.)نشوالالثشلمضرأفمثللأشورالمناوئ

الامارةوضتمعي8س!نةالمدينةفلاسرتغلتاحتل

س"دكر282-283(.)لثوالاشورئةالمحلكةإلى

الحركةأ؟150أخا01:17؟تكفيي"ني

1(."سيانيهووالصحيح.خاطئة

الميبلتة.)ا!(أتوال*رجال()الاكوال،سيية

روماني.قنصل.سيبيونكورنيليونلوكيوسلميبيون

سنةاليدية(مغنيزلةفيالكبيرأنطوخسعلىتغثب

أ:18ادايسفيهالذيهوسيبيون.مق.918

أنطبوخس.لعارحذابضعالذيالقاند

كلببشكلبصؤرممرفيإله)الكبرياء(سيت

تأستعرفالبدايةمنذ.طوللبذنبسلوقي

لهاقتلعوقدحورسومزاحم،أوزبرصأخيهقانل

إلهسيتكانحررس(.خماههذا)مقابليخه

ويطعنرعسفينةعلىيقفكان.والعنفالفوضى

والقؤة)معاط(النظاميعارضالذيابوبيسبحربته

السامئينلدىبعل)مثلالعاصفةإلهوكان.المرتبة

القرنحوالم!.والواحاتالصحراءهـالهالغردئين(

يعدفلم،مهضةأوزيرشىعبادةصارت..مقالثامن

الغرباءوالهالآبائيالحقوخصمأخيهقاتلإلأسيت

بشكلالبطالسةعهذصؤرهالشز.وتثحخيص

.تيفونمعاليوناثيرنوماثلهالقرنوحيدأوتم!اح

لمدينةالهلنستيالايعم.الاسكوتيينمدينةسيتوبوليس

رج3:01(،يه12:92-03؟مك)2شانبيت

.شانبيت!

،عشرةالتاسعةالسلالةمنفرعرنيناسمسيتي

الحديثة.المملكة

التاسعةالسلالةمنفرعونثاني.الأؤلسيتي(41

الأؤلرعمسيسابن)1312-.013(0عشرة

وانتصر،فلسطينجنويىجديدمناحتل.وخلفه

نجى.نهالئةبصورةعليهميتغذأندونالحثتينعلى

يو،جورنةفينجاثزئا()أو:حداديامعبذاطيبةفي

سنةقبرهبلزوتيكتشف.المشهورالمدفنأبيدوس

والملة.الملوكواديفيقبرأجملوهو1817

فيالثعب()ساحةبرلولودالبيازافيالموجودة

هيلولوليس.فيجعلهاقدوكان،إليهتعود،رومة

اللالةفيالأخيرقبلالفرعون.الثانيسيتي2(،

منفتاحزاح)0121-5012(.عرةالتاسعة

الثاك.رعصسيسابنهخلفه.المغتصب

بقيمأويحكمالذيالملك)أوملك،الأموريسيحون

باشانملكعوجمعمرازايذكرحشون.في(
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..(..314:؟3،74:47:ئث:الأمورئ!)ملكا

21:16-)عدموآبحسابعلىمملكتهتوشعت

)تثالأردنعبرإلىفامتذ!(،ه:48إررج92"

يبرقإلى2:24()تثارنونمن4:47(3:8؟

)قضالأردنإلىالبرئةومن12:2()أش

إسائيلنجيبشذةسيحونعارض11:22(.

فيهزموهولكئهم.أرضهيعبرواأنطلبواالذين

تث2-21،32:ا)عدأرضهواحتئواياهص

لرأوبينوأعطوها22(-11:91قض؟2:42-26

الشرقيئمنسىونصفاي(4:9)املوجاد

13:8-يش92:6-7؟تث4؟32:ط-ا)عد

سيحونمصبروسيؤول.-27(11،15-21،24

21:34؟)عدالأسطوريالملكعوجإلى

إسرائيلأعداءسائروسيهذد6(،3:2،تث

9:.1(.2:.ا؟يشرج31:4؟3،2:ا)تث

؟4:أتثفيالأمورئينالملكينعلىالانتصاريذكر

..8.ة3

سوكار.*ر!سيخار

سيكورجسبخو.

كذلكسئي.الساجانطيوخس،لقبسيدلبس

رجبمفيلية.فيسيدةفيالعرشاعتلىلانه

أنطبوخس.،9

.الصغرىآسيةفي،بمفيليةفيمرفأ)سيدن(سيدة

المعاهدةتعلنرسالةلوكيوسالقنصلوخهإلها

:23(.15امك)واليهودالرومانيين

الانسانعملطربفةهيالسيرةالأنبياءسير

يتضمنمفففهيالأنبياءسبرأماوصلوكه.

الأولالقرنفيدؤنتالأنجياء.حوليهودئةأخبازا

اليونانثة.فيوامما،الارامثةأوالعبريةفيإما،.،.ب

مسيحيةأوعاطمعلتتكئفوحؤلتحؤرتثم

فيالقانوثةالأسفارمنالكتابهذااعتبر.مختلفة

عدبدةترجماتبهاخفظتله!ا،المقدسالكناب

النصأماوالارمنية.والسرلانئةاليونانثةأ!ها

اثتاننسبتنسخاث،!ستفيفحفظاليوناني

قبرصفيسلاميةاسقفابيفانيوس،إلىمنها

.)41.-315(

لئلاثةسيرويةرسمةالأنبياءسيرفينجد

ئوسغاالسبرهذ،وتشكلبيبليها.نبئاوعشرين

الكتابهذايمتزماأفا.الكتابثةللمعطياتإخبازبا

منهم16ماتالذينالأنبياءموتوصففهو

أخرىكتبنينجدهاالأخباروعملشهداء.

أما.الراببنثةوالكتاباتيوسيفوسفلافيوسمثل

إثعياصلاةفهييوازيها،مانجدلاالتيالتقاليد

شبلو،عينصقللمياهعجائبيوتفخرالمائت،

بنويستطيعلكيحزقباليدعلىكبارمياهوانتشار

إلىيونانوعودة،الكلدانيينمن3يربواأناسرائيل

.نينوىبضرأنبعدفلسطين

ناريخفيالخلاصياللهعملئبرزالانبياءسيرإن

تبفىوهيالعجانبحة.تدخلآتهبفضلاسرائيل

بهانثقأننستطيعلاكناوان،معلوماتينبوع

سنةقبلفلسطينفيالاماكنمعرفةأجلمن،دائما

..مب07

الذيالأؤلبطليموساليونانإلىأدخلهالهسيرايس

المصزيينبينمثتركةعادةيؤض!أنأراد

محفوظممفيسفيمبدإلىالاسميعود.واليونان

أوزيرشى(.)صارواالمرتى)أبيس(الثيرانلعبادة

وسضاه"،أبيسأوزيريس"بيتالمعبدهنااسم

صفاتالالههذاجمع"بوسيرابيص".اليونانئون

وديونيسوسواسكلابيوسهاديساليونانثةالآلهة

.وبوسيدون

ستنرببةبئر3:26(.صم)2السيرةبنرسيرة

ا.يقنلهأنقبلبأبنيريوآبلحقهناك.حبرون

.يهوديأصلصتأنجارمحموعةهيوحواءآدمسيرة

حياةحول..مقالأولالقرنفياليونالئةفيدؤنت

وصلتوقد.الجتةمنطردهمابعدالاولينأبوشا

تصيرةنسخة:نسخاتثلاثفيالأخبارهذهإلينا

".موسى"رؤياوشميت.اليونانئةفيكلهاخفظت

قديمةعلافيةترجماتفيخفظتطويلةنسخة

ونسخة.اللاتينئةفيعؤرشكلوفي،وجيورجثة

وقدالمخطوطاتمنكبيرعددإلبهايشيرثالثة

أما."آدم)اتويةبعنوانأرمنتةنخةفيكلهاخفظت

دونهاهل:عليهفمختلفالأخبارهذهأصل
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مسيحمة؟زاويةمنفيهاالنظرأعيدثمجهرد،كثاب

مناجمناشقتمسيحئةتجمياتهيهل

آدمحولفالاعتبارات،أمرمنيكنمهما؟يهودئة

)فيلونالبهودفيالمحيطفيانتقلتقدوحواء

فيكما(بالسريانيةرؤباعز،4،الاسكندرافي

اكور2؟ا-2!5:)روالميحيالمحيط

بهذهالغنوصيئالأدبوارتبط15:42-.ه(.

عنديلعبالذيشيتفخصعبرالاعتبارات

هائا.دوزاالغنوصيين

بعضهابينوحواء!آدم"سيرةنسخاتتنمئز

مستوىوعلىالتأليفمستوىعلىالبعض

نقلتارلختشغبذلكعلىويثهد.المضمون

الحيروثةالعناصرتمزجفالمجموعة.النصوص

الثيطانتجربة،وحواءآدمتوبة:الجليايةوالعناصر

نقلهوحي،وحواءلآدموبناتبنينولادة،لحواء

وننائجها،السقطةحولحواءخبر،شيتإلىآدم

ودفنها.حواءموت،آدموصتة،ودفةآدمموت

المختلفة؟الشخاتتتمتزبم

لحياةمحتصرةنمخةهي.الونانئبةموسىرقدا-

ا-2القرنفياليونائةفيدؤنتوحواء.آدم

خبراالأولىالأربعةالفصولشكلتوتد..مب

عنالكاتبيتحذثثم.-25ا:4تكيتوشعقي

آدممرضعنشيت،إلىالتقاليدبعضنقل

عنالموتفراشعلىوهوآدمتحذثوقد.وموته

ثم.والتولةالجئةمنوالطردالفردوسأحداث

ويلفتودفهما.وحواءآدممرتوصفياتي

بفضلاستطاع:الموثبعدآدممصلإانتباهنا

وهكذا.الأجسادبفيامةينعمأنوالصلاةالتوبة

تثيرهااسئلةعلىجوائايقذمأنالكاتيحاول

.والموتالخطبثة

تدتينيةاللاالنسخةإن.اللاتينئةوحكلاءآدمسيرة-

الطويلة)النسخةاليونانيةالانيةالنسخةحؤرت

الجيورجئة(وفيالقديمةالسلافيةفيخفظتالتي

نصفهادؤنوحواء.آدمأخبارلنائقذمالتي

الأولىاليونانتةالنسخةعرفتهاموادمنانطلافا

الخاصةالموادأما.(موسىرؤيا،القصبرة)النمخة

-8(.1)وحواءآدمتولة:فهياللاتيتةبالسيرة

تجربة:17(.)12السماءمنالثيطانطردخبر

إلىانتقلالذيالوحي-22(0)18الثانيةحواء

)94:4-حواءوصئة)25-92(.شيت

الجثةمنالطردعلىفتركزالخبرأما05:2(.

موسى،)رؤباالشخانوترتجط.وأسبابه

عنوحواءآدمببحث(اللاتينيةفيوالسبرة

منغابتالئيالأقسامأننشعروهكذا.الطعام

علىتأشصت(موسى)رؤياالقصيرةالنسخة

صردبة.مراجع

والجيووجتة.القايمةالسلافتةإلىالترجمات-

فيه.وتحؤلالطوللالونافنالمنإلىتعودهي

اللاتينيةالسيرةفيأخبازا.نجدهاتتضتنوهي

ولكنموسىرؤيامنأخبازانقرأثم-22(.)1

فعمالترجماتهذهيمئزماأما.ئحتصرةبطرلقة

الجثةمنطردهابعدوحواءآدممشقبلعن

وخبر)32(،الجواناتتربيةحول)2(،وعم

حواء.اعتبارواعادة)+-34(،المخطوطة

اليونانتةعنترجمةهي.الارميةفيآدمتوبة-

رؤياثم-22()1اللاتينتةالسيرةالبدابةفيتسبع

نقلهالذيالوحيالترجمةهذهعنغاب.موسى

ووصثة25-92(اللاتينية)الحميرةشيتإلىآدم

:2(.-.ها:)4اللاتينثة)السيرةحواء

الشمالئة.ألرلقباشاطئعلىخليجيناسمسيرتس

سدرة)خليجالشرقإلىالكبرىسيرت!تقع

غابيس)خليجالغربإلىالصغرىوسيرشالحاقي(

كثبانبببخطرلنالخليجانكان(.الحافي

رومةالىببولستميرالتيالسفينةحاولت.الرمل

27:17(.)اعالكبرىسيرتستتحاشىأن

فييبيفيتأثيرهلهسيحيئ.رفيق،قرلن:سيزيغوس

الأمبن.الرفيقأيها:ترجمت:3(.4أفل

سبسرا

شسرايسكن4()قضالنثريالخبرفي14(

يابينجث!ويقود(،الأمم)أوهاغوئيمحروشت

جيثطتألف4:2(.)قضالكنعانيحاصورملك

علقبشوننهرقفغلب.حديدثةمركبة009من
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)تضباراقتادهمااللتينوزبولوننفتاليقبيلتييد

امرأةبيدسيسراماتا(..83:مزرج؟7-9؟4

في4:17-22(.)قضخيمتهاإلىلجأ)باعيل(

إصائيلعدؤوهوملكاسيرايبدو5قضنثيد

في.03(،02،26،28:!)قضالوحيد

حاصور.جشقائدهوسيسرا12:9اصم

الهيكل()خدامالنتينيممنعائلةرئيس،2(

55(.:53=2:7أعزالسبيمنعادت

منالرقئالجنوبإلىكلم5تبعد.نبطئةمدينةديع

بسوربة.الحرلداءمحافظةفيهي.قنواتبلدة

المراتبعضتدكب"راحالعبريةاللفظة)ال(،سيف

المعملالمكين،وكالخنجرصغيرسلاحعلى

الحجارةونحت2-3(:5)يضوالختانالذبائحفي

علىالمراتأغلبفيتدكولكنها02:25(.)خر

منيصبحأنتبلالبرونزمنكانالذيالسيف

الآباءزمنمنذاليفعرفالحديد.

قبلاسرائيلفيئستعمللمولكنه48:22(،)تك

صناعةاحتكرواالفلسطيين*لأن،الملكيةالحقبة

-22(.:1391)اصمالوقتذلكحتىالحديد

جميعسلاحمنجزةاالسيفصارداود،مع

فيمجعلونهالذين2(9:يه8؟ة02صم)2المحاربين

؟421نح؟1793،25:13صما)حزامهم

منغمدفي3:8()نشاليمنىالجهةمن4(:45مز

11(.:18يو6؟:47إر:8؟02صم)2جلد

جذافاعلةفكانت،بحذينالسبوفبعضكانت

5:4(.أم:914،6مز3:16،)قضالحربفي

الناسمنعددتسلح.،.مأبالأولالقرنفي

،يسوعآلاموخلال.الأمانكياببسببالسيف

:26،47)تيسوعيوقفونجاؤواالذينمعكان

22:38،الوأبضأوالرسل،سيوف51-52(

كانالرومانعندا(.18:.ا-ايو94-52،

الموتحقللامبراطوروكان،السلطةرمزالميف

16:27(.أع13:4،)روعيدهعلىوالجاة

)اعبالسيفبالموتالحكمالرو!انيالعدلوعرف

في(.بولس)مثلالرومانالمواطنينأجلمن2(:12

يلتهمبوحثىمرازاالشفئقابل،الرمزيالمعنى

:2!(.12!ر21:24،عد:13؟17)خرفريسته

ولا،والحرب24(3:)تكالعداوةعلىبدككحا

حز35-38؟05:؟512:رإرالانبياءعندسئما

والعقاب،34(:01ت،8:23مك7:51،1

وبيثل.(18:51حك،6-34:5أإشلالهيئا

وأ!م!:14(2؟22:ا)مزالاضطهادال!مث

14-21:9،حز،:1212إر؟ا:27)إشالشفاء

.)22

جحلرلكنه،السلاحإلىاللجوءيسوعرفض

22:36-الوالروحيئالكفاحعلامةالسلاحمن

ثأالبضرعداوةيواجهواأنالرسلعلى38(.

ول:المسيحيإلىبالنسبةبولسوشذد34(.:ا"

6:12()أفالثزقوىضذالحربضرورة

الكلمةلهذهالقاطعةوالقدرة.اللهكلمة5بمساعدة

صورةفيتبدو،وتناديهالانسانتكخ!فالتي

ب؟6:17أف35،ة2لو،94:2)إشسيف

21(.،91:15؟16،2:12،16:أرؤ؟4:12

واللاتبنثة:)سبكاريوس(البونانئةمنسبقاريم

الكفتشعمل.القصيرةاظاجرأصحاب

أما.الغيورينعلىلتدكاللفظةهذهالراينئة

منعموعةالسيقارئيرفتعتبريوسيفوسكتابات

وقد،غامالابيهوذاارتبطواالذينالوطنتبنالهود

:12،38اعفي.الغيورينمنتطزفااكثريكونون

بول!بينأنطونياقلعةفيالرومانيالقائدخلط

أصحابمن0045رأسعلىثورةقامو"مصري"

الحربفييوسيفوسيرويهالخبرهذاالخناجر.

261-263(.؟)2البهودئة

سيقاري!ا.،رجسيهاريم

.جوزان!رخشكان

الفخيرثة.تل!رجسي!في

بئرنوجدهناك.افرايمرامةمنقربموضعسبكو

22(.:91)اصمكبيرة

إلبها.كورنتوسغرقيتقع.بونانئةمديةشكبون

بينالمعاهدةتعلنرسالةلوكيوسالقنصلوخه

23(.15)امكواليهودالرومان

اللاتبي:الشكل.شاولللعبريالوناف!الثكلب
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ومواطنيهودفيأصلمنمسيحيئسلوإنى.

احنك320(:51)اح!ونبيئ(ي61:37إاح!نيروما

)اعالمسيحثةأورشليمجماعةفيهائةمكانةسيلا

كموفدوشاولوبرنابايهوذامعأرسل:22(.15

)الحانطحيةكنيسةإلىأورشيمكشةقي!ن

الرسولئةرحلنهفيبولصرافق15:22=34(.

إليهماانضئملسترة)في15:04اعرج.الثانية

)اعفيليبيفيبول!معسيلاوشجن.(تيصوتاوس

النجاحفيالرسرلوشارك92(16:91،25،

بعد.(-17:4115إاعتسالونيكيفيوالصعوبات

فيبولسإلىتيموتاوسمعسيلاانضئمهذا

بولسشارك.سلوانحى=(ه:18)أعكورنتوس

كورنتوسفيالإنجيلإعلانفيوتيموتاوس

أهلإلىكتابينإرسالوفيا:91(كور)2

وتدا:ا(.نسى2ا:ا،)اتستالونيكي

الأولىرسالتهكتابةفيبطرسشاركيكون

ه:12(.)ابط

)تلالتنرقثةالدلتاحدودعلىنقعمصرئةمدينةسيلا

.288(العمارنة

الباباإلىقذمتأسئلةعلىأجولةممموعةسيلابوس

حول،1864شةالأولكانون8فيالتاسعبيوس

ترتطالنيوهيوعملها،البيبلثةالجمعئات

بروتشانتي.بمحيط

يونالئة.ترجمات،رج.ترجمةسماك

سين

الأكادثين.لدىعشتار()انجتهالقمرالإله1(4

تركيبفيإلأالتوراةتذكرهلا.وحارانأورإله

سنبلط،،سيناء،سفحارب:الخاصةالأسماء

عشتار.والإلاهةشمشالإلهوالدهوشأصر.

أيضأعبدولكثه.أورفيهوالرئيسيئعبادتهمركز

.حورانوفيالرافدينبلادشماليفي

؟ا:17،ا:16)خروسيناءايليمبينبرلة2("

11(.33:عد

ليست.نومعحزقياليذكرها.مصرئةقلعة3(،

يمكن(.فرامةتل:)اليومالقديمةالحدودئةالقلعة

.أسوانأي"سيانة"نقرأأن

سيناء

سيناء

هو)الثانيإلاسمينمنواحدسيناء.جبل14(

الله،لجبلايرائيلبنوأعطاهمااللذينحوربب(

نجيمععهذاوقطعموسىعلىيهرهظهرحيث

العليقةأيدسنه!العبرثةمنالايصملثق.إ!رائيل

صفةأيضأيكونقدولكنه3:ا-12(.خر)رج

الن!قيدكقهيجعل.المكانهذافيسينبعبادةتتعتق

التيه(بادية:)اليومسناءجزيرةفيسياءموغ

موسى،وجبلسحالجبلبينمنقسمولكنه

غرقينجوفيفيتقعالجبالمنلسل!لةقتتانوهما

هذاصحةمننتحققأننستطيعلاسيناء.جريرة

الجحبعوأنسثعالا،الضوصبواسطةالنقليد

لمالخروجإنيقولالذيالافتراضحابيحسبون

الشرقعبربلسيناء()عبرالجنوبعبريتئم

سيناءموقعيحذدونالذينبراهينإنثئم(.أقادش

مقنعة.ليتالعقبةخليججنوثي

القديم،منذالمصرئ!انتباهسيناءجزيرةاجتذبت

مغارة)مناجموغيرهالخاسفيهاوجدوالانهم

آثازاالمصزلونفيهاتركولهذا(.الخادمسابيط

كتاباتوبينها،حضورهمعلىتدكعديدة

والبعضالهيروغليفيالحرففيبعضها:عديدة

إلىتعودتدإنها.الأبجدتةبدايةسثيمافيالآخر

سامئينمناجمعفالعملوهي18أو91الفرن

فهوكتشفتالنيالكتاباتممموعأما)كنعانيين(.

الأبجدئة150القرنإلىمعظمهابعودكتابة25

شعبتة،كعانئةواللغة)فييقتبة(،كنعانتة

أيضأوكتشفت.المناجمعضالنذوروالنصوص

الدويرتلفيالأبجدئةبدايةمنكتابات

جبيل.فيجازر،في،شيهمفيالأكش!(،

العليقةفيالأولىللمزةبموسىالرلتالتقىحين

وحئلذاتهعنكضف3:2-4(،)خرالملتهبة

اللهجبلعلىوهناك.شعبهتخليصمهئةموصى

إحدىهيسيناءإن.موسىأخاههرونزار

مصرمنالحروجبينإمرائيللبنيالكبرىالمحطات

-1+:-2؟ا،91،أ:16)خرالميحادوأرض

)خرالصحراءجماعةالتأمتهناك6...(.



سيناء

)تثشعبهاللهكلمهناك.(ا.:4تث؟91:7-15

وسطبمجدهنزلهناك2(.ة4:155؟ا:6؟

موسىاللهكلم.المدخنوالجبلوالرعودالبروق

وأعطاهصهم!:18-23(،)خرمحدهمنشيئاوأراه

مععهذاوعقد2(،-اا02:)خرلشعبهوصايا

04الجبلعلىمودىقضىى(.ا24:)خرذببحة

فبالشعبظلبينما24:18()خرليلة04وبوئا

32:ا-.1(.)خرالذهبيالعجليعبدأسفل

تابوتفيفوضعهماالوصايالوحيموصىاللهأعطى

:2-01تث02؟ة2104؟،25:16)خرالعهد

4.-91خرفيالمكتوبةوالشراخالأحداثإن(.ه

بسيناء.مرتبطةتبدوا-.اوعدا-27ولا

إحصاء:ه(،18)خروثرونموسىلقاءمثلأ:

)عدوأليهونادابموتا:91(،)عدالشعب

تقربه(،ت9)عدبالفمحالاحتفال3:4(،

28:6(.)عدوالمحرتات7:38(الاالتقدمات

)منصهيونجبلصارأرضهفيالشبأقامحين

الجديدسيناءجبل:3(2إش.الشرصعةتأتيحيث

صيناءيمثلبولسنظروفي68:17-18(.)مز

24-26(.4:)غلالآنأبطلالذىالقديمالعهذ

إصائيلبنوني،والتشرلعاتالأحداثورغم

حيثموسىجلأماسيناء.جبلحفايقعأين

متزا.2245:فارنفاعهالحخاجيذ!

سنياءجزلو؟تجه2(،

نأنوذولكننا.المقدسالكتابمستوىعلىهذا

علىلاسيناء،جزيرةشبهعنكلانافينتوشمع

وعلىالجغرافيامستوىعلىوذلك،فقطالجبل

.الطرقمستوى

الحالمن،الاستعحالحسبالجضاليا.أولأ:.

القديم.فيعليهكانتثماأوسعهيسيناءجزيرة

هي.المصرفيالدلتاعنفلعمطينتفصلوهي

منأوسعوهي.مرقيكلم00058مساحتهاجزلرة

عرقيشكلضكلهاقلسطين.منوقرلةالدلا

العقبة(خليج)علىالئرقئوجههاطول،منحرف

كلم003منهاكلم045الفريىوالجنوب،كم022

إذا.المضيقمذعلى015والوشخليجعلى
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!ئبهتنقمم،السوسىمضبقمنطقةجانئاوضعنا

الجنرب.إلىالشمالمنمناطقئلاثسيناءجزدرة

كلم02عرضه،الرمليالساحليالحمهل،الأولى

عمفها،التيهبادبة،الكلسيةالهضبة،الثانية.تقرلئا

الشكلمثقثالغرانيتمنجبل،الئالثة.كلم022

الخليجين.علىكلم018وضلعهكلما05قاعدته

مضبقالسوش.مضيقعنبالحديثونبدأ

الحدودعنانخفاضأاكثرهوالذيالسوسى

بسببنطؤرقدسيناء،لجزيرةالشرقيةالث!مالئة

عملمنفيهتثمماوببب،تركمالذيالرمل

واحذامتزاانخفضقدالمنوسطيئوالطرف.بثرفي

المطرإليهيصلثابئاأرضأالماضيفيكانوما.ونثف

عليهاالسيريسهلمتحركةرمالأصارالشتاء،ني

سينالقدبمةوالمدينةخصب.أيتحملولا

منطقةعاصمةكانتالتياليونالثة()بيلوسيون

هذهفيفرامه(.)تلمنعزلتلسوىتعدلمخصبة

أراض!بينالقناليجري،القنطرةشمالي،المنطقة

تلالفاوقفتالحديدويكةالطرقاتعليهاشيذت

يقللاآخرمنخفضأنجدالقهنطرةوحول.الوحول

الشمالإلىالغريىالجنوبمنكلم04طوله،عمفا

وبظن.القديمةالخرائطفيبفهبحيرةهو.الشرقي

تسقيكانتالتيالنيلمياهأمامأنناالأثارعلماء

إلىوتصل(القنطرةمن)القريبةسيليمدينة

حورسطريقهذايكونثدسرلونيس.

منالطردق5،إ13أخا:3؟13يش)شيحور،

حتىثابتةالأرضونصبح(.كنعانإلىممر

حثىثم،التمساحبحيرةشاطئعلى،الاسماعيلئة

إلىتصل،أيامنافي.المزةالبحيرة،العظمىالبحيرة

والجوار.المدينةتسقيحلوةمياهقناةالاسماعيلثة

فيكانالذيطرميلاتواديفيصنعواماهذا

المضطقةمع.العظمىالمزةالبحيرةفييصبالماضي

(،العرضني5،الطولفي)55صهاتحيطالنيالما!دية

إذاالصحراء.جهةمنمصرمدخلأمامنحن

المنطقةهذهعنيداخ،قرلةالمركزتةالسلطةكانت

الحالةوفيزراعئا.ئستعملوهيعسكرئا

لطلهم!راعيالرعاةمنهامجعلالمماكسة،



96

إلىليتغلغلواالوضعمنويستفيدون،الصيف

تذكرهاالتيجاسانارضفيهنانحنالدلتا.

البيبليا.

كلم35طولهامالثةطبقةصارتاالمرتانوالبحيرتان

فيالبحر.مستوىعلىصارتالتيا!ناةافيهاتمز

واديفيتجرئالمياهكانتالقديمةالزمن

وئخدثالاحمرالبحرإلىفتصلطوميلات

بهذاتكؤنصالتيالمائثةوالطريق.المستنقعات

ملكاوداريوسارتحششتاسلكهاالشكل

سالكةفصارت،والرومانالبطالحمةئم،الفرص

إلىونسيرممر.بقلبالبحرفربطت.بجيوشهم

الذي،الجنوئيالطريقفيعتاقه(أأوع!يقةجبل

الجوار.علىوئشرف،البحرسطحعنم871يعلو

مفيقمذعلىصالرن.بعلهويكونوقد

وأترتفعالمياهكانت،صلونيسفيوحتىالسوي!

وأالريحمنالآفماةالجويالضغطحسبتنخفض

البحرلعبوراليبليالموءأما.والجزرالمذأوالشمس

نحذده.أننس!عفلا)صوف(

البحرفشاطى.الساحليالسهلعننتحذثئم

الماضيفيعرفقد،برملهالصحراويالمنوصط

المملكةزمنئبستماولاوسياسحا،تجاربانشاطا

ننطلق.والرومانئةاليونالئةوالحقبةالحديثةالمصزية

الفلحمطيني،الشاطئجهةمنونتركالشرقمن

غزةإلىعسقلانمنتسيرمروئةواسعةمنطقة

الدولثةالحدودعليهندكماهذا.رفحإلىونصل

فنصلةالغربنحوالشيءبحضسرناإذاأعا.اليوم

خلالالمياهبعضتصلهالذيالعريشواديإلم!

34؟عداليبليا،فيأكمامصر""سيلهو.الشة

.كنعانأرضحدودشكلاتيا!15:4،47ور!

كلم08طولهاشاطئئةبحبرةفتنفتحكلم03ونبتعد

يقولكماسربونيس)بحيرةبردوبلسبخةهي

للسفنتيح،القديمالزمنفيكانت(.اليونان

إلىالمؤونةوتوصلالعواصفمنتختئأنالمسطحة

مهنتصفلنن.السنةفصولكلفيالشاطئمرأكز

نجد،الشاطئ!ةالمنطقةتحاذيالتيالأرضئةالبحيرة

هناكوجد.كسرونراسأوجلسجبلهيئتفة

عظيمة،ورومانثةيونانئةمدينةبقاياالمنقبون

جبلعنالقديمفيقيلمامعنتجاوب

الطيعيئالامتداذكانزوشفهيكل.كاسيوس

هذهطرفأما.صافونلبعلمكزسفينيقيلهيكل

السوشى.مضيقمنطقةإلىفيصلالبحيرة

فالصحراء.الكلحئةالهضبةهيالتاليةوالمنطقة

التيه،باديةسيناء(،جزيرةقلبفي)هيالمركزية

منبكتلةالجنوبفيمرتفعةكلسيةهضبةهي

علىتمتذ...اممنمرتفعاتهناك.الغرانيت

الصخورتتوخه.م0162إلىتصلققةمعكلما05

الهضبةتتحدرالثمالاتجاهوفي.الجنوبنحو

بهتحيطالذيالساحليالحهلحتىمنطمبثمكل

واسعفمنخفضالومطأما.متقطعةمرتفعات

جبالالشمالعلىويشرف.العرلشبوادييرتبط

تحاذي،الغربفيرمون(.هرفيام)350القب

تجاهختمثةمعابر:ثلاثةفيهامرتفعاتالمضيق

الاثنبن.بينجذيالسوش!.تجاهمتلا.اسماعيلية

منالآتيةالرطبةالرياحتلائممنحدراتهنانجد

المطرمنقينإلأالتبهبزلةتلفىلا.الغرلىالثحمال

فييسدغاينزلالمطروهذاالشناءتفصلفيحتى

أماصئيلة.المراعيتكونلهذاالكليه.الطبقة

ذلكومع.صغيرةقوافلسوىعرفتفماالطرق

القوافلإليهالجأتصغيرةواحاتعذةهناك

خلال.رادارثةعصكرتةمركزتصبحأنبانتظار

القطعانصغارويطعمالعشبيطيبم*الشتاءشهزي

أجلمنالزيالنباتبعضينبتوتد(.الغنم)أي

التقليدانعنهئحذثالتيالمنهوهذا.الانسان

تص؟21:ه:6؟11)عدوالاشزاعيالالوهيمي

نأالانسانيصتطيعالمطر،زمنوبعد8:3(.

الرملية.الوديانفيفتحهايسهلآباروسطيتجؤل

قبائلثمانيهناكأقامت،الحديثةالعصورقبل

طدوتقيمالسكانمنآلافبضعةتضمالبدومن

المراتبعضنجدهاصورةعلىقحافظالبزبةهذه

.التوراةفي

مجتفهو.الغرانيتيالجبلإلىالنهايةفيونصل

بمعذلفيرتفع،الجزيرةسائرعنالاختلافكل
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تتحذىقمموهناكالبحر.سطحفرق...ام.

جبل)منكلم08طولعلىوتمنهذم.،0002

جذة)جبلكم02وعرض(صاغجبلإلىعربال

السلسلةهذهتنفصل(.مرسىجبلحتىالعلة

نجدمنخفضةبمنطقةالكلسئةالهضبةعنالجبلئة

تمزلالهذا.جافةمنطقةهي.والرملالجيرفيها

اسئغقهافيروزبمناجمعئةولكنها.القوافلفيها

فيالمتوسطةوالمملكةالقديمةالمملكةفيالمصرلون

المطرقممهفيفيعرفالجبلأما.الخادمسرابيط

تربيةمنيعيشونقيلونسكانفيهويقيم،والثلج

ماءنقطةإلىماءنقطةومن.المروتةوالجنائنالمواشي

المنطقةهذهتنفصللا.والقوافلالقطعانتنتقل

كلمعئرونعرضهبخليجإلأالسعوديةالعربثةعن

تركت،القديمةالعصورفيالطؤافات.نفطعه

سبناءصخورعلىمدؤناتوثحودالأنباطنرافل

مزثمديانقبائلإنالقولنستطيعوقد.الثرقثة

الطريق.هذهفي

عبرطرفانرسمأناليومنحتطغ.الطرقثانئا:.

لم،القديمةالعصورفيولكنسيناء.جزيرةكل

،يعبرونوالبهائمالناسنجعلأنفيالمشكلةنكن

بعضهناككانتلهذا.والماءالطعاملهمنؤئنأنبل

هي.الماحليةالطريق(1).القديمالتارصخفيالطرق

محطاثلها.22(:15)خرالفلسطيين"أرض"طريق

الجر.فيالمونةوتأتيها،الآبارمنعددفي.المدنفي

شور.طرلق)2(.دقيقةمراقبةتراتجهاالممالكولكن

هذهموسىأخذ:22(،15)خرالبحرعبوربعد

1(.:02)تكبرنيعقادشجوارإلىووصلالطريق

إلىاسماعيلئةمنتنطلقحديثةطريفانجد،واليوم

نحددأننستطيع،الخروجأخبارفي.يصبعبثر

التىعلىأوالطرلقهذهعلىالحملوىحدث

منعديدةطيوزاأنالمعلوممنقبلا:ذكرناها

علىلاهئةنعب!فتحم!البحرفوقتطيرال!لوى

طريق)3(.بأيديهمالبدوفيلتقطها،الأرض

فارانبواسطةطرلقإلىالبيبلياأشارت.فاران

.:18(،11أمل،الحلوةفايرانواحه:)الوم.

سياحتةطرلقفياليومنجدهاالغرانيتئة.الجبال

سيناءشمالإلىكلم15وتمز،الحرائطعلىنراها

تفرغاتمع(موسى)جبلالحخاج(يعرفه)الذي

عديدةإشاراتهناكالبحر.ئاطئطرتبعلى

هذهإلىتطقعواالبيبليينالكئابأنعلىتدك

الكهوقيالتدوينفيأقفه،الخروجكطريقالطرلق

الذيالمنإن.النهائيةالبنتاتوكسصيغةوفي

الأثلشجرةنتاخهوالكهنوتبةالوثيقةتصؤره

ا-23؟16:4أخرالجنويىالجبلفيتنبتالتي

)خربمديانموسىاتصلوهناك:7-8(.11عد

سوفبحرواسم.ا:92(.عد18:ا؟3:ا؟

السبعينتةخطفيالاحمرالبحرإلىنتوتجهيجعلنا

اليالمحطاتمنالكبيروالعدد،ويوسيفوس

وعصيؤنسيناءبينصه!:16-35عدذكرها

فيكثزاكانواالذينالمسيحيينالحخاجإنجابر.

اليهود.أسلافهمقالهماورئوا،أنجارهمتدوبن

كانتمافأخفوا،رائعةمئاهدإلىالنظرلفتوا

الأصل.فيالأماكنهذهعليه

بيبلتةمخطوطات5رجال()المخطوطسبنائي،

)يونانئة(.

العهيد،!يانتةترجماتءرج(ا!)السردابخةشالثة

لجديد.ا

سينيون.رجسيني

وسبنيكا.بولسرسائلءرجبرلسرسائلسينيكا،

بجذهاارتبطت.الفبنبقيالئ!افىعلىقبيلةشنيون

سيافي.!رح15(.:اأخ=ا:0117)تككنعان

اكاديأصلمناسم.نويس:العبرئةفيسبوان

اليهودئةالحشةفيالثاكالثهرعلىيدك)سيمنو(

يقابلهو:8(.ابا8:9،)أسالربيعفيتبدأاتي

حزلران.-أيارتقرلئا

.حرمون*رح4:48تثشؤون
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رجالجزبنياميي..بكريبنشاج،1(

ابيثايلاحقهداود.عاىالثورةإلىاصرائيل

يتآبلفيوحاصروهداود،ابطالوسائرويوآب

السورعلىمنبرأسهفرت،امرأةسئمته.معكة

ا-22(.02؟صم)2

قيتهفيعاثلةورثي!جادمنرجل24(

13(.ة5أخأا

=91:2()يششمعونمدنمنمدينة،3(

سبع.بثرمنالغربإلىكلم25تبعد.شماع

34(:11أخ)االهرارييوناثانوالديثاجايأويثاجي

داود.أبطالمنهوالذي

ئدرانارجثاد

فيالمذكورعجاجةتللموقعالقديمالاسميشادوكطفي

الاشول!بة.المصادر

الغريبةامرأتهعنتخلى.زكافيبنيمناصرائيليئاراي

15:04(.)عز

والعلياالسفلىحورونتنت.افرايمبنتشيرةأوفأرة

24(.ة7أخأاشأرةوأزلن

ومعكةماكيرابن.منسىقبيلةمنجذر:شارش

7:16(.أخإا

السلامة.ذبيحة،رجالذبيحة،ماركة،شارك

ثروحن.ر!شاروحين

الطقس()إلهتثموبءابنهو.حثيالهفاروما

.و*خيبات

هاثارون.التعريفأداةمعدوماتكتلصارون

بينيقع.فلسطينفيالساحليالسهلاسم1(،

نأيبدو!9.3:أعفيلدةمعئذكر.والكرمليافا

ئثكلشارونيمهلكان.سامئةليتالكلحة

المستنقعاتبل،المياهفيهاتكئرغنئةمنطقة

الكرمة.فيهايزرعونكانوا(ثالسهول،ا2:)نش

رج؟27:92أخا)مراعيهاداوداستثمر

دوزاشارونسهلخصبلعب.ا(.ة65إش

ع:9؟)إشوتهديداتهمالآباءمواعيدفيهافا

.شارونصهلمنجزءاأونرسهلكان35:2(.

فيهاأقام.الاردنشرقيفيمراعيمنطقة2(،

5:16(.أخ)اجادبنو

سننارامابن.الملوككلملك:شارىك!شار

.2223-9218سنةحكم.القديمسجونحفيد

المملكة.تمزتتأبامهعلىولكن

لأولنبوياصم.توبأوتعودبقبة:يشوبيثتآر

.22(-01:12ر!3؟:7)إشأشعياأبناء

فيعثرالأحدأبناؤهأقام.بنيامينمنرجلشايثاق

25(.-841،22:أخا)أورشليم



شاشاي

الغرلبةامرأتهعنتخلى.زكايبن!منامرائيليشاشاي

(04ة01)عز

كالبابنهو:47(.2أخ)ايهدايأبناءمنشاعف

94(.2:أخ)امدمنةووالد،سريتهومعكة

فافاط

قبيلةفيعثبرةرئيس.حوريبنشافاط1(،

ليجسنئبيلنهعنكممثلموسىأرسله.شمعون

5(.:13)عدكنعانأرض

91؟91:16،(امل1النبياليثعوالد24(

6:31(.ا،3:امل2

يولاكيننسلمنالذيشكنيأباءأحد،؟(

22(.3:اخ)ا

باشانفيأقامجاد.منرجل44(

:12(.هأخ)ا

الذيالبقرعنمسؤولعدلاممما.بنضافاط0(4

27:92.أخارج.الوديانفيداوديملكه

الميحادلأرضالشماليةالحدودعلىبلدةشفام.

1(.34:.أ-اإعد

المسؤول27(:27أحا)الشفميزبديبلدة(9،

داود.عضالعن

باش!انفيأقامجادمنرجليئافام.،2(

:12(.هأخ)ا

شافان

سكرتيرملأم.بنأصليابنشافان14(

الكهنةرني!ىحلقياإلىالملكأردعله.يوشياالملك

يرئمونالذينالعقالأجوردءطرلقةلينطم

فيكتشفحلقياأنشافانوعرف.الهيكل

فيايثريحي)القحمالثريعةكتابالهيكل

ماعرفالذيلشافانالكتابحلقياقدمتث(.

لهوقرأهالملكالىحمله.الكتابفي

وكانأ!34:8-9(.22:3-.ا-2مل)2

ذهبواالذينالوفدأعضاءاحدأيضاثافان

مل)2الكنابهذاعنخلدةالنبيةيسألون

28(.34:02-23،أخ25-22:122-!ا،

الهيكلفيالأصناميعبدالذىيازنياوالد2(،

اي(.:11)حز
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شناءبينيقعاسرائيلبنيلخروجوعطةجبلشافر

:23-24(.دهم)عدوتادش

يلبا(.ا:ا)صييهوذاسهلفيبلدة.الجمال:شالير

.البوقأيوثوفرشافير:الكلماتعلىالث!اعر

الله.منصألنهةشألتثيل

5:2؟8؟3:2،عز3:17؟أخاربئ14(

الملكيوياكينابن2:230:ا،احج12:ا؟نح

3:17(.أخ)ازربابلوعئمالاسير

نيريابنأوا:12()متيولاكينابن"2(

.يسوعأجدادومنزربابلوالد3:27(.الو

الرمح:ثالح

حسبعابروأبوسامبنارفكثمادابن،1(

ا:18(أخ.ا:24-ا)تكاليهوهيالتقليد

11:12-)تكالكهنوقيوالتقليد

.24(:اأصأا=15

35(.3:ألويوعأجدادمن2(4

)نقرأ(315:أنح.المرسلأوالقناة:المعنى3(4

أورشليم.شرقيجنولمابركة(.سلوان

35(.:7أخا)هيلامأبناءومن.أشيرقبيلةمنشالش

وأقبيلة13(.)كانوايقطانابناءمنالثانيثالف

)تكالعربيةالجزيرةنجويىفيأرض

02(.ا:أخ؟ا:26-ا

حوتام.أبناهماويعبئيل.شاماع.سمعيهوه:شاماع

:44(.11أخ)اداودأبطالمنأخوان

معولودأونوبنى.ألفاعلبنيمنبنيامينيشامد

.(812:أخا)توابعهما

شامر

ملكعمرياشتراها.الجبلفيأرض،1(

السامرة،سفاهامدينةعليهاوبنىاصانيل

16:24(.)امل

شومير.!رج7:34.أخا"2(

ايتانالمغتيجد.مرارىعئيرةمنلاوي3(،

31(.6:أخ)ا

السامع:شامع

من.حبرونبنيومن.كالبمنرجلا("

-44(.:243أخ)ايرقعامأجلاد
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رأوبينبنيمن.يوئيلوابنعازازوالد24(

ه:8(.أخ)ا

الذينأيالونعائلةرؤساءأحدبنباميني.،3(

رج8:13(.أ!أ)اجتأهلعلىانتمروا

.ه*شمعي:

ثامير

عقلثيلعثحيرةومنميخابنيمنلاوي14(

24(.ت24أح)ا

تبعد15:48(.)يشيهوذاجبلفيمدينة2(،

حيرون.منالغربالجنوبإلىكلم02

تو4القاضيموطن.افرائيمجبلدبمدينة،3(

ا-2(.:ا.)قض

الحوربينلدىعشتارتقابل.حثثةالاهةشاوش!

الميقيين.لدىعبادتهاانتشرت.وكيرهم

مرنبس.:البونانيةفيد.ع:العبربةفي)ا!(شاهد،

الشاهدثالقدبمالعهدفيالقدبم.العهد1(،

معاملةأمامحاضزايكرنأوحدثايشهدالذيهو

رإ؟82:)إش(التزام،شراء،)بيعقانونئة

يستطيعهوو.(ا.-4:9را؟32:01،12،25

02:16؟)خرمثلأالمحكمةفيشهادتهيؤذيأن

17:6،تث03؟35:عدا؟5:لا23:ا،

نف!هاللهأو21(،:13)يو(دا31:28،؟03:18

14(.:2ملا؟601،42:5:إر؟12:5ص!ما)

.(2:12ملا9؟:43)إشأيضأالمداغيكونوقد

بذلاالاعدامحكمعنهايصدرض!هادةأجلمن

17:6،نث35:03،)عداثنينشاهدبنمن

وهما18:16(.ترج2:.ا-17،اامل

)تثالرجبمحالةفيحجربأوليرميانهاللذان

ولاسماهدا،تكونأنالمرأةتستطغلا17:7(.

فينالالكاذبالشاهدأماالقضار.ولاالعبيد،

:18-91)تثالمثهمسيضربكانالذيالعقاب

تصئاالاهديكونوقد13:62(.)يو(دا91؟

24:27،ي!31:44،48،)تكحجارةتتةأو

،4:26)تثوالأرضالسماء،2(91:0إش

38(:98)مزوالكواكب(ل!:2مكأ؟03:91

هووانهد31:26(.)نثالثرلعةوكضاب

شاهد

وأاللهعملعنعلامةذاتها،بحياتهيكونالذممط

)إشاسائيل(-55:415)إشداود:كلمته

43:01،44:.)8

"مرتي!"اليوذاورةاللفظةئرد.الجديدالعهد2(،

لوأيضأحسبناإإذاالجديدالعهدفيمزة35

:48(24لوعداأماالإزاء"يةالأناجيلإن:48(.11

العادفيمعناهافياللفظةتستعملالولححثةوالرسائل

فيكشاهدالقانونيمعناهاوفي،عيانكشاهد

أع14:36،مر26:65؟18:16،)متالمحكمة

!:91؟اتم13:ا،كور6:13،72:582،

فيالقانونيالمفىأيضأونرى.ا:28(.عب

أ:9؟)روكشاهداللهفيهايؤخذعبارات

01(.،2:هاتصا:8،فل1:23،كور2

؟أع24:48،لوفي.يسوعجاةشهودأولأ:.

هيخاصأ.مسيحئامعنىالثصاهدلفظةتثخذرؤ،

أعفيعداما،الرسلعلىدوئالوقاعندندك

الذينالشهودهمالرمل*)استفانوس(.2202:

،:32؟ا؟ا:ا)أعرسالةوستمهماللهأقامهما

يتضقنلثماهدالمدلولوهذا26:16(.4،ا:ا.

هوالشاهدأولأ،.مختلفةعناصرلوقاعند

رأىبمافئ!هد،سمعأوعاينشاهدبالضرورة

اخ!24:48؟الوتاريخئلواخيشهدهو.وسمع

يتلخصبلوقا:خاصالشهادةوموضوعا:8(.

4:+(،ا:22؟)أعالمسيحقيامةفيالبدايةمنذ

أحدثةالذيالروحيئبالانقلابنفهمهماوهذا

بولس،لدىثم،الرسللدىالموتمنالقائمرؤية

المسيحتيامةلولاباطلةكانتالرسلكرازةوبأن

الشهادةمرضوععنمماولكن:15(.15)اكور

حبث2ا:اأعيآثارهنرىنوسثاتوشعأن

يسوعمععاشالرسوليكونأنالجماعةتفرض

.ا:93؟)اعكلهاالارضيةحياتهعلىويشهد

ومرتهتآلا!حملهالذيالخلاصوعلى31(ة:13

:93-42(.5،0301:أأعوقيامته

"شاهد"لفظةاحتفظتذلك،إلىبالإضافة

العبارةكانتلهذاالقانونئة.بالوجهةلوقاعند

3؟2:32،15؟ا:8؟)اعلاالمسيح"شهود



شاول

المسيحإلىبالنسبةموقفاالرسلاثخذ3(130:ا

طلبالذيالشعبوضذاليهوديةالعدالةضذ

03-5!3؟27-ات13رج؟أ-3415:)أعقتله

موهبةالشهودناللهذا،.ا:93-42،(.32؟

الأنبياءبهاأنبأالتي2:14(ا:8،)أعالروح

ألهمهم2:17-.2(.)اعالمسيحان!ةللأزمنة

:01،18)متالمحاكمأمامأجوشههمافيالروح

الروخضهدبلا-12(.ا:12لو01،ت6أعرج

اللتينوالثجاعةالقؤةوأعطاهم32(:5أأعمعهم

الاضطهاداتفي4:+(أأع3شهادأذوابهما

مر.ا:18،)متالمسيحانثةالأزمنةنميزالتي

21:13(.لو13:9،

الخطفينفهمأنيجب.الحلاصشهودثايخما:.

لمأنناالعلممع02(،ت22)أعاستفانوسشهادةعينه

شهادةأمامبل،المسيحلقيامةعيانشاهدأمامنعد

المسحبموتتئمالذيالخلاصلحقمةأذيت

فيالشهادةمدلولعينهاالطريقةفيونفهم.وقيامته

كانالرسولبولسأنمع2:13.11:3؟رؤ

لوقاجعلفقد،بالخلاصالكارزخاصبشكل

)أععشرالاثنيشهادةمثالعلىشهادةكرازتهمن

أفكارمعلوقاالتقىوهكذا26:16(.؟22:15

الموتمنالقانمللربرؤبنهإلىاستندالذىمعتمه

ر!ولأ،يدعىبأنبالحقفطالب-3(ا:9)اكور

شاهدلفظةبول!يطتقلا.عشرالاثنيثأنشأنه

كذبة""شهودلفظةيسنعملولكنه،الرسلعلى

يببنبهاالتي15(ة15أكور)()بسودومرتيرشى

شاهدهوالذيالرسولفكرةأنمباضرغيربثكل

عنه.غردبةليست،للقيامة

.الصلاةفيطلباهالذي.المسؤولةشاول

-1هـ30)حوالياسائيلأرضفيملكأول(1،

9:ا؟اصمسلسلاتفينتبهنجد.1.1(.

ابييلبنثيش)ابن9:35-8:2893-لمه!بمأخا

نعرفلأ.(بنيامينمنافيحبنبكورةبنصروربن

:3:721،8،صم)2رصفةجاربنهاسمبلامرأته

)أويضوي،ملكيئ!ح،يوناتانهمأبناؤها(.ا

نإ-ميرب،ميكالهماونجتاه.أشبوثت(أواشبعل
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الادب!بة.الوجهةمنمعفدشاولعنالبيبليالتقليد

ألهامولا،إداريةلأعمالمتتابعةكرونيكةأماملسنا

أحد)ثأمامبل،الكلمةمحنىبكللا،لتارلخ

بين،وصوئيلشاولبينالعلاقاتعنمتقطعة

تمئع،قيضابنالبنيامينيهذاوداود.شاول

رجلهوملكا:يكونلأنتؤهلههامةبصفات

عثحيرةإلىيتميهو.كبيرةعائلةابنهر.حرب

وأظيزا.يوسفببيتارتبطتولكنها،صغيرة

الكنعانيينبينقيشبيثأقامشخصئته.هناك

دعوةبرزتوهكذاوالعمونبين.والفلسطيين

البنيامينيالجلجالمعبدفيملكاأعين.شاول

ا-5(.:11)اصمالافرايميبيشوعارتبطالذي

بالقرعةملكاصارآخر،تقليدوبحسب

بعدالشعبلههفأو2(.01:17-ا)اصم

الملكئةتأصي!إن2-24(..ا:اصم)1النصر

كانا،واحدرجلبقيادةاسرنيلقبانلكلوجضع

بسببشاولاختيرلهذا.الفلسطيينضغطنتجة

2(.11-ا)اصميال!تحنليصفيالشجاععمله

نيرمناصانيليخلصبأنالرئيسيعملهكان

التيالمتعذدةحملاتهرغمينجحلم.الفلسطيين

نجيأيضأوحارببحباته.التضحبةإلىدفعنه

أخرىحملاتلهوئذكر15(.صم)1عماليق

المعروفالوحبدالاداريالعمل.ي(14:4)اصم

يدكوهذا،والعزافينال!حرةأبعدأنههوملكهفي

ثاولكان.اليهولةالديانةأجلمنعملأنهعلى

فتي.نظامصعوياتجابهالذيوهوحقيقياملكا

فيوداود،جاتهبدايةفيصحوثيلكفهول!ت

سيطرتوالهسثبريا،عليهتغفبالحزنانثم.نهايتها

بطرلقةالمراتبعضيتمزففجعلتهطبعهعلى

حتىقذرهولكن21:6-91(.)اصماعتباطية

الجلبع.معركةفيمونهبعدداودفىثاه،أعداؤه

اولشايذكرلافهو،الآباءى44لصييمتدححين

91-.2.،46:13سيفيإليهيلتحأنهغبر

.أدومملك.النهرعلىرحوبوتمنشاول2(،

36:*-)تكحانانبعلوخلفهسملهسلفه

1:48-94(.أح38=ا
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بعقوببنشمعونأبناءآخر.الكعانيةابن34(

يشكل24(.:4أخا؟615:خر=46:01)تك

26:13(.)عدالشاوليينعشيرةنسله

أجدادمنقهات.عثيرةمنلاوي،4(

6:9.أخاحسبصموئيل

بول!*لالعبريالاسم.الطرصوعيشاول5(،

.الرسول

السبأينومملكةلشبالقديمالعهدأعطاهاصمثا

26:8؟أح)2المعونيين،ععأقامواالذين

الجزيرةجنويىشعوبأشهرمن4(.4:أأخ1

أنظارنايوخهان:9اأخاو:017تكان.العربية

منأصلهالذي)ثاالعربيةالجزيرةجنريىإلىأيضا

فيوتجهانا:32أخاو25:3تلثأماكوش(.

وأيقطانمن)شبأالعربيةالجزيرةشمالىإلىأنظارنا

كانلأنهناريخياصححفالأمر(.وقطورةيقشان

الربيةالجزلرةشصاليفيمسترطناتللسأيين

سرجونكتاباتفيمذكورةالمستوطنات)وهذه

المذكورونوالملوكالأشوردة(،وسنحارب

القديمالعهدعرف.جنولثةسامثةأصماءيحملون

والذهبوالتوابلالبخوركحامليالسبأيين

شإ؟ملوك:ا-01:3أاملالكردمةوالحجارة

.(72:15مز؟27:22حز؟6:02إر؟06:6إش

:مقاطعاتخس!العربيةالجزيرةجنوبيتضفن

أرض،أوسان،قتبان،(حصرموت-)حضرموت

هذهاحتفظتوقدالسبأيين.وأرضالمعونيين

جنرليةساميةأبجديةفيعديدةبكتاباتالمناطق

المعويةاللغةوانالفينيفبة.الأبجديةمنمتقة

المعونيينكتابة:لهجتينتتضمنالحميريةأوالسبأية

المعونئة.فيدؤنتولوسانوقتانوحضرموت

هيالكتاباتهذهالسبأية.فيالسبأيينوكتابة

الجزيرةعرفتهاالتيالقديمةالدياناتلمعرفةمهمة

سبأ.،رج.الاسلاممجيءتبلالعربية

عايقربموضع.الحجارةمقالعشباريم:

7:5(.)بش

اكاديأصلمناصم.طبش:العبريةفيلثسباط

الربغ.قيتبدأالتيالنةفيالعاشرللشهر)شبطو(

شبكة

يقابلكما،"وستروسإالمكدوفيالشهريقابلهو

.شباط-الئافيكانونتقريئا

ملكحزفياإليهأرسلالذيالفرعونيكونقدشباكما

علىم!ساندتهيطلبوفذا07(3072-)حواليجهوذا

،366:إش=18:21مل)2خهذدهالتيأشورية

ر!ا(.ا:91؟قاسسئد91:4ر!03،2-3:

سبكا.كل

في)موعد(الثافيالنظامفيالأولالمقال.الشتفبت

يومفيالمموعةالاضغالتحصي24فصوله.المشاة

،اا:8-02خررج.يبقالذياليوموفيالسبت

5:12-تثبم15:38-36عد17-31:12؟

نموذجيتعدادفيأساسهافتجدالممنوعاتأما.15

المبدنجاءحبنتئتالأعمالمنئةوثلاثينلتح

توسفنا.وفيالنمودينفيالمو!وعصيعود.البربةفي

التختنقرارعارضلاوي.السبتيومولد:شبتاي

الشردعةيثرح15(.:01)عزالغرياتالنساءعن

أحد8:7(.)نحاحتفاليةقراءةفرئتحينللشب

16(.:11)نحالخارجيةالهيكلأمورعنالمسؤولين

.أشخاصعذةأوشخصأيكونقد

كالبسرتةمعكةأبناءأحد.الحنطةأوالكسر:شبر

2:48(.أخ)ا

الثبعأوالسبعة:لفبع

26:صهم!")تكالففياصحقحفرهابثر1(،

تعنيشبعإنيقولمنوهناك03(.21:28،رج

عغ.بئر"اسمهنامن.الحلف

.ا:شساع*رج2("

ضاج.،رج"3(

104:6؟)مزتمذأو:17(ا)أمالثبكةترمىشبكة

وأالبرفيالصيدأجلمن5:ا(هو18:8،أي

عنكصورةاللفظةهذهوتستعمل.البحرفيالصيد

الذيالازيماولاللبثرئصبالذيالفخ

؟315؟12515،:01؟9:16)مزاللهيخفصه

التمفقعنعينهالشيءونقول7(.35،7،8:57:

وتذكر92:ه(.)أممنهنتهزبأنيجبالذي

يممكالذىالربعنلتتحذثأيضأالشبكة

32:3،:8؟0291؟:17؟:1213)حزأعداءه
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الابقونوغرفياوترينا(.:13امرا،712:هو

يسكالبطلأوالالهأنكبفأوسطبةالثرق

فيهذا.الاولانيالخواءوحشسئماولاالوحوش

هيفالشبكةالجديد،العهدفيأما.القديمالعهد

تغسل،ئرمى،طبربة:بحيرةعلىالصبدوسبلة

سمحاذ:الأولونالتلاميذفعلهماهذاو!أ:

يو4:18،متأ:18؟)مرواندراوسبطرس

2(.02-ا:4)متويوحنايعقوبا(،21:6-ا

بثرصتادييسوعفجعلهمسمكصياديكانوا

01(.:الوه

ولمالخاصةبأمورهاهتمالقصر.عنالمسؤوللمجنة

)22:15-إشعياأعلن.عليهمتوكلبالذينبهنم

سنةحلقيا.بنالاقيممحلهوقيسيعزلأنه02(

رافق،أورشليهميحاصرسنحارببكانوحين107

القصرعنالمسؤولالياقيم)السكرتير(ئبنة

المفاوضاثعنالمسؤولاليهوذاويالوفدورئيس

7::18-1891مل)2الأشورلةالجيوشتائدمع

36:3-7.إش-

شبنيا

حينالعهدتابوتأمامبالوقنفخكاهن1(،

24(.:15أخ)اأورشليمإلىئمل

الشريعةبممارصةالتعهدعلوخكاهن،2(

كانكهنوتيةلعائلةاسمهأعطى01:4(.)نح

)نحالكهنةرئيسيولاتيمأيامفييوسفرئيسها

معالسبيمنعادكاهنوهوشكنيا-12:4(

:3(.2!)نحزربابل

التوبةرتبةفيشاركواالذيناللاويينأحد،3(

الشرلعةبممارسةالنعفدعلىووفعوا(-ه9:4)نح

.(:0113)نح

لاويوهوشنيا(العبرية)فيشكنيارج44(

11(.:ا.)نحالثريعةبممارسةالتعهدعلىوقع

فيالسادسالمفال.والحلفالأتامفيشبوعوت

الستهةفصولهتحالج.المثناةفي()فزيقينالرابمالنظام

وفيالمحكمةأمامالقشم،موضوعينرئييئبشكل

عنهاوالتكفيراللإرادتةالنجاسات.الخاصةالحياة

22:6-.ا،خر02-5،26:ا-13،الا

الوداخ.قواعدأيضأالمقالويعلن03:3(.عد

كل5:3-4.لافيمغاأيضأنجدهاقريبةمواضيع

توسفتا.وفيالتلمودينفيسيكثقهذا

لثوبائبلأوث!بوئيل

23:16(.أخ)اجرشومبنيمنلاوي14(

بنشبوئيل-قهاتعشيرةومنموسىحمد

الخزانةعنالمسؤولالرئي!موسىبنجرشوم

24:02(.26:24؟أخ)ا

شولائبل-25:4(أخأاهيانأبناءمن24(

عثرةالثالثةالمغنينفرقةرئيىهوالذي

02(.25:أخ)ا

نظامفيالخامسالمقال.السابعة)السنة(سبعيت

تحذدوهي.عشرةفصوله.المثناةفيزرعيم

،اا-23:01)خرالأرضترتاحيخهاالتيالثراخ

أعمالكلوتمنعا-3(:15تث25:2-7؟لا

السهـنةفيالديونمنالاعفاءأيضاوهناك.الزراعة

تلمودفيوئوشعالموضوعاستعاد.السابعة

وتوسفتا.أورضليم

موآبفيأقامقبهيلته.فيعائلةرئيس.بنيامينيشبيا

8:01(.أخ)ا

اليهوديةالجماعاتعلاللفظةهذهتدك)ال(!شات

فلسطين.خارجالعائئة

سنةالثمال()فياسائبلمملكةسقوطبعد

أقاتالئاني،سرجونيدعلى722،72-ا

صةوفيالمليا.الرافدينبلادفيالأولىالجماعات

مملكة!نالمهخردنقوافل!مارت586،وصنة695

سلوقيةمنطقةإلى،بابلونبةإلىابخوب()فيبهوذا

احتكالهنستة،الحقبةفيوخهارديا.دجلةعلى

منالعديدوأخذوافلسطينالبطال!سة!)أواللاجيون

وصلولما.والقيروانمصرفيوجعلوهمالايرى

الثاكانطيوضأخذ،فلسطينإلىالسلوقيون

عسكريةم!توطناتفيونطمهبماليهودمنعدذا

آصيةفيعديدةجماعاتأيضاوؤجدت.فريجيةفي

هؤلاءجاءأينمنأف!س!.بعاصمتهاالرومانية

هجرةهناكنكونقد.ندريلا"المستوطنون"؟

.م.ق587-586صنةالمنفىبعدبدأتطوعثة
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مكدويةفيمحموعاتعيةبالثكلوتكزنت

اسبرطة(،كورنثوس،)تمالونيكيوإليونان

عبيدأيضأووجد.وكرتوباروسودبلوس

رومة،فيةاليونانفي:قدماءأصىأبناءأوتحزروا

المهاجرينعددكانما)ايطاليا(.كمبانيةفي

المملكةفيمليوئاكانواإنه!يقولونوالمهخردن؟

000002منهممصرثفيومليوئا)البرتية(،الفراتية

وأومليونين،فلسطينفيومليرنين،الاسبهدربةفي

والروماني.اليونانيالعالمسائرفيثلاثة

العليا،الرافدينبلادجماعاتجانئاجعلناواذا

ينكلمكانفالثشات،الاراثةبتكثحونكانواالذين

ومااجمالأالهودأتاموهناكتالمدنالغةاليرنانثة

المدؤناتأرباعثلاثةحيثرومةفيحتىزالوا(ت

علىالمنفتحالمحيطهذافي.اليونانيةفيهيابخائزتة

العبرتةالتوراةترجمةئنطمتتاليونالنالثقالنالتأثير

أيضأالمحيطهذاوفي)السبعينثة(.اليونانثةإلى

حزقيال)-شعراءمعيونالمنيهودفيأدبتكؤن

ومؤرخبنالنراجيديا(كاتبأوالمأصاوي

بقيتولكن.اليومآثارهمضاعت(وبولبموس)1

ارستيس،رسالة،مك24-3،مثلكتبلنا

ول.عز،،امكوترجمات.واسناتيوسفقضة

وعبرها.صي

الجماعاتهذهنعمتالرومالئة،المملكةفي

إرثوحسبالشرقفي:خاصقانوفنبوضع

فيجماعة)أوا("بولبتومافيتنطمواهلنشي،

يمئلومحلئامنظمةجماعةتفترض(مدينة

اليهودأعفيقيصر،يولوسعهدمنذ.الثعب

بباءلهموشمح.العسكريةالخدمةمنالمواطنون

السبتبممارسةلهمشمحكحا،المدنفيالمجامع

محزماتيسبخاصةأسواقلهمتكونوبأن

حولتثرءالجماعةهذهساد،الغربوفي.الطعام

اعبينوقدبالاتجماع(.لها)يمحالخمعات

يهودإلىأولأتوخهالرسولأنبولسورسائل

الانتتنارأنغير.عديدةمراتوفشل،الثتات

الثشاتوسطمنهكببرجزءفيكانالمسيحي

.:.مب07سنة،أورصميمسقوطوبعد.اليهودقي

الحياةشجرة

نهايةكانثاللينورجيا،وايقافالهبكلواغلاق

فيكزسماوهذاوالاسيالين،الصادوقين

فريسثة.سيطرةمعاليهودفيالعالمقيامةالشتات

)مرزبانتتايإلىانضئميثزبوزنايأوشزبزناي

البهودليشكوتقرلئا(..مق502سنةالفراتغريى

هذا5:3-17(.)عزالهيكلبناءيعيدونالذين

الذيشنرابرزانا:القدبمةللفارسئةتحرلفالاسم

للملكتقريزاالاثنانقذملمعائا"."زاديعني

القضثة.بهذهيهنئالابأنأمرهماالذيداربوس

الهيكل.نجاءفيالعملتتابموهكذا

.نبات*رج)ال(شجر،

شجرة،الجاةثمرةتعطيشجرههيالحإةشجرة

الفردوسوسطفيغرست.الجنةشجرتيصت

منالانسانيحفظأنثحرهعلىوكان2:9(.)تك

نأيبينأنيريدالفردوسخبرأنوبما.الموت

الحياةشجرةالكاتبأبعد،الخطيئةنتجةهوالموت

الفردومىعنفأبعده،الخاطئالانسانمتناولعن

سيفنارمعالكروبيمعدنجئةشرقيئوجعل

3:22-)تكالحياةشجرةطريقليحرسمئقد

بطبهمائتالانسانأنيفترضالخرأنوبما24(.

امتيازإلىالحياةشجرةرمزت3:91(ة2:7،)تك

جزءهوالرمزهذا.النعمةتيجةهوالذيالخلود

نبتة:القديمالثرقفيغرفتضؤرممموعةمن

.الحياةيعكلالذيالماء،الحياةطعام،الحياة

أشجارعنحزقياليتحذثالإطار،هذافي

منصيهزجالذيالماءصاطئعلىغريتمثمرة

12(.:)47دواءوورتهاطعائاشرهافكانالمبد:

شأنشأنهالخلود،عنواضحبشكلالنبيئيتكرلا

موافقسلوكفييرىالذيالأمثالسفرصاحب

النجاحأجلمنوشلةأيحياةشجرةللحكمة

؟0313:12؟:11؟3:18)أمالجاةفيوالسعادة

ينبوعأيحياةيتبوعأيضأهوالسلوكهذا4(.:15

:27؟14،:1314،اا:ا.)أمالحياةيعطيماء

تنموالتي)الثصجرةمغاالرمزلنونجد:22(.16

خبرفي17:8(إرا:3؟مزالماء،ضاطئعلى

الثرحفييتوضعالذيحزقيالوعد:الفردوس



المعرفةشجرة

الرئيحيئالبرععن8:6إشأعطاهالذيالرمزفي

47؟ا-)حزالمحبدعنويتحذث،أورشليمفي

حين8(.ةا!ازك؟46:همز،:18!ايوءرج،12

الشكل،بهذاالانبياءيقذمهاالتىالرمزئةإلىننظر

مقامإن:الفردوسخبررمزثةمنجذاقريبةنراها

حياةينبوعهو،شعبهوسطالهيكلفيالرب

الجثةفيحضورهكان،مثالهعلى.وللشعبللملك

.الأولالانسانمع

اليهودفيالعالمفيالحياةشجرةموضوعوعاد

كبوءةالداياتخبريقرأا!ليافيفالأدب.المتأخر

يفتحمسيخابتظرونهم:الآخرةفيسيكونعفا

الحياةضجرةمنالقديسبنويطعمالفردوسأبواب

روحيتتارورأىا(.18:.ا-الاوي)وص

منالشردعة:إلىرعزاالحياةشجرةفيوحكميئ

الحياةصمجرةتثبتكماويئتبجافرائضهابحفظ

3:24(.تكنبو)ترالآنيأالعافي

الآمالهذهيوحنارؤياواستعادت

دشناصكانولوجياأمامولكخ!نا.الايكاتولوجثة

جديدمنالفردوسفتحبدايتها:المسيحيسوغ

فيالمشحانتصارشهود.)أيللظافرينوفذت

قذتكما،الحياةثجرةثمار7(إ2رؤ،الكون

ننقواالذينأي)22:14(حللهمغسلواللذين

لطيوحنارؤياوسارت.المسيحبعمل)تعضدوا(

الفردوسرمزفيفجمحتالنبوئالتعلييمخط

أمامنحن14-91(.)22:2،المقدسةوالمدينة

الابدثةالحياةوحيد:واحدبواعترنبطانصورتين

المباشر.اللهحضورفينعبثهاالتي

والثز.الخبرععرفةشجرة،العبرثةفيالمعرفةشجرة

الخيرمعرفةإلىنصلثمالمعرفةبئحجرةونبدأ

والثز.

تلذالتيالشجرأنواعكلاللهأنبت،عدنفي)1(

والانسان2:9(.)تكللطعاموتصلحللنظر

لكييميستعملها2(3:؟16:)2عليهاالمسيطر

استعمالأما)3:8(.الخطيئةبعدوراءهايختفي

وظيفةعلىثشذدالترفألمع"شجرة"لفظة

صائرصفةاثخذت.الشجراتمنلشجرةمحذدة

7""

6(.)3:التمييزأوالفهمصفةوأضافت،الاشجار

علىفخزمتالجتةوعطفيالث!جرةهذهؤضحت

هذاوجاء.(311،17:رخ)3:3؟الانسان

3:12(01رج)3:6؟الخبرتلبفيالتحرلم

شجرة،،الأولى.شجرتينإلىالنصفينتعزف

22-9:3،)2:النهايةفيدوزاصنلبالتيالجاة

منالانانمغيثوخىالجنةمنفالطرد24(.

إفيهتوشعالذيالرمزهذا.الحياةشجرةئمرةقطف

متعذدةبأشكالالتوراةاستغئتهقد،الدياناتتاريخ

فلاالمعرفةشجرةأما.4(:13:12،15؟3:18)أم

وقد.2:917،قفقطبل،الوراةفيتظهرتعود

ثانوفيأمرالثصجرةهذهذكرأنالشزاحاعتبر

والشز.الخيرمعرفةإلىبالنظرة

مفى؟مناكثر"عرف"لفعلأننفهمها)2(

وأ،العقليأو،الجنسيأوالسحريالمستوىعلى

وأ!منفصلينواقعينيعنيانوالشزالخير*و.العملي

(.والأرضالححماءنقول)كماالكلةعلىيدلأن

والثزالخيرمعرفة:الأول.ثلاثةفهيالعاسيرأما

الخلقئة،القيمتمييز:البشزيةالملكاتاقتناءتعني

الاستقلالأجلمنالنضوجإلىالطفولةمنانتقال

المعرفةهذهترتبط:الئاني.حصرفيشكلفيالأدبي

الرجل،نحوالمرأةتدفع)رغبةالجنسثةبالحلاقات

(.العري،الخصبعبادةبثحائرالحئةارتباط

معرفة:الثالث.النصنضرحمبدأعناتعدناولكتا

:93؟انثرجشيء.كلصرفةهيوالسزالخير

شجرةتكونوهكذا.715:إش36؟:91صم2

الانسانيرنجهما.الحياةلثجرةآخرشكلأالمعرفة

الله.ملكوتإلىوالولوجوضعهفوقالارتفاعهو

وحين.اللهيخضانيطلبهمااللذانوالخلودفالحكمة

محدودتته.اخرالوصئةتجاوز

فيأقامبنبامينيالتحر.أوالحرفيؤلد:شحرابم

8:8(.أ!)اموآبحقول

أقامتعائلةرئي!.يروحامبنيمنبنيامينيشحريا

26(.8:أ!)اأورشليمفي

المرتفع.المكانأيشحص:العبريةمنشحممة

22(.:91)يضوالأردننابوربينيساكرفيمدينة
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الفحايامنجزءب.لح:العبريةفيشحم

18؟23:خر4:4،)تكللالهلمجفظ.المذبوحة

محرقة،الذبيحةتكنلمإذا7:23-125.،3:17لا

ويقئرونيحرقونكانراللاكل،لحمهاوجعل

ا،9-ا3:4،ا:8،الاالمذبحعلىشحمها

يصيبالذيوالعقاب2:15(.اصم،-1416

علىيتعذىوهكذاالذبانح،شحمياكلمن

الجماعةمنباستبحادهيقوم،المقدسةالثرلعة

منيصيبعينهوالعقاب7:25(.ألاوطرده

اكلأيضاو!ؤم26(.7:الاكانأثاالدممنياكل

وان،ضابىوحشمزلهالذيأوالميتالحيوانشحم

7.124:الاأخرىلأمورباستعمالهشمح

العمارنة)تلطبريةبحيرةثرقئتقعمدبنة:شجمي

.)032

الفردأنإلىيشبرمدلول.المتفمنة)الى(شخصئة،

منننتقلبحيثوثيفا،ارتباطأيرتبطانوالجحاعة

اسمهوآدم.شعوريةلابطرلقةالآخرإلىالواحد

البثرية.وعلى،انصانكلعلىيدل"وهوشخص

بنىكلعلىويدكفردشخصاسمهوويعقوب

فردشخصعلىيدكيههوهعبد*و.اسرائيل

ويدك.يسوعشخصالجديدالعهدفيهيرىسوف

قبلالمنفىألمعرفتالتيايحرائيلشبجماعةعلى

العظام!احياء"لح!امه"بئ!كلالأرضإلىالحودة

الرميحة.

مرة(.)31أيوبسفرفيمرازايرد.اللهاسمشداي

)تكالتوراةأسفارسائرفيقليلأإلأيردولا

.(...0221-:ارا،16؟24:4عد25؟ت94

شدايايلباصمللآباءاللهاعتلن6:3خرحسب

هذهمحنىماا(.!3:ا28:3؟ا،17:تك)رج

الديد()القو!شددإلىيحودونالبعض؟الكلمة

وأ)الرطب("ثمده"جذرإلىيحودالاخروالبعض

"شادو"بالاكادييفكرونوآخرونإرمى(.شدا

الريخع.الاله:فيقولون)الجبل(

فردش.والاراميةوالفونيقيةالفينيقيةفي:ثدرافما

اسممنتالفحفا.بلفظكيفنجهلإلهياسم

الذيالماف"رغريىسافيوجذرد"-!ا)جن

سرفا،ياقشد

والعافية،الصخةإلىأعاد،أصلحالاصاسفييعني

نجعلأننتطيعلالهذاشفى.،القوىأعاد

يحملهوبل،الشافيالالهذاكفقطشدرافا

الخلا!.يحملكماالخصب

ابنراسفيالحديثالبرونزلما"د"شظهر

آلهةبجانب،مقذسشاد.شدقد.شهاني

)رفايم(.اوغاربتسلالةمؤشسويقرو،:أخرى

-سيدوالاسماء:فيدشظهرالاولالألففي

"دشر)تثممتنته".إلهاشاد:قي--سولو

العهدفيمأيددشنجد.وتقئهوعابدهجارشاد

الأولادذبائحيلازمرنأثراركشياطينالقديم

يدلماهذا36-38(.:ا60مز؟3217:)تث

فيمركزهوله،كريىساميأصلمنشادأنعلى

السلالةمنذشادوغرف.والفونيقيةالفينيقتةالدبانة

منمهاجرون)حمله!"المخفصأنهعلىمصرفي18

مركنهفييلاحقشابأميربشكلوضؤرآسبة(

هوالرافدينيو"د"شو.ضازةوحيوإناتأعداء

يخه.الاصلإلىبعودوقد.خيرجن

تعود،عمريتفيمسفةعلىفنقرأه"شدرافا"أما

بيمناهبمسكأسدعلىيقفرجل:7-6الفرنإلم!

أيضاونجد.بقوائمهشبلأبيصراهويسكهرارة

علىصيدا،صرفةفيشحدرافااسمفيهيردإهداء

فيلثدرافاوؤجد.5-4القرنإلىتعودجرةشقفة

.بردش:مذبحلهكزسحيثقرطاجة

تصرفيدانيالرفيقحننيااسملثدرخأوشدرك

:7(.ا)دانصرنبوخذ

شدرك.رؤيا"رجرؤيايثدرخأو،شدرك

719(.العمارنة)تلعمقرفيمدينةلثدئو

لبنانيأدب-همدا(.)4018أالى(فارسيثدياو،

اللغةدرس.اشنبولفيوتوئبعشقوتفيولد

الجمعيةإليهعهدثومصر.لبناننيالعربية

المسيحئةالمعارفترقيةبجمعئةالمعروفةالانكليقثة

فيثملندنفيفمملتالمقدسالكتاببترجمة

نمتجاردث.وطوماسليصموئيلمعمالطة

أفا1851.سنةوطبعتالجديدالعهدترجمة

.1857سنةلندقفيفطبعكلهالمقدسالكتاب



يؤورشلى

تجيلةعنالمسؤولاليصوروالد.أورشدايشديؤور

.(2:01)عدرأوبين

والشز.الخير"رجوارافيشز،

.وشرابطعام،ر!ار،شراب

شرآصر

كان*:38واش:+91مل2حسبا("

والدهماقتلااللذينسنحارببابنيأحديثراصر

البابليةالكرويكةتتحذثلاق.م.681شة

يسشيهلسنحاربواحدابنعنالانبونيدركتابة

كلام)نجدابيدانءو،اردوموزانبيروسيوس"

قد.أوراعيلوسأوسابيوس(فيالمؤرخينهذين

اراد)أوبليتأرادالعرشولمطذاتههويكون

منلأخيهالعرشعنتخلىالأخيرفهذا(.ملكت

ث!راصرفيالشراحبعضيرىلهذا.أسرحدونأبيه

تصمتالذممطالخمخص)هوضراصرنبوالثرلف

(.الأشوريةاللائحةفي68268-اسنةباسمه

نأنستطبعالمسماربةالنصوصبعضمنوانطلاقا

قتلفيشاركلنحارلبابنمناكثرأننتتج

أبيه.

ارسلواايلببتأهلأنيا7:زكفينقرأ2(،

يجب:البحاثةأحدقال.زكرلاالنبييسألشرآصر

كلحةالكلمتينفنقرأشرآصرمعإيلبيتنربطأن

يأأصوشاايليببتالاشورئةفيكماواحدة

العائدةأوروكوئائق)فيالملكايلبيتالهليحفظ

.(..مق6القرنإلى

رجل.اسرائيلبنلاويبنمحليبنشربيالثربيا

أورشليمإلىبابلونيةمنعادلاويورئيسحكيم

الأعظمالكاهنعاصر24(.،8:18)عزعزرامع

عنالمسؤولينفيوكان24(:12،8)نحيشوع

التغهدعلىوفع9:4-ه(.)نحالتولةاحتفال

8:7،نححب:13(.01)نحالشررلعةبممارسة

للشعبشرحواالذيناللاويينبينشربياكان

هناكيكونتدعزرا.عليهمنلاهاحينالشريعة

.عديدونأشخاصأوواحدشخص

شوشو.!رجلئرشو

الاشترايهة)ا!(،شرعة

752

نثلمجموعةالاسمهذائعطى.المضمون1(،

)رجا:12لأن،واضحفتحديدها.-1226

الكتابتقسيماتعلىتدكمقذمةهو11:32(

بعودة26:15فيالشرعةنهايةونكشمف.الكبرى

تجلحقفاقطغلاولكن.العافةالتحردضاتإلى

ا!كرازة!لفيالشرعةدخلت،إذن28.ف

دؤنفقد.ولاهوتهاباسلوبهاشماولا،الاشتراعئة

القسمعرفهالذيالأسلوبفيالشراخصعدد

فياوحرارةإلحاحمنفيهبماالكتابمنالأول

15،)24:6،انسانيةثروحورافقتها.الطلب

الاشتراعيئاللاهوتخطفيولاهوية02:91(

العهد.على

.أنماطثلاثةفياللاهوتئةالتفاسيرهذهوبدت

اختاركم"ةالتاربخفيأساسهاتجدفرائض:الأول

"الأرضوجهعلىالتيال!ثعوبجميعبينمنله

وفلداكمصرفيعبذاكنتأنك"اذكر:2(.)14

فرائض:الثاني)24:18(0"هناكمنإلهكالرب

فيالهكالرب)(فبباركك:عقابأومكافأةترافقها

أجلمنفرائض،الئالث".يديكأعمالجميع

أمامكممنإلهكمالربأفنى"واذاالمح!تقبل:

طرقهمباتباعالثركفيتقمواأنفحاذروا...الامم

03(.:92-)12"أمامكممنزوالهمبعد

أشكالثلائةفيفنبدونفسهاالفرائضأما

شريعة(،حالة)11لاشخصثة""ثريعةةمعروفة

افتائيةشريعة(،حالة04)إفعل:المؤمنثأمرإلزامتة

نعمللاأونعملهلفيها:ويفتىالحالةتدرس

هذهنقسمأنلناتتيحالمواضيعوطبيعة(.حالة)!م!

-2:)12العبادةحرل!ثراخ:أق!امأربعةالشرعة

شراخ.(2.:02-18:)16الدولةتنظيم.(16:17

الطهارةشراخ)21:ا-23:ا(.الأسرةحول

ملحقمع)23:2-25:9(اجتماعئةوضراخ

ا-14(.)26:والعثمورللبوكيرطقمينيتض!ن

بثكلإلايصخلاالنقسيمهذا،الواعفي

المواضيع.تتمازجالاتح!امداخدففياجماد.

الاخيرينالقسمينفيخصوصأصحيحوالأمر

شرحيرافقهالاالشراخمنكبيراعدذانجدحيث
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وهكذا.الاشتراقيبالاسلوبتتمثعولا،لاهرلمن

بدألامنتهئا:عملأظتتالحرعةهذهأننحسن

واعادةالقديمةالثراءمجموعاتترتيبالكثاب

عملهم.يخهوالمولكنهمكتاتها،

أنأردناإذاالاشتراعة.الشرعةأصالة،2(

شرعة،معنقابلهاالاضشراعية،الشراغنقذر

الانبياءوشهادة،القداسةيثريعةوءالعهد،

فيالفانونئةالوثائقوجميع"التارئحثة"،والاسفار

منكبيراعدذانلاحظهكذا.القديمالشرق

.الجديدةورثماالاصيلةالعناصر

وحيدمعبدفيكلهاالعبادةشراختركزتلقد

بهلمجتفلنفسهوالفصح-14(.:ه)12الذاختاره

لنحريعودلالهذا)16:ه-8(.المعبدهذافي

)12:15-25(.طقوسيئطاجأيالحيوانات

فضتهاوتحشعملتباعأنيمكنالغلالوتقدمات

كإحسانأو24-26(:)14المعبدفمالتقدمةكثىت

الوحيدالعبادةعملأما)14:28-92(.للفقراء

الرقي.أمامالشكرفعلفهوطمفضلأيردالذي

الدبونمنالإعفاءسنةالسبتئةالسنةوصارت

تحفظاتمعالملكيالنظاموقبلا(،ا-اة)15

عنتتمثزإدارةفبلتكما،2(.-14:)17حقيقصة

فبلكما17:18-91(.)16:18،القبلثةالبنى

لاويقبيلةواحتكرت2-9(.)02:وطيئجيض

تخمن"الوظبفة"هذهصارتوهكذا،الكهوت

بالمعبديرتبطونلاالذينحتىاللاوئينجميع

التيالمسائلنستئمفثهنا)18:ا-8(.الوحيد

ويوشبا.حزقباإصلاحطرحها

يواصلالذيالنبيئسلطةهيالكبرىالسلطة

وضعتحشنولقد)18:14-22(.مرصىعمل

وصارالعهد.شرعةإلىبالنحبةالثيءبعضالمرأة

تتعذأ""أخلفظةولكن.""إخوةالأئةأعضاءكل

كانصالتيبالمسائلتهثمالمجموعةوأخذت.الأئة

عادفما.2(ا-18:)21(البيت)أوالأيمرةتحتها

صشوىعلى)أيالقبلئةالبنيةيذكرالكاتب

هوالراخهذهتفترضهالذيفالوضع(.القبيلة

9-7(.)القرنالملكثةالحقبةوضع

العهدشرعة

إلىعادواالكصابأنالواضحمن.المرابم34(

كلاخلفاسلوبفيدؤنتقديصةنصوص!

إلىتعودعناصرهناك.تثاسلوبعنالاختلاف

فيلماصباغةإعادةهو2-ا12:)15الحهدشرعة

إلىننتميلامقواجةعباراتوهناك-6(.ا:21خر

الثراخ.منعددختامفيوتعودالاشتراعتةاللغة

الرلث".عندرجس"هذا."وسطكمنالثر"انزع

الثراخهذهمنيضطلقأنالثزاحبعضحاول

عمليبشكلالأوليستعيد:مستقفيننصينفيكؤن

التيالمحاولةهذه.العثر()الرصاياالدكالوغ،بنود

أنلاتتيحقد،المفدسالكنابثزاحتقنعلم

انتقلتأوخطئاذؤنتالحثراخمنسلسلةنكتئمف

اصائيل،فيالرئيسيةللحعابدكانأنهونظن.شفهثا

فقاهئة،وملخصاتإليها،يرجعوننصوص

جوائاالكهنةفيهايجدخلاصاتأوومذكرات

وأالمدفيالمسنوىفيعليهمتعرضالتيالحالاتعلى

هذهمنأقدممراجععننجحثوقد.الديني

ائبلتة.الاسالشريعةمألةئطرححينئذ.المراجع

أ!يةإنالاشتراعبة.الشرعةلاهوت44(

فيخاصبشكلتكمنالاشتراعئةالرعة

اللهلشعبملموشانموذتجاتقذمفهيلاهونها.

توحيذاموخدشعبإنهالعهد.لاهوتبحمب

تجاوزواالعهد.فيلتهالوحيدالصرصكلأنكقرئاة

الطبقاتوغابت،القائلبينالانقسامات

،الحقوقفيمئساوونفكفهمالاجتماعئة:

بهاؤعدالتيالبركةفييئهماركونوكلهم

لها"دولة"فيالشبتنطموهكذا.الشعب

الملطاتبينالفصلتؤقنالتيالمخئلفةئظمها

حياةعنمسؤولمراطنكلوحيث،والتوازن

يأيقبللاالذيدئهمكزسالشعبوهذا.الأتة

جيرإنهسلوكعنسلوكهيتمثزأنفيجب:انحراف

سلطةفهيفيهالعلياالسعلطةأما3(.)12:03-ا

اللهأرضعلىموسىعمليواصلونالذينالأنبياء

18(:15.)21-

أعطاهالذيالاسمهوالحهد""كتابإنالعهدثرعة

العهدمتطلباتيتضئن"مقال"إلى24:7خرخبر



العهدشرعة

فهذا23:2،مل2حسبأماسبناء.فيكفدالذي

فيوجدتالتيالشراخمحموعةعلىيدكالاسم

وشتي.ق.م621صةيوشيا،زمنفيالهبكل

نقرأهاالتيالثراخعموعةالحهد""!نرعةالثزاح

.91إ22-02:23خرفي

المجموعةهذهتضتمالعهد.شرعةمضمون1(،

المدنئةالحقوقمنضراخ(دقيقتصميم)بدون

وثرائع)21:2-12:16(،الجزائيةوالحقوف

-ا.22:28،03:23-24-26،)02:عبادئة

(ب23:13؟22:17،91)02:23؟ودي!ية91(

أ-9(.231:واخلاتئة)22:18-25(واجتماعئة

تحذدالث!رطئةالجملةفجاءت،الأدلئيفئهااختلف

"إذاثلأ،العقولة.الرئيسيةوالجنحة،الجنحة

فليحزره،فأتلفهاجاريتهأوعدهعينأحدضرب

بشكلالعبارةهذهونجد211:26(.عبنها(بدل

شرعاتسائروفي21:2-22:16خرفيعادفي

القديم.الشرق

القبيلة،شوحأقوالفيالشراخهذهجذورنجد

فيأخرىشرإخوجاءت.المحلثةالمحاكملدىأو

)21:12،انمان(أضاربالفاعلاسمصيغة

مثلأ-26(.27:15نثرج؟22:18؟-1517

)21:12(قتلأ"فليفتل،وماتانسائاضرب"قن

آلهة،معيتجعلوالا::23)02قاطعمغبشكلأو

-3،ا:2723-28؟،02،224-ا،:2217

-17(.:0213خرربئ؟ابأ،6-9،13،18

شبك"رئيسنشتمولا،اللهنلعن"لامثلأ:

،-ه4:)23إليهأردده:يقولبأمرأو:27(.)22

الحقيمئزالشكلهذاأ(.ا9،أ-417،-12ا.

جميع:23:13،15)رجاللهيمليهالذيالمقدس

يمئزونلااسائيلفبنو(.أمرتككما،تلتهما

الاجتماعيةالقواعدمنوالأضلاقتةالدينئةالمقرلات

نودتة.والفا

.جلالهناكالمهد.يثرعةثدوينزمن،2(

شكلهافيأنهاالمعاصرينالثزاحمعظميعتبرولكن

الاجالقرنإلىوربما9-8القرذإلىتعودالحالمط

قدقديمةعناصرتحويإنهايقولونأنهمغير..مق
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نأتفترضالثراخفمعظم.القضاةزمنإلىتعود

،(البدوجاة)تركتالحضربحياةأخذتالقبائل

والزشونوالكرمالقمحيزرعونالثبوبدأ

السنة،فهايةفيالحصادعبدرج)28-22:4؟

،الخيامفيالاالببوتفيوبقيمون23:26(،

وسائروالحميرالبقرويمتلكون22:6-7(،

)21:صه،الجمالولاالجيادلا،الداجنالحيوان

.)35-36

منبعيشلثعبإلىالثراخهذهتتوتجه،إذن

نصف)أوالبداوةحياةتحاوزأنبعدالزراعة

جهة.منهذا.موسىزمنفيعرفهاالتي(البداوة

العهدثرعةبعدتعرفلا،ثانيةجهةومن

ولا.27(:1،22يث)ن"الرئيىلمابل،الملكأ9

المدنفيبالحياةأوبالتجارةيتعفقنرتيئاتتضثن

ألاكماحموراب(.شرعةفينجدما)عكس

العبادةشعانرنركيزإلىولا،الكهنوتإلىتتطزق

أؤلمعبدفيأو:4-ه(،12)تثواحدمعبدفي

عنيتحذثالذي2301:فيعداما02:24()خر

العبارةهذهأنفيشلثلاالهك".الرلث"بيت

تدكقدولكن،أورشليمهيكلفينفكرتجعلنا

مننستخلصأننستطيع.محليمعبدعلىأبضأ

لحيمانلمابقةالعهديثرعةأنالإشاراتهذه

فيموسىبعدجاءتولكثهاولداود،01()القرن

فيورثماالقضاةزمنإلىتعودقد.الحالتةصجغتها

يعودأنيستبعدلاهذاأنغير.القضاةزمنناية

.الموسويالزمنإكالشراخهذهمنجزء

هناك.القديمالثرقفيبماالثرعةعلاقة،3(

فيأخرى)شرعاتالعهدشرعةفيقديمةشراخ

منفرائضهاوفيشكلهافيقرلبةتبدواصائيل(

سومرتةشرعاتمنكما،حمورابيثرعة

ثرعةإنالقولنستطيعلاوحثثة.وأشورتة

والآ.حمورابىبئرعةباشزاارتباطاترتبطالعهد

معالعهدشرعةفرائضبعضتوافقنفهمفكيف

الحرلق،)نتائجالحئيئبالشرعخاصةفرائض

نأومع22:18(.،البهائممعمحامعة22:ه؟

فهي،حمورابىشرعةبعدجاءتالعهدشرعة
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فكلنا.البابلتةالثرعةمننطؤزاأقلحضارةتمثل

كان!قديمةشراخثكبلانصؤرانالثرعتين

العهدشرعةكانتوقدالساتين.لدىعادات

وبما.حمورابيضرعةمنالعاداتهذهإلىأقرب

الألفخلالفلسطينإلىامتذتبابلسلطةأن

شرعةعلىأثرتالغالبشرعةتكونفقد،الثاني

من)جاؤواالآباءعوائدبعضبدثلهذا.المغلوب

البابلثةالثرعةلترتيباتموايخقةالكلداي(فيأور

شرعةرج92؟16:2،92:24-3؟)تك

اتصالاتأما017(.144،145؟حمورابي

23:3-.2؟)تكالحثتةبالعثاثرالآباء

الئراخمعتشابهاتتفشرفقد16:3-45(،حز

كما،العهدشرعة""كاتبموسىكان!اذا.الحئثة

نأبعدالإصانيليالحقمؤشسىفلأنهالتقلبد،بقول

الجماعةمتطثباثمعوكثفهفيهوتوشعجمعه

إلىترجععادة،يهوهللرلت،)العبادةاليهودثة

بعدالث!رعهذااغتنىوقدالعردن(.القديمالثرع

العصورإليهااحتاجتجدبدةبترنبباتذلك

الثمبداخلحصلتتقئباتوفرضتهااللاحقة

ال!ثرععنتختلفالعهدشرعةإن.الإسرائيلي

لأنهابل،شرككلمنننفتفقطلانهالا،البابلي

بطاج،الرحمةبطابمانسافي،بطاجانطبعت

خلقيئ.

ضرعةتبدوسيناء.عهدمعالئرعةعلاقة4(4

وهي01(،-24:ا:91)خرالحاليالخبرفيالعهد

العشر(،الوصايا)أو:الدكالوغمئلذلكفي

فإن)02:ا-17(.سيناءعهدمتطقباتكإحدى

:3-24)خرللعهداحتفالمطبفطعيرتبط:243خر

قالهاالتيالكلماتلكلاصرائيلضعببقبول8(،

هذهتبدو24:لمه!(.خر،الشراخ)أيالرلت

،02:91)العهدقانونإلىتمثيروكأنها"الكلمات"

الخبرمنالموضعهذافيأتحمالذي22-23(

الخبرهذاأنهو،واضحهوماأنغيرالحاقي.

العهدشرعةبهزبطتوقدمححلفةتقاليدمنيتألف

شرعةأنالشزاحعحليرىلهذامصطنغا.رباطا

ماوهذاسيناء،بعهدالأصلفيترتبطلمالعهد

لاالذي2-522:؟-4:1213نثأيضأيفترضه

الدكالوغهوالعهديفرضهواحذاشرطاإلأيذكر

5:6-تث02:ا-17؟)خرالعضرالوصاياأو

.)11

ابئاطبيعيولديصبحبهتانولنعملإقرار،شرعي

الشرقيئالشرعحسبوارثأ.وبالتاليشرعئا،

زوجهانعطيأنالعاقرالزوجةتستطيع،القديم

بثرعئةالأبيقزوهكذاله.!رثةخادمنها

وبالتالي.الزواجهذامنؤلدواالذينالاولاد

سارةإلىبالنبةحدثماهذا.أولادهيصبحون

وليئة-6(ا03:)تكوراحيل(4-16:2)تك

التبنيئ."رخ.(-03:913)تك

الثرق.إلىالهيكلسورفيبقعا!-()بابشرق،

)نحشكنيابنشمعيانحميا،أيامفي،حرسه

.)3:92

كروببم.،كروب6ر!يثروبيم

رج:6(.91)يئىلثمعونقديمةمدينةثحروحين

ضلحيمء5

تفاصيلها.أدقفيبالشريعةمفرطتحلقشرلعانثة

)ا!(،ئريعة

علىتدل"موسى"شريعةعبارةإن.الاسم1(4

مرحاةأنهاعلىاصائيلبهايقزالتيالفرائضمجمل

في!.روت:العبريةفي.موسىبواسطةاللهمن

العهدفي(.ناموس:العرئة)فينوموس:اليونانية

هومكتوبنصإلىعودةاللفظةتضقنتالجديدت

معنىولط.الخمسةالشريعةأسفارأوالبنناتوكس

العالمويعرف.كلهاالعبرئةالتوراةعلىدئت،أوسع

الشريعةأيضأفيذكر،آخرامتداذإالفرب!يئاليهودي

نأقبلشفهئةبطرلقةئقلتالتيالمكتولة،كير

التلمود.وقيالمثحناةفيتدؤن

فيفشيئاشيئاإلأنفحهاتفرضلمالتسميةهذه

تاريخهبدايةمنذخضعالثمعبكانوان،اصرائيل

يصفونكانواالبدء،فيله.أوحيتمتطفباتإلى

يق)حقرارات:الجمعصيغةفيالمتطفباتهذه

رب)دكلماتم(،طيفش)مأحكامم(،

فدئت"تورةأأمات(.ووص)موصايام(،ي
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علىاللاويونيعطيهجوابعلىرئي!يبثسكل

عليهيحصلونوكانوا!عباديأوقانولمنسؤال

هذهمعنىفييتوشعالتئنيةسفرإن.بالقرعة

وأ!صوص"مفيالموحاةالمتطفباتمنالمجموعة

فينفسها!!رو"تفرضتئم".!رو"ت

كنعليم.مدلولهاتخسرأندونالخطهذا

يبدو(حمريبثكلالتوراة)أووالبنتاتوكس

النصوصكانتولوحتى،شرعةمنهاكئرخبزا

.المسيطرةهيوالطقوستةالقانونية

الخبربنيةأدركناإذاالئريعة.مفمون،2(

النبتانوكس(،)أو:التوراةلحمةيشكلالذي

جزم!لية.لمجموعاتتجمبغاتبدوالتشريعئةفالمواد

1-7؟ألاواحدموضوععنيتحذثبعضها

يضثمالآخروبعضها3(.25-أخر13-14،

تتوخدولكنهامح!لفة،بمجالاتترتبطفرائض

علىيساعدناماوهذا،الأسلوبمشوىعلى

وأالدكالوغ،نذكرالمجموعةهذهبينفهمها.

العهدفرعة*02:2-17(،)خرالعشرالوصايا

الاالقداسةشريعة02:915-23:91(،)خر

-26(.12)تثالاشتراعئةالشرعة*-26(،91

تنمثعهيكهنوية.شراخئسئى:تبقىوما

لابنيةولكن،اللاهوتووحدةالاسلوببوحدة

الموشعة،المجحوعاتهذهوبجانبلها.إجمالثة

فيالموزعةالفرائضمنكبيرعددهناك

2:أ-4؟)تكالخبرختامفيالبنتاتوكس،

تحريضقلبفيأوا-14(،9:اعد9:ا-.ابم

6:16(.01:91،)تثعام

مذعلىفشيئاشيثائنيهذاكلأنفيئلثلا

كلموقعالتاربخفينحذدأنونستطيع.التاربخ

أيئرفتالتيالمادئمرازانرىلاولبهنا،عموعة

محالاتتلاسىهي.الفرائضهذهجمععلى

تفذم؟الأهثمأيهابينها؟قراتبثةهناكفهل.عديدة

مرازائبرزلأنها،جوابعناصرالمجموعاتهذهلنا

الوصئةفتبدوالوصيةترثأو4نلكأوالوصثةهذه

فيالأولىالوصثةمثلأ،.الأهتمكالوصتهةالأولى

أهئمتعتبر(سوايآلهةلكي!كنالاالعشرالوصايا

"أحبوا:يليكما6:5تثفينقرأهاونحن.الوصايا

وكملنفوسكموكلفلولكمبكلإلهكمالرلث

نأالعلممع،للدكالوغممئزمقاموئعطى.قدرنكم"

الثانبةالوصثة12:38-34،)مرالانيةالوصئة

أحبلا91:18:لافينجدها(الاولىتساوي

".نفسكتحتمثلماقردبك

متز،الفرائضهذهلرتيبعديدةطرقهناك

بومقذس،)إعملالايجابيةالفرائضالرابينيون

نأغير(.تفتللا،)المنعالسلبثةوالفرائض(الرب

الزاحرأىلهذا.الشكلينفيتظهرمتطئباتهناك

شخصية:لاضريعة)9(بيناختلافاالمعا!رون

إفعل:آمرةشريعةوبين)2(هذا.نعملأنيجب

كانتإذا:فتاويةوشريعة)3(.ذاكتفعلولاهذا

القضاةيستعملهاالأولىهذا.فاصنعهكذاالحالة

اعلانفيمكانتهالهاوالثانية.الشردعةعنوالحماة

الليتورجبا.إطارفياللهثعبإلىتتوخهمنطفبات

علىالشريعةحماةيمطيهاأجوبةإلىتثيروالثالثة

شرعةترتبإخهاتعيهمغرضتملموسةمشاكل

.اجتهاداتمجموعةأو

أبضأغرفتقدالراخمنالثلاثةالأنماطهذه

يبدوالآمرالشكلأنغير.القديمةالمجتححاتفي

اسرائبل.فيهوئمانواتزاأقل

كماالئريعةهذهتوخلم.الشريعةأصالة34(

عظةعننقول)وهكذاواحدةدفعةالآننقرأها

مناسباتعذةفييسوعقالها5-7.متفيالجبل

فالنص(.متسلسلواحدنمنفيالانجيليوجمعها

واللاوبونمدرخا.جاءالوحىإنيقولالبيبلي

بهاوالكرازةالثريعةحمايةعلىالموكلون

يحافظوابأناكتفواماطه!:15(،01:8؟)نث

فمرهبةفحخروه.واحدةمزةأعطينمنعلى

.وحدهبمرسىخاصةتكنلمالالهام

هذهاسائيلتعلمهلثان:سؤالولطرح

الجواب؟المعنىبحصرالوحيخارجالمتطلبات

علىومتماهيةمئا!هةفرائضنلاحظحين،نحمهو

شعوبلدى،والخلقيئالدينيوالتحليمالحقمسثوى

الشراخكودكسات)1(.ايمرائلشعبمنأقدم
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عشتار،ليفبت21؟القرننامو،)أورالسومرية

،02القرن،)ببلالاماوالاكادية!ا9القرن

(17)القرنوالاشوردة(18القرن،حمررابي

مصردةأخلاقثةنصوص)2(14(.)الفرنوالحثية

كتابفيبراءة)إعلاندينيطابمذاتوبابلولثة

،حوت)بتاحتربوفيطاجذاتأو125(،الموتى

)عفودتانونتةكارسةعنشهود)3(مريكارع(.

الطقوس)كتابليتورجئةأو(ماري،نوزي

فييئتهاماوجدتاوغاريتبة(قصائدالبابليئة،

فيوالبلىالساميينعواثد)4(.الاريرلوجبعالم

الحانلاتتفاليد،جذاتديمةوهي..مق91القرن

هذاوثقافاتحضاراتمرازا(،)دؤنتوالقبائل

خلالإدرائيلنجومنهغرفهذاكلال!رق.

آخر.إلىبلدمنانتقلتكتببواسطةأوأسفارهم

تقاربنقاطوجدت،الواسعةالمجموعةهذهفي

التيتلكحتى،الشريعةفرائضمنكبيرعددمع

لاحظبعيد،عهدمنذ.الاصالةكلأصبلةتبدو

فيوالمونوتاوئةأخناتون،دبانةببنتثمابهاالثزاح

بالأيامبعيدأوقربمنيرتبطوالسبت.اسائيل

نأنستنتجفهلبالقمر.والمرتبطةبابلفيالمحرثة

،اخرىشمائلبينشميلةهيموسىشريعة

الافي؟العالمفيهشاركودينيئخلقيئلأساس

والجوإبذاك؟عندالوحييصبحماذاولكن

بيناطلافاارتباطعلاقةلا:بكونأنيمكن

بنوتعلملقد.الشعوبسائروتعالمالموحاةالثرلعة

تقاليدهم!منالآخرونتعفمهماالذفممناسرائيل

أمورعندتوففالوحيأنهوالصحيحولكن

إليهافضف!واالثردحةحماةمنهاانطلق،جوهرية

نكتشفونحن.عيطهمعرفهاعديدةممارسات

بعدتثمالتثرلعاتهذهضتمأن،البيليالنصعبر

ا!رائيلبنوأخذهاممارساتفهاك.طويلتلضس

الئريعةتشجبهاسوفنتة،ح!عنالبدءةفي

مثلا،الأنياء.خاصبشكلششجبهاكما

هو32،)خرعجلبشكلاللهعرشتصوير

3؟7:ا)إرالأطفالذبائح8:ه-6(.

الشريمةنطمتهاممارساتوفاك3(.12:اتث

لشريعة

16(.ت3)إرالعهدتابوتالانبياء:رذلهاولكن

"الهضم"عحلئةأنببدو-2(.ا!6:)إشالهب!ول

تث.!عتتوففسوف

هذهحمابةنتئمكبفالثمردعة.ممارلمة44(

ولكن.العقوباتمنصلسلةتضمنهي؟الشريعة

مستعذاالعامالرأييكونأنالواضحمنليس

مبئا.حرئاعديدةحالاتفيفبقيتلتطببقها،

أتثالفريضةأهميةعلىالتشديدنتيجتهاوكانت

نأوالدينثةالمدنئةالسلطاتعلىووجب13(.

بأمثلةمليئةالتوراةولكن.العقولاتهذهتطبفق

يمارسونالذبنتحاتبالسلطةحيثمعاكسة

ضغطكان،العائليالم!توىوعلىالثريعة.

الأنوى.هوالمعاكسةالحادات

الذينالوعاظكلامسوىللشريعةيكنلم،إذن

المتنؤعةالتحريضاتومح.الاتناعخططفينوشعوا

)تثباللعنةتهديدمعالجماعئةالالتزاماتإكلجأوا

إلى01(،نح-3؟ا:23مل22!9-.:92

وجعلوا31:9-13(.أتثالدورئةالاحتفالات

المعبدإكالدخولضرطللثسلعةالامانةمن

الوسائلهذهوفاعلثة118(.15،24:26؟)مز

فقدالأنبياء.إلىبالنسبةواضحةتكنلمالاقناعئة

ليدعراالأحداثصدمةحساببالاحرىححبوا

اليوموانتظروا4(.عا2؟)هوالطاعةإلىالشعب

فيستغني،القلوبفيشريعئهاللهيحفرفيهالذي

رخ31:+-34،)إرتعليمكلعنالناس

36:27،+:24(.حز

خطينفيتوشعالإقناعلهذااللاهوقنوالأساس

الذي"العهد"كمتطفبةالشريحةبدت11(.اثنين

منظوروفي.إلههمعصداقةعلاتةفيإسرائيليجعل

الشعبجوابهناك،تثيخهتوشعمتبادلالتزام

ورفض.متواصلةبركةكشرطإلههيقذمهماعلى

وهكذا.الهائلةالعقوياتيجزللثردعةالطاعة

بل،التاربخمفاتيحمنمفتاخاالشريعةصارت

لاالتزافابداقدالعهدكانوإذا.بنائهعلىعملت

الحقاقتنىاللهأننعنيللشرلعةفالطاش،لهمقابل

)رجوحزرهخلقهشعبعلىإرادتهيفرضبأن
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نأعلىوتدلالعثر(.الوصايافيالأولىالعبارة

هذافي.الربصداقةمنمجالئةعطئةيقبلالثب

ئنتيأنالشرلعةتشطغ،بالتاريخالمرتبطالمنظور

وترجت)2(.جديدةخبراتأئرعلىوتتوئع

4-ا2؟تكفإنالبثر.أجلمىاللهعملالشريعة

وعلى.اللهبراحةاتتداءالسبتممارسةعنبنحذث

بشكلئوحىمخططح!بئبنىأناصائيلمجد

المعبدمخططأنهبعدفيماعنهصيقالمباضر

القداسة:شريعةسنقولعاموبث!كل.السماوفي

الئسلعةهذهمثل."قدوسأنالافيتدبسين"كونوا

بهابوخلموان،للتاربخخاضعةتكونفلاتتبذللا

بشكل)أيتربوفيلهدتتاريخيئبشكلإلا

كتاباثالنظرةهذهفيتوشعتوقدتدريجيئ(.

علىالموحاةال!ثرلعةبينماهتالتيالحكمة

4(.با؟24)يصيالعالموشريعةالخلقمستوى

مواقفاختدفتالجديد.العهدفيالشويعة5(،

نجحلهاونحنالثريعة،تجاهالجديدالحهدكئاب

كضلهابلالثريعة،يصوعألغىما)1(.ثلاثةفي

ولكنممارستهافيراعاها175-91(.)ت

تفسيرعنيختلفجدبذا،تفسيزاأعطاها

الاصاسئةالمتطئباتتعميقعلىثلبنى،الفرس!يين

إلىبالنسبةالثرلعةألغيت)2(2(.02-ا5:)ت

،القدسالروحيفمهالذيفالمسيحيئ.المشحيبن

5:13-)غلاللهويرضيصالحهرمابالنرلزةيجد

بسوعألغى)3(.يتئمهلكيالقؤةوينال26(،

الوالجديدةالشريعةعقهاوأحلالقدبمةالثريعة

المقامالجديدالعهدتجشدالتي:25(ابم؟:1616

هذهجوهركانإذا28(.:26أمتالمسيحبذبيحة

أحببتكمأنا)"مثلما"الجديدة"الوصئةهوالثريعة

تضثمفهي13:34(،يوبعضا"(،بعضكمأحتوا

العئرالوصايامعالموسوئةالفرائضمنعدذاأيضأ

مثلساقردبك"أحب:8(:2)جالملكثةأالئردعة9و

"ضعزفلناتتيحالتيالمعاييرتعطولم".نفسكتحب

نحفظه.أنيجبماإلى

الرأىخطفيالقؤلةالعباراتبولىفينجد

فيئسندولكنه.(اس3:غل؟2:15)أفالثاني

ونعلبماته2(.9:ا)اكورالثاكالرأي2الوا

فرائضمنعدذاتتضفنللجماعاتالعملتة

:13(.12روم6:7،)اكورالموسوتةالئسلعة

ما:هي،غل،روندرسهاالتيالأساسيةوالمسألة

العهذيؤكد؟الخلاصناريخفيالشربعةدورهو

لىاذ.اللهأمامالانسانتبزرلاالرلعةأنكلهالجديد

فيالان!انئغرقفهي،العصيانظروتمنئكئر

هذايفذمأنيمكنهبالمسيحالايمانوحده.الخطيئة

9(.عب؟اا9-:15أع،2ا-2:15)غلالتبرير

بالروحويتعشالخطيئةمنالانسانينحزرأنفبعد

اقي"الصالحة"الأعمالجمخأنبستطيع،القدس

الئسريعة،فيعنهاصورةمجدوالني،منهاللهبنتظرها

جذدهاالتيالقديمةالثريعةأو،المسبحشريعة

نمارسلانحن،الكلاموبمختصر.يسوع

وهكذامجزرون.لأننابلنبزر،لكيالشريعة

فيهنوتعكعاالجديدالعهدلاهوتأخرىمرةنجد

.36؟16وحز34+-:31إر

اليهودقيالعالمثريعةدضور.الشفهة)الى(،ثريعة

بثحكلمؤشسوهو،الرابينيالأدبعنهعثركما

الشيالمكتوبة)الثرلعةالرابينيالتفسيرعلىرئيمي

حكماءتقليدحححبالبنتاتوكس(.يتضمنها

اليهودكلن،التعليممبدأجعلوهاالذينالتلمود

نلميذ،إلىمعلممنانتقلتاليالشفهيةالثريعة

نقلساعةسيناءجبلعلموصىإلىاللهنقلهاقد

علىكلامهمأشواوقد.المكتوبةالشرلعةإليه

"إصعد:لموسىالرب"وقال:24:12خرتفسير

الحجارةلوحىأعطيكحتىهناكواتظرإفيالجبل

".لتعليمهمكتبتهاالتيوالوصاياالثريعةوعليهما

هذهئفهمأن"يجب:قاللقيشبنسحعان،رابي

الوصاياإلىالحجارةلوحاياخح:يليكماالآية

إلىإ(العبريةفي!رو)توالخريعةالعئر،

كتبتهاالتيالمشناة"إلىوالوصئة،البتاتوكس

كل.الجمارة!يعئموهملكيوالحكماءللأنبياء

دئتأ(.5)بركوتصيناء"فيموسىتلفاههذا

علىدئتثم،البنتاتوكىعلىالأصلفيالتوراة

الشفهية.والئرلعةالمكتوبةالثرلعة
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ضرورفيةأمرالمكتوبةلثريعةانمواصلالنفبر

تبذلالظروفولأن،موجزةالمكتويةالريعةلأن

"اليوم:المكنوبةالخرلعةقالت.مثلأ.العصورعبر

ما"بعملفيهتقملا.إلهكللربسبتالساج

الأعمالالثفهئةالضريعةفحذدتا(."02:)خر

الو!ئة.لهذهتجاوزاتعتبرالتي

القداسةشريعة

مجملفينظزنالفتومضموضها.حدودها1(،

اللاوتينسفرفيالأخيرةالفصوللمالكهنوتيالتئرح

الذي"قدوسأنالأفطقديسين"كونواالقرارمع

ر!91:2،02:26؟11:44،45،فييتكزر

أخرىعبارةالفصولهذهفيأيضأونجد02:7.

21:23؟)02:8،أقاسكم"الردث"أناقردبة:

عرضأنفمع31:13(.خر32؟9،16،ة22

لافينجدنناإلآالعدد،سفرفيشتواصلالثراخ

"تلكسيناء:لوخيكخاتمةتبدوعبارة26:46

الربوضعهااليوالشراخوالأحكامالفرائضهي

وتأتي".موسىعلىسبناء:جبلفي،اسرائيللبني

قرلبةواللعناتالبركاتمنسلملةبعدالجملةهذه

يفكرونالثزاحجعلهذاكك.28تثفينجدئما

وقدالايثنراعئةبالضرعةشبيهةمصتقفةبئرعة

بدابةحذدتفرضتةهي.القداسةشريحةسفيت

حولبثريعةتبدألأنها17،ففيالثرعةهذه

الاشتراعئة.الشرعةءوالعهد!ثرعةءثلالمجد

لاونحنبحاسم،ليسالمبدإيالرهانهذا

معاببرأصاسعلىإلأنمنبدالهنحذدأننس!طع

ذكرناهمااللنينالعبارتينجائاوضعنافإذا.أدبثة

فيتظهرنارئحئةعباراتنلاحظأننستطيع،أعلاه

الرب"أناآخر:مكانفيتظهرولاالفصولهذه

لكم"إفالأكونمصرأرضمنأخرجكمالذ!

13(.26:12،رج25:28؟22:+،)11:45؟

بعضاأوكفهاالتاليةبالفصولنحتفظأنيجبإذن

26.؟2122،25،؟02؟11،91:منها

:11ف:يليكماالفصولهذهمضمونويتلخص

دثراخ:91ف.محزمةوحيواناتتؤكلحيوانات

حولثراخ02:ف.أخلاقتةوخصوضامختلفة

القداسةشريعة

نقاوة2:اف.الغريةالآلهةوعباداتالزواج

25:ف.التقادمحرلشرإخ22:ف.الكهنة

قصيرة!شراخ26:ف.واليوبيلالسبتثهةالسنة

.ولعناتبركاتئثم-2(ا)آ

نضرج،أمامهنالنا.الثسدعةهذهميزة24(

فقطبل.الشببنيةتحذدالشراخمنمحموعةأمام

العبادةبشعائرالمتعقفةالممارساتمنسلسلةأمام

النظم:محالفيونلاحظالأخلاقثة.والفرائض

السنةشأنشأنه،يؤكدالذي8-55(:)25اليوليل

عليهاالنيالأرضعلىالذسلطانعلى،السبتئة

السلطانهذاأنكير)25:23(.شعتهاستقبل

حصصالرلثيحطيبههااليبالطريقةهايترجم

والبوببل.شعبهتكؤنالنيللبيوتالأرضهذه

الأولافي.الترتبهذامحذدةأوقاثفيدوزبايعيد

الذي03(:)91للحسبتالمحطاةالأهمئةنلاحظكما

الاشتراعنة.الشرعةولاالعهدشرعةعنهتتكلملا

وهو-15(ا:02)مولكعلىالحكمثالئاونلاحظ

23:01؟مل11:72،أملفيإلانجدهلااسم

دقيفاتطفئارابغاونلاحظ57:9.إش32:35،إر

وبالأحرىالشعبلجميعالطقحمثةللطهارة

والمعبدالرلث،لقداسةاحنرائاوذلك،للكهنة

91:03؟الاشعبهوسطيقيمبواسطتهالذي

يستقبلفيهاالتيوالأرض21:12(،02:3،

بحيثالغرباءاندماجأخيزاونلاحظ.شعبه

:طيهم!-34(.)91العبادةشعائرفييثاركون

بئكلنتوفف.القداسةفريعةلاهوت،3(

نقرأهاالتيالأخلاتتةالفرائضعندخاص

فرائضأمامتقريانحن91.ففيخصوضا

فرائف!عليهاتزادالعسر.الوصاياأمام،الدكالوغ

وكل.الملموسةالحالأتفيتطبيقهاتحذدأخرى

الشخصلاحترامعميقةمنطفبةعليدكهذا

قردبكتحث9::9118فينقرأهاعبارةفيالبش!رقي

تترجمالتيالكلمةأنونلاحظلما.نفسكمثل

بغيربهنرتجطالذيذلكعلىتدك()رع"القريب"

نجحث،ذلكومع.والعملوالجيرةالقرابةرابطة

وتتحذرالمختار.الثمبداخلفقطالقريبعن



المثلشريعة

يقيمالذيبالته"المادي"القربمنالقداسةمتطفبة

كفها.الأرضعليتؤثرفقداسته.شعبهوسط

35(،34،ة)26جذامهتةأبضألههيوالقدامة

بأنبواجبهيقوملاالذيالشعبويكرهيرذلوهو

شخضاالأرضتصح26توفيقديا.يكون

وأشجهالرفييباركوعبرما.الإنسانمعيترافق

تخرجحينهفي...فرائضيفيسلكتم"إن.يعاقبه

)26:3-4(."ثمرهالحقلوشجريخلالهاالأرض

مهمشكلفيوالشعباللهبينالعلاتةوتتوضح

يليماولكن26:3-!م!.لطمتبادلأالتزائايفهم

إلىوصلالذيمماالعهدهذاأنعلىيدك26ف

ير)بأعثممضروعمنيتجزألاجزءهرالفشل

منهتحفقماأما.أخرىبطريقةسيتحفتىت(

)جعلوئرزتحزرقداسرائيلأنفهو،نهائيبشكل

كنعانأرضعطةأما.إلههالردبليكونحائا(

يترك26فأنإلأ.نهائئةعطئةفهي)25:38(

إلىالمنفيئالثبعودةتذكرلا.مفتوحةالمسألة

رديثا.استعمالأاصعملهاالتيالأرض

منذالعلماءكتشف.القداسةثريعةتاريخ(4،

أقوالوبعضالثريعةهذهبينتقارباتبعيدزمن

نحن44(.18،إفأورثليمكاهن،حزقيال

عنتعب!زاالقداسةشريعةكانتإذاالأمرهذانفهم

كانواذ،أوريثليمبمبدالخاصالعهدمتطفبات

أمر،منيكنمهما.الثممالمعابدإرثيجمعتث

تفترضهالذيوالاجتماقيالاقتصادئفالوضع

قرونآخرفييهوذامملكةوضعهوالئراخهذه

رسمة،تثشأنشأنه،الصنهذاكان.ناربخه

إلىالحمامعينتدعوالعهدحوللوعظةنموذجتة

الظروففيوافاالعادتةالاحتفالاتفيإتا،الالتزام

لمإنيوشتازمنإلىالنمنجوهريعودوقد.الخاضة

منيبقلمأنهالواضحومن.الزمنذاكتبليكى

نأقبلصياغتهاأعيدتأجزاءسوىالنواةهذه

كانذلك،وقبل.الكهنوتيالتضحفيتدخل

المنفى.زمنحتىعديدةتدولناتعرفقدالنصن

المنفى.زمنيتدوبنهناكيكنلمأنهيبدوولكن

بعدفلحطبنلوضععبانثاهديكتبأنيعقلفلا
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بشكلالبلاديصؤرالذي26ف586،سنة

.مقفرةصحراء

ال.ثربعة،مثل3رجائلثريعة

هيالميهوبةالثريعةالمكنوبة)الى(شرلعة،

علىأملاهاالربإنالتقليديقول.البنتاتوكس

وفي،الخسةالاسفارهيالضثقالمعنىفي.موسى

التقليديمئزكله.القديمالعهد،الواسعالمعى

الشفهتة.الضريعة،والمكتويةالشرلعةبينالرابيني

الثزحكلينبوعتكزنانالثريحتمانوهاتان

هي"تلكيلي:ما26:46لافينقرأ.اليهودي

الردثوضعهاالتيوالشراخوالأحكامالفرائض

وفت!ر".موسىعلىميناء،جبلفي،اصرائيللبنى

"يدكيلي:كماالآيةهذها()54:اسفرا"

هناكأنعلىالجمعصيغةفي!!رو"تاستعمال

ة(لموسىالله)أعطاهماأعطيناشريحتينأي"تورانين"

الشريعةأماشفهئة".وأخرىمكتوبةواحدة

عينهالوقتفياللهنقلهاصروحفيفتقومالشفهئة

موسى.إلم!

كافيةالمكتولةالثرلعةلشت،الرابينيالنقليدفي

تفحيرعبرإلأتفهمأنيمكنولاذاتها،حذفي

فيميمونابنكفا!مه!(.)ضبتالشفهئةالشريعة

معأعطيتوصئة"كلالمشناة":إلى"المقدمة

يثرحها".

بنتاتوكس."رجموسىيئرلعة

منأمير.صورأوابسنالجديدةالبابليةفيلئشبصر

عادواالمسبيئينمنفوجأولرئمش!هو.يهوذاأمراء

بصفةمنهطلب11(.ا:8،)عزأورشيمإلى

أورثليمفيالهيكلبناءبعبدأنرسمية

كتفى2الوافي3-ه(.ة6رخ:13-16؟)عزه

أبناءأحدشنأصر،=الهيكلأساسيضعبأن

3:18(.أخ)ابابلفيالأسيرجهوذاملكيرياكين

شبشاك.*رجششوكين

سهلفيالبقرعنمسؤول.الئارونيشطرايشطراي

27:92(.أخ)اداودالملكلحسابشارون

اسمإ.شيطان)رجوالاتهامالعداوة.سنةأوشط!نة

اسحقورعاةجراررعاةعليهااختلفبثر



711

وبئرعسقبئرمعذكرت2(.26:ا)تك

سبع.وبشجرارببنتقع.رحوبرت

الاتاصشجر:ثبم

فيالاتاص(.)عينهاشطيمآبلأوشطيم1(،

لبنيمحطةآخر.مواب(عربة،)عربوتفيافي

إلىوصولهموقبلالبريةعبورهمخلالاسرائبل

قده(.6:مي؟ا2:يش؟ا25:)عدالأردن

لسهلالثرقيةالحدودعلىكفرلنتل:اليومتكون

.الحمامتل:آخرونوتال.اريحاتجاهالأردذ

.:418يوءيقولكماالهيهلنغيسقيهواد2(،

الحاليالسنطواديفياسمهنجد

ر(لثعب،)1

"لأهوالئ!عب،العبربةفي.القدبمالعهد1(4

اللفظاتهذهتستعملم"."عي"،و"جم"،

ترادلنتواليوفيالجمعصيغةفيعادةالثلاث

601:34-!.ا:44؟.ا؟47:4،69:3،أمز

فثيئاشيئاسيبرزالمعنىفيالاختلافولكن35(.

النصرص.خلالمن

جمهورعلىالأصلفياللفظةدئت.مأل:أولأ.

عتيقةهي24:24(.ا:26،اأأمالكثيرالشعب

بشكلأبذاتنطبقلاهيالنئر.لبإلآئستعملولا

5:4.إشفيإلأاسرائيلشبعلىمحذد

علىالأصللباللفظةدتتي.وجثاشا:.

ينجدهالمعنىوهذا"القبيلة".أو"العشيرة"

يعتبر.ا.35:حزأو:156أخ2فيعتيقاستعمال

مفترضأأوحقيقئامشتركا،جذالهأني"و"ج

علىالواقعفيالكلمةوتنطبق.(اا35:،2ت12)تك

)تكويعقوب16(-17:4،5)تكابراهيمنل

91:6،)خراسرائيلشعبعلىوتدكا(،ا35:

فيأبذاتظهرلاولكنها31:36(.إر4:6؟تث

تدلاللفظةصارت،الجمعفي."يهوه"سبعبارة

-96،16،02:إمزاسرانيلأعداءالشعوبعلى

الجحاعئةالوجهةمناللابهودهمم"يوإج21(0

الحقبةفيالمفهومهذاوتعغ2(.ا6:)عزوالدينتة

فيالوئية()الأمم"اتنوس"فقابلتالبعدبيبلئة،

الجدبد.العهدوفيالمبعينثة

علىمع(العربتة:أفياللفظةتدك.معثافأ:.

،الاسمنحشدعلى(،الناص)كلالكلئةفكرة

والمدنثةالياستةالنظممععلاتةفينستعملوهي

المحفل،العامالتجنيدمعنىفيستماولا،والدينتة

الديئة.المجموعة،المؤمنينجماعة،السكان،العام

فيندركهالذي،م""للفظةالأولمطالمدلولأنغير

25:8،)تكالمجمذةالعباراتالبعض

العربيةثفيالعئم)رجالقربهو3:14(،اخر

.الدمبقرابةالانسانإلى(الأبشقيقوهو

عموعةعلىتدكم"عإن.المواطينجماعة)أ(

الحقوقبكلفيهاينعمونمدبنةفيالمواطنين

أورشليمشعب9(.مثلأة4:4إراالمدنثة

فضكلواقرازالئيتخذوااجتمعوا32:18(0أح21

فيم".3المسضاةالشعبجماعةء

جلعادسكانممموعةهوم"ع15:18،قض

حربتائديفتاحيعتنو)أنتزرواالذين

يتصزفالمجموعةهذهفيا(.ا:اا)قض

1(.11:ه-أ)قضالسلطانبملء،الشوخ

22-01:1724،اصمفيمماثلأوضغاونجد

تجئعاتموضع،المصفاةإلىم""ذعيحيث

أما.الملكئةإلىشاوليرفعأنوقزر،بنيامينقبيلة

فهو12(،)املئكيمفياجنمعالذيم""ع

لدىشبوخهاندخلالتيالشمالقبائلجماعة

نأالكاتبأرادإن.للثعبكممثلينرحبعام

"جحغيقول،كلهاالجماعةمنبرزرأئاإنيقول

جحاعةكلنرىحيث02:8()املالثعب"

كلمعالملكلدىتدخلونالسامرةشعب

،كلوبدلباممهم.يتكفمونالذينالشيرخ

الحديثكانإذااسابيل""كليقال"،الشب

بفمملكاعمريأعين،مثلا.الئ!مالمملكةعن

إصانيل(كل)حريخا:"جمجهم"

"م"عفيانقسامكانولكن16:16(.أامل

هلثة.الأالحربفكانت،21(:16ملا)اسائيل

لمراطنيالعامةالجماعةإن.الأرضشب)ب(

ارعى:.ها.مع:خاصباسمتسمواقديهوذا

23:03.ق2؟14:امل2.الأرضشعب
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هذا(الأرضشعبأحرئاتيهوذا""شعب

مل)2والأميرالملك(يعارضأأو:يتمئز

الملكيعارض22(،:7:2745؟حز؟16:15

والكهنةوالوجهاء،(2:+أإرووزرا+ه

حز؟44:12؟34:91؟18:اأإرءنبيالأوا

يتمئز"الأرض"شعبإنبل24-92(.ة22

رج02":11مل)2الملكمدبنة،أورشليمعن

منخاصبشكلتأئفتالتي25:2(إر

وموطفي،وعيالهمالمرتزتةوالجنود،المواطنين

شعبيتكؤناذن،.الهيكلوخذامالقصر

يأوفي.الريفأهلمنجوهرهفيالأرض

11:14،مل)2يرآشمنكلأيعلنهوحال،

الذيوهوملكا.21:24(مل)2وبوشيا18(.

كاهنواعدامأورشليمفيبعلهيكلتدميريقزر

يظهروهكذاا:18-.2(.امل)2ومحثليابعل

ضدالمحقبةالتقاليدعنكالمحاميالأرضشب

عثليا.محيطحملهالذيالخارجئالتأثير

الذينالفقراءهمالأرضشعب،المنفىبعد

ل)2المنفىإلىذهبواوماجهوذافيظفوا

شعئاوصاروااليهود،بغيرفامتزجوا24:14(،

ممارسةيعيقشعئا،يصارسهالاأوالشريعةيجهل

-ا:9)عزوالدينيئالوطنيئالبناءواعادةالشت

31-32(.:01،92نحا؟ا:2،1101،2،

على!الأرض"شعبعبارةدئتالنهايةوفي

فلح!طينسكانوعلى4:14(،)عزال!امزدين

"3؟:9نح؟ا:3:39؟)عزبيهودلي!واالذبن

أهلوعلى14:9(،عد23:12-13؟نك

!صر(.42:6:)تكالبلاد

أوسعمعنىفبم"علفظةاستعملت.الجمهور)ج(

وحشدجمهوركلفدثت،الئب"جماعةمن

91:14؟إر13:.ا؟تثلبكماالناسمن

التمييزعلىيساعدالسياقوحده.ه:728؟:26

الشب.جماعةومعنىالعامالمحنىبين

وحدهام"عتستعملقد.اللاحفيشعب)د(

عنللدفاعيهتضعئا،السلاحفيشعئافتعني

:28-14اصم:+؟02:02،21)عدالبلاد

أشداء""رجالعبارةالمراتبعضونجد92(.

:7(.711؟8،3:)يثىحرب(شعب:)حرفئا

21:14؟)عد!الرب"حروبحقبةوفي

:3(،46يي28،:25!:1817اصم

"الرب"شحبئسئىالسلاحفيفالئمب

جيشتمثزالملكتة،الحقبةلط5:13(.)فض

جنوذايضكلونالذينالمرتزقةمنهذاالشب

الملك(عيد:)حرفيا"الملكداقادةوهم،محترفين

فيالشعببنماهىوقدا(.11:اصم)2

وهونراهلأننا،الشعبجماعةمعالسلاح

خلال-16(.:1615)اململكاعمرييعلن

جبشصحد،سنحارلبيدعلىأورشليمحصار

شإ،18:26مل)2الأسوارعنودا!الشعب

المسفحالشعبعلىأيضأيدكمأ)عو(.اا36:

ولبها.(35:6؟51:+؟32:8)تل!()الرجال

اللاح.فيشبأمامنعدلم

الدينية،الجماعةهوم""ع.ييوهشب)هـ(

:11،92عد3:12؟)خريهوهمؤمنيجماعة

"ص!عبي"،النصوصتسئيهم02:2(.قض

18:ا؟5:ا؟3:7؟)خر"شعبه!"شعبك"،

"الشعبعنحدبثوهناك32،9(.نث

،شحبعن:2(.7:614؟)تثالمقذس،

بينمنله)خاركمالذيإلهكمللربمقذس

عن14:2(،7:6،)ذث"الشعوبجميع

اللفظةيقابلماهذا.اللهأميراث*"شعب

السبعينيةأحيتهاالتيلاووسالقديمةاليونانية

معوعارضتهاالمخار،الشعبعلىفطتقتها

الأمم.أي"إتني"

شبعلىم")عتدلأخيرأ.الغرلبالشعب)و(

مصر،2(:18)إشكرش:غرب

الغربماءيقف،الجمعصيغةويهـ3:ه(.)إش

.(12:4؟3:89؟:2)إضاصافيلتجاه

بشكلتبعالجديدالعهدإنالجديد.العهد2(،

الثعوب،)سائرالأممفسئىالسبحينئةعائم

28:91،؟0291:؟:0118)متاثنيالغرباء(،

تركأخرىمراتفيولكنه2(.ا:14:16،21اع
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اليونافنالشعبيئللاستعمالأميئافظك،السبعينية

)متالشبعنللحديث"لاووس"فاستعمل

11:32،مر64؟تء4:23،26:527،2،

لوتاوشع21(.4،17:ا،3:9،أع14:2،

)أعاصراثيلعلى"!لاووسلفظةندئتالشعينثة

الذينالمسيحثينعلىثم24(،:3413؟5:،4:01

الوثنيبنعلابل01(،:18)اخ!اسرائيلمنجاؤوا

:14(.15)أعامرائيلمعبدعوتهمتماهواالذين

يجهلفهو،الخاصةلغتهبولسيئكلمحين

رسانلهفي"الله"شعبعبارةأما"لاووس".

فيالقديمالحهدإيراداتمحموعةلىفتنحصر

؟741:12،:01اكور؟11-15:01رو

والعالمالسبعينيةمنبولسورث6:16.كور2

وهذا،.!إتنيالأممتسميةفيطريقنهمااليهودفي

الذيالاصتععالفهذا:الحميمفكرهلنايكثف

؟1:ه)رومالأرضشعوبعموعةبهترتبط

شعبوجودضمثايفترض3:8(،غل؟15:11

،لاووسيستعملأنبولصأرادماوثميز.مختار

ماغرارعلىالأممأجلمن"إتني"بلفظةواحتفظ

علىبك""غانوسفاستعمل،البهودفيالعالمفي

لونلكلامهيكونأندون،عامبئحكلالشعب

رج11:26،كور2ا:14؟)غلدينيئأولاهول!

3:5(.فل

.الجادةوشعائرالانبياء،رجوالانبياءالعبادةشعاثر

الجماعة."رجا!()جماعةشعب،

نرجماترجالفولغاتا.أواللاتةإالى(يثعبثة،

لاتيية.

نإص.رعت:أور.عثةالعبريةفي)الى(،لتعر

طقسئامدلولاتصفيفهوعدمالشعرلتصفيف

القتالعلامةالث!رحك.القديمالعالمقيودينئا

كانالمقاتلبنشعرأنيعنيهذا5:2(.)قض

ئحتبرونكانواالحربإلىالذاهبينأنبما.طويلأ

بالنذراءارتباطأالئمعرحليع!نيفقد!لتهمكزسين

الشعروحل:7(.16؟13:5)قضشمشونوخبر

أماما(.21::6؟ا.الاالحدادعلىأيضأيدك

5:18(،)عدخطيراتهامبعدالحزنعلى،الموت

البحرشعوب

الشعربحلقيقومآخرحدادطقسوكان

ا:16(.مي7:92؟إرت15:2أشا:02؟)أي

لأنه،محزمفهومستديزاحلفاالرأسحلقأما

.(14:1تث؟ه:21؟91:27الاكنعانئةممارصة

.36(:15)يقيهوذاسهلفيمدينة.الابان:يثعرايم

هاك3(.4؟اأخ)اشمعونالماضيفياحتلها

52(.:17)اصمالفلسطيينعلىاسرائيلبنوانتمر

نسلومنالستةأصيلأبناءأحدبنيامينى.ثعريا

44(.9:أخا=8:38أخ)اشاولالملك

23:32صم)2داودأبطالأحدأليحبابلدةشعلبون

:+(.11أ!1-

هي.35(؟1)قضالأموريونيهاأقاممدينةفعليم

وفيشعلببن(ة91:42يش)فيدانأرضفي

9(.:4)املسليمانمقاطعاتمنالثايخةالمقاطعة

.أيالونغريىشمالينقع

شعببيا."رجشعلبين

وطرداأبواناخطئأنبعد3،24:تكحس!شعلة

الكروبيم،الجنةشرقيئيهوهجعل،عدنجئةمن

ليمنعمئقدسيفالعبرئة(فيط!الشعلة

نإقالمنهناك.الحياةشجرةإلىالوصول

الكروبأنيدوولكن.السيفيحملونالكروبيم

هذهطبيحةهيما.مستقلأنحارسانهماوالسيف

التيالصاعقةعنتحذثمنهناك؟الشعلة

3:24تكولكن.ببدهالأشورفيالإلهيمسكها

ب(.ر)حسيفعنبلالصاعقةعنيتكلملا

الربسيفعننتحذثأنالمفضلمنلهذا،

؟34:هأإشالأنبياءكتبفبالمئ!خصالمنتقم

)أوالشحلةوتكون-14(،21:12حز؟ا.:46إر

الثعلةبينعلاقةيرىمنهناكلمعاته.(البريق

)كطرالنارهوالاثنينبينوالجامع،وال!رافيم

الله.حضورعلىتدكالتي(أحرق،ف

شاولاجتازها.افرائيمجبلفي.شعليبمأرضثعلبم

9:4(.)اصمايهاتنعنليبحث

البحرشعوب

أعطيتت!مبةالبحر!"شعوب.الاسم1(،

فكانممر،اجتاحتالتيالشعوبمنلعدد
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الثالثرعمسش!و)1212-3012(*لمنفتاح

كانوقديحارباها.أنا-.115()182

التسميةهذهتستعملمنها.ا2جز،الفلسطيون

"شردين"مثلالث!عوبمنعدذالتذكرالعامة

النصوصأوضحتوي!تورشى!...و"شكليش"

هيالتيالجزرفيأقامواا!شعوبهؤلاءأنالمصزية

سقوالهذا،"البحر".فيأي،الكبيرةالخضرةفي

البحر".!شعوب

)أو:"لوكا"قراصنةئذكر.الظرضى2(4

كاربةقرب،الصغرىآسيةفياللوكيون.

العمارنةتل!رسائلفيالأولىللمرةوبمفيلية(

"ضردين(أما1345.سنةحوالى381:.ا(

قلالذين(الصغرىآسيةليدية،في)اللوكيون

صرريةامراءأوالفراعنةخدمةقكانواأنههمعنهم

)أو:ملانتراثالواخ!فيفهم،وكنعان

)حوالى13القرننهايةففي.أوغاريت(خصيان

تتدفقالشعربهذهموجاتأولىبدأت8012(،

نيممر،سواحلمن،الاوسطالشرقبلدانعلى

الثمال.في،الحئئةالعاصمة،حتوشاإلى،الجنوب

ب!مبببراهربواوالآخرونبحرا،وصلبعضهم

متتاليةدفعاتعلىأوروباعنجاؤواشعوبهجرم

مصرتوضلت.إيجهوجزراللربيةانانوليةفاجتاحوا

الجوبفيبعضهمفأقامالبحر،شعوبعابهةإلى

ومدينةالخئةالمملكةولكن.لكنعانالغريى

لهماتقومعادتاوما0117سنةسقطتااوغارلت

الفل!طبنإقامةألارنرى،1175سنةبعد.قانمة

وفي،الشمالفيأما.لكنعانالجنوفيالثحاطئعلى

الذينالنورئونأي"تجاكر"فأقام،دورءمنطقة

بدايةفيدور،فيالممريأمونوانخبريذكرهم

هم.مننعرفالا"وشيش"أما..مق11القرن

جذهمهوالذيالصوريأوشواسطورةهناك

نعرفلا.صورتربفأتامواحضررهم(ويجشد

فيهافأتامكيلبكيةأما.أوغاربتمنطقةفيأقاممن

أما.قيصفيأقامواأخائيةوأهل،الدانئون

المنوسطالبحرإلىفمضواالآخرونالثعوب

الغرر.

.الشعوبلائحة"-(ا!الائحة،شعوب

.مرض4رج)ار(،ثفاء

والماء.الأمراضبمعالجةاللفظةترنبطيثفاؤون

صارالذي،السريانياسيانا،اسيااللفظهذايقابل

مفاورفيوثائقهمؤجدتالذينالاسبانييناسم

.تمران

وأ،السهلأوهاشفاله:التعريفمعدائماشفاد

السهلبينواقعةمنطقة.المنخفضةالأرض

وهييهوذا.وجبلالمتوسطبجانبالساحلي

فيالبحر.يطحفوقم004إلى"03منترتفع

الساحليالسهلأيضاشفالهتضم،أوسعمحنى

شارونوسهلشفالهبينالحدودوان91إ.)عد

منقرىهناك::1116)يشواضحةدائماليست

المنطقةكانت(.شارونسهلفيخعلتالشفالة

27:28؟أخ)اوالجقيزالزلتونلزراعةئؤاتية

.ا:27(.امل

اليونانية:في!.فش:العبردةفيشفتان)الى(،شفة

عضوهوالذياللسانعنالثحفةنحتلف.خابلوس

وتتحزكالفمئفتحأنيجب.الناشطالكلام

القلب.فيعشاتعبيرالجدالشفتان

خدمةفيهماالشفتانوالقب.الئمان1(،

:7؟3215؟:01)أميثريزاأوصالحماكان،القلب

ملكلدىالنعمة:صفاتهعلىتدلأنوهما2(.24:

تنصبهالذيالكاذبالفخأو4:3()!زهمثالي

تقفالخاطئلدى2(.ا7::3،)أمهالغريبة

والنيمةالكذبمعالمكرحدمةفيالث!قان

:2،"12مز:24:12،22؟4)أموالافتراء

مسالم،وجهوراءتخفيانهمابلأه:2(.صي

فييظهرالكذبوهذا:23(.26)أم!زاثضا

بالقلبتونبتعدبالشفتينالربنكزم:وجهين

.(92:13إش8،:15)مت

لدممامثالأنجد(ووجه)بوجهالرياءهذالمجاه

مأ؟ا:17)مزوبارتانصادقتانشفتاهالذيذاك

نستطيعلاولكننا-16(.223:15،ا-:0118

=34:14)مزغثندونمننحفظهماأن

)أماللهمنالتعليمقبلتاإذاإلأ3:01(ابط
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الطاعةفياللهبثمفتيوالنصقتا22:17-18(،

:141،3مزرج؟2312:أي؟17:4)مزوالأمانة

:27-28(.22سي

ينالأنالمؤمنأرادإذا.شفنيافغرببا2(،

اللهيدعوأنعليه،القرلبمعالحوارفيالبهساطةنعمة

فساذهالانححانيرى،اللهتجاهولكن.عونهإلى

بمخدأنعلبهأنيعرفوهو(.ه6:أإشالحميق

تقدمهلهيقذمأن63:4-6(،)مزلهويهتفالله

لهاللهيفتحأنفقطينتظرلاهو.:3!14)هوصادقة

ينتظربل(.ه:11)أىاللائقالجوابليفذم،شقيه

،الربيومففي6(.6:)إشبالنارشفتاهتنطقرأن

3:9()صفطاهرةشفافاللثحوباللهيصنع

هذاكل36:26(.)حزجديذاقلئا،فيمويخلق

الشفاهذبيحةنقذمبهالذيالمسيحيسوعفيتحفق

15(.؟اس)عصباسمهتعترفالتي

تحملانكاتااللتبنالقابلتيناحدى.الجصال:شفرة

-21(.:15ا)خرممرفيالعبرانيينلدى

،العدلإلاهةهي.شن!تقابل.الشمسأيشفش

كلتعرف.شيءكلوترافشيءكلترىلأنها

يقتلالقاتلفترىالأرضوجهعلىيحدثما

قلبفيخفيئماكلوتعرف،يسرقوالحارق

الأرضجوفإلىالمساءفيتهبطلأنها،الأرض

العالمإلهموتللالهأمينةخادمةاللبلفيفتصبح

صدقهما:العدلتثبيتفيخادماها.السفلي

هائلننبنعدوها)الاستقامة(.ميضور)الصدق(،

(،الكسوف)=ابتلاعهامجاولضخموحشأو

الظهورإلىحالاتعودلأن!ثاعليهايقوىلاولكنه

.والضباء

قضى.حكم،بعلبعل:شفط

القرنمنالأولالنصففيجبيلملك،1(

جبيل.بعلةإلىباهداءعرف.بعلاليابن.التاسع

سنةذكرجيل.ملكالئافي.بعلضفط،2(

الجزيةدفعواالذينبين972/728وسنةصهس

ع!.8سنةالثالثتلاصلتغلت

في005سنةحوالمبدكر.الئالثبعلشفط3(،

الثاني.مللثاوروابنهقبرعلىلوحة

افرابمقبيلةعنالمؤولقموئيلوالدشفطان

34:24(.)عد

وحكم.قضىالربثفطيا:

ؤلدداود.أبناءخاس!.ابيطالبنشفطيا1(،

3:3(.أخا=3:4صم)2حيرونفيله

الأوائلمنكان.بنياميني،الحروفيشفطيا2(،

ملكايصيرأنقبلداودإلىانضمواالذين

12:6(.اخ)ا

ثمعونتبيلةفيمسؤولمعكة.بنشفطيا3(،

27:16(.أخ)ا

!ئة،كانوا.يهوذاملكيوشافاطأبناءأحد4(،

العرشاعنلىحينيورامأخوهمفقتلهم

2:2-4،13(.اأخ)2

الخمسةصدتاوزراءأحد.متانبنثفطيا0(4

أورشلبم.حصارخلالالجبفيإرمياألقواالذين

المدبنةعنالمدافعينعندالهفةيقتلبأنهالنبياثهموا

-6(.ات38د)1بكلامه

عائلةرئيسهوالذكطشلاموالد.بنيايني6(،

:8(.9أخ)9أورشليمفي

منعادواسليمانعبيدمنعائلةرئيس،7(

7:95(.نح=57ت2)عزالسبي

أبنائهمنقسمعاد.عانلةورئيساصرائيلي8(،

وقسم7:9(نح=24:)عززربابلمعالمنفىمن

8:8(.)عزعزرامع

نسلمنالذيعثاياأجدادمنيهوذاوقي،9(

العودةبعد:4(11)نحأورشليمفيأقام.فارص

السبي.من

شوبال(خمسة)كانواأبناءرابم.3623:تكلففو

ا:04(.أخ)اشفي-سعيربن

نئهضكلبنبامبن.أبناءأحدالحثة.ثفوظم:

بالىأنجاءأ!د.الشفوفاميين26:93:عدحمب

العبرية:)في8:هأخاحسببنيامينبكر

شفوفان(.

شفوفام.ءرج8:ء.أخاشفوفان

شفو."رجا:4.أخأشفي

شمبم



فخارئةشقفات

فيييامينارتبطحفيم.معئذكر،1(

رج.دانسلسلةمنآ12تكون)قد7:12أخأ

7:15.أخافيوبمتىي(26:42عد

26:16(.أخ)االهيكلفيبؤاب2("

أو:شحفات.،شحفة.ولقالفخارتةشقفات

هذهندك.يونانتةكلمة.أوستركات،أوستراكة

فخارتة.شقفاتعلىكتبتمدؤناتعلىاللفظة

من(الدمغات)أيالجدارعلىالكتاباثونمئز

فقطالفخاريكون،الشقفاتففي.الأوستركاث

فيهايعملالنيالثمقفاتهذه.للكتابةمادتادنذا

وأكبيرةتكونقد،بالحبرعلبهايكتبأوالحز،

وقدسنثم(.21*92إلىمثلأ)تصلصغيرة

عذةأوالأسطرعثراتأوواحدةكلمةنتضضن

الثمنريخصةالث!قفةأنوبما.الأرقاممنعواميد

التماربنفياستعملتفقد،بسهولةوترجد

مناسئعملتكماالأبجدئة.وكتابةالمدرشة

.تدوملكيمعذةليستإدارئةنعليماتأجل

ورقولارنيكنلمحينالحربفيواسئعملت

شمثىبيتشقفاتجانتاوضعناواذابردفي.

ثلاثةنمثز،الثافيالألفإلىتعودالتيصرتهوعزبة

واللغة.الكتابةبحسبالأوستركاتمنأنصا!

الملكثةزمنإلىتعود.تديمةعبرئةشسقفات1(،

587.سنةحتئ..مقالثامنالقررمن.اسرائيلفي

وعراد.و!يشالسامرةإلىيرجعأهمها

قصيرةاقنصادثةنصوصهي.السامرةشقفات

إلىأوالزبإلىنشير.الملوكسنةبحسبتؤزح

جوارإلىالقرىمحملفمنبهيؤتىالذيالخر

قوزهمن،الناسعةالحشة"في،مثلأ.الملكيالقصر

"في.المعئق"الخمرمئجزة،جدياوإلىبنتميالذي

جدياو،إلىينتميالذيسفرمن،العاشرةالسنة

الذيحلقمن،15السنة"فيمكزر".زتجزة

.أحصيروتمنحلز،احيملك)بن(آساإلىيتمي

تلقي،المقولبطابعهارغم،المدؤناتفهذه

فيبهايتكئمونالتيالمبرئةاللهجةعلىالضوء

لهجةعنتختلفوالتيالامرة،في،الشمال

،القرىمنعددإلىالتعزفوبفضل.أورشليم
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غرلمماتقعإدارئةمنطقةخريطةنرسمأننستطيع

الأسماءأئا.منشىقبيلةمنمنطقة،الأردن

"بعل".أوجهوهأي"باو"معقردالمذكورة

وسنة3591سنةوجدت!يش.شقفات

الحاميةرئيسأرسلهاتحليماتفحملت3891،

587سنةنمرنجرخذبيدالمدينةتؤخذأنتجل

وهيسطزا،21قتضتن3رقمالشقفةأئا..مق

الملك"و"خادمالجئ!""قائدتذكرلأنهااجامهضة

لغةعلىندكالأوستركاتهذهإنو"النبيئ".

الملكئة،الحقبةنهايةفي،البيبلئةالنصوصفينقرأها

إريا.سفرفيولاسئقا

بعد.وما0691سنةكتشفتعراد.شقفات

القرنإلىوتصلالعاشرالقرنإلىتعودوهي

أرشيفأوإلياشب""أرشيفأضها..مقالسادمى

نحن.الأدومتينيدعلى795سئةدفرثقلعةآخر

المؤنإيصالحولإدارئةتعليماتأمامعامبشكل

كتيم.بنيإلى،اليرنانالمرتزقةإلى

حشبيهو،مصعدشقفةهناك.أخرىشقفات

أوشركاتوفي.الحصادينأحدائهامفيهاونقرأ

القراءةتعلممدرعمثةتمارينهناكتبرنغقادش

وأعداد.وأوزانةوالكتابة

صارت،الفرسأيامفيأرامئة.ضقفات"2(

منعدذاونجد.الإدارثةالنصوصلغةالأرامئة

تعطياهي.صبعوبئرعرادفيسئماولا،الث!قفات

وعنالإدازبة،الممارساتعنالمعلوماثبعض

.الزمانذلكفيالأماكنأسماء

الأولالقرنفي.المرئعةالعبرتةفيشقفات،3(

شقفات،اليونانئةالشقفاتمعوجدت.،.مق

في،مرئعاتفيالمرئعة،العبرثةبالحروتكتبت

شقفاتهناك.هيروديومفي،مصعدةفي،قمران

وتمارينأبجدياتوأخرىواحد،اسفاتحمل

كتابة.

المقال)منقال(.ثاقلنصف،سنويةضريتثئج

تتحذث.المشناةمن)موعد(الثافيالنظامفيالراج

يجبالتيضاقلنصفضريبةعنالثمايةفصوله

الترميملأعمالسنة(25)فوقالذكوريدفعهاأن
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-17(.ه:12امل؟ا-16ا03:)خرالهيكلفي

إليهسيعودهذاكليدفعها...منتدء،قى

وتوسفتا.أورشليمتلمود

الفينيقيئالشاطئعلىمدينة.السمكتللثقمونة

فيوهي،الكرملمنالجنوبإلم!م0013تبد

مرفأهاولكن،15القرنفيأسمت.حيفاضواحي

وجدت.السفنلرسوالصلاحكلصالحايكنإ

الفرنإلىأقدمهايعود،قصيرةفبنيقثةمدؤناتفبها

أما..االقرنإلىيعودسوربالمديةأحاط.12

؟ئرت9.القرنفيفكانالمدينةازدهارأقصى

حملاتخلال8،القرنفي،يبدوماعلى،المدينة

فيمأهولأظلالموضحولكن.الئالثفلاستغلت

الحقبةفيالبابلثة.الحقبةفيكماالأشورئةالحقبة

علىجديدةمدينةشئدت6(،القرنإفيالفارستة

بيوتهاوكانت(،مستقيةأزاويةالشوارعجانبي

علىفدتتالفخارباتأئا.مقضبةبأحجارنجة

زالتالجديدةالمدينةهذهولكن.قبرصمععلاقة

قلعةبقايانجدوسوف.الزمنمنقرننصفبعد

الة:فييقئة)مدؤنةالراجالقرنمنتصفإلىتعود

ملك،الأولملكعزيبكونقد،للملك25

القلحةهذهكونقدلمهم!(.-2كلهمسنةصور،

قيالمدينةذكرت.خلفائهأوالاسكندربيدالدمت

)التارلخوبلينوس(61/2:27)الجغرافيةسترابون

5:14()الجغرافيةوبطليموس5:.ء(الطبيعيئ

عنتحذثالذي:323(13)العادياتويوسيفوس

وذكرتفبها.جيثهالثاكلقبطليموسإنزال

أوصابيوس)أونومستيكون(اسمائياتفيشقمونة

.القيصري

صحيجاتا."رجشكا

السلامة.ذبيحة*رجذببحةلثكر،

بينتقعلبهوذا.الغربيةالشحاليةالحدودعلىشكرون

11(.:15)لىويب!يلعقرون

كلم3بعدعلىبلاطةبتلأطلالهاتئمئل)شكم(شكما

هوهاجملايا.ملوكهاص.نابلسمنالثرقإلى

عكا،أميروزورائا،اكشفأميراند!وناوابنه

مجدو.أميرداباوبيري

927(.العمارنة)تلشكيم:التوراةفيشكمو

مسكنه.جعلالرب:شكب

العايثرةالكهنوتيةالفرقةرث!.كاهن14(

24:11(.أخ)ا

بامرةوضعواالذينالستةاللاوبينأحد،2(

حزقياالملكأيامفيالاعاشةلتوزيميمنةابنقوري

31:15(.أخ)2

كانوخنيا.زربابلعبريوياكيننسلمن34(

حطوشمنهم2-22(3:اأخ)اأبناءلشةأبا

حسبشكنباحفيدهوحطوش22،إ3أخ)ا

2-8.3:عز(.العبريالنص

علىأشار.عيلامبنيمن.يحئيلبنشكنيا4(4

2-4(.:01)عزالغريباتالناءتطفقبأنعزرا

الشرقيالبابحارسشصعياوالد،5(

3:92(.)نح

العمونيطولاحموآرح.بنشكنيا،6(

.عمانبلادحاكم6:18()نح

الثربعةبممارسةالتعفدعلىوقعلاوي،7(

شبنيا(:العبريةفيا(.ا:01)نح

.2شبنيا:84(

عيبالبينافرايمجبلفيقديمةكنعانيةمدينةلسكيم

تبدولأنهاالعنقيعنيالذياسمهاها)منوجرزيم

تذكرها.مهمةأ-لصالنقطةاليهفين(.بينكالحنق

نلورسانل"سكمم"باسمالمصريةالنصوص

جوارفيويعقوبواسحقابراهي!أتام.العمارنة

لاا(.34:)تكالحولوناهلهاصثيوقدشكيم

إلآ34(38:)تكأيخذتشكب!مأننصأيمأيذكر

وأعطتايصرائيل.بنييدكقباكراكانتأنها

اسائيلبادينيامركزانتكا.32(:24)يئىلافرايم

02:7(،)يشملجأمدبنة24:ا-28(،)بش

كذلكوكانت2(.21:ا)يثىكهنونيةمدينة

12:17،)تكاصائيلبنيدخولقبلحتى

ابيمالك،أيامفي(.المقدسةالشديانة+:02،

اسرائيلبنيفيالمليهةالمدنأوكشكيمكانت

ولكن،شكبمفينوجرحبعامإنأي(.9:)تض

عنالعشرالقبائلانفصالسصالخاطئتصزفه



شلكت

عاصمةانتقلتوحين12(.)امليهوذامملكة

إلى12:25()املضكيممنالشمالملوك

بعد.شكيمانكصفت،وترصةفنوئيلبعدالسامرة

الدينيالسامريينمركزشكيمصارتالمنفى

جرزبمجبلعلىهيكا!بنيحينولاستقا

128سنةهرقانوسيوحنادفرمنها.القريب

بعيداالرومانيةالمدينةوئنيت،والمدبنةالهيكل..مق

فيبقيالذينيابوليسفلافياوسميتشكيمعن

القديمةالمدينةخرائبنجد.نابلى:الحاليالاصم

فبئنت،1391سنةالحفرلاتوبدأت.بلاطةنلفي

الافيالألفبدايةفيمأهرلةكانتيثيهمأن

حين.الهكسوسزمنفيبسورمحاطةوكانت

حوالمطسكانهاأقامالكنعانيينيدفيالمدينةسقطت

قضملو:)بيتقلعةمعضخفاسرزا0016سنة

المذكوربريثبعلهيكل)هووهيكل02(6،:9

الزمنتبلوجدت4(.ة9شعه!؟8قضقي

علىفشهدتمحماربتانلوحنانائيليالاس

المدينة.تلكفيمصرحضور

في؟العريقةالمدينةهذهعنالحفرلاتقالتماذا

الرونز(إلىالحجرمنأاتقالالكلكوليتتةالحقبة

يماء.ينبوعقربالبدومنئحئماتوجدت

سنةمحضنةمدينةنأشسمت،الثافيالوسيطالبرونز

حقبةفيوتوشعتعاثة.أبيةمعتقريئا0091

منسورانفبني)0175-.165(.الهكسوس

الملكيبالقصرثالثسوروأحاط.الحجارة

امتذت،0155وسنة0165صنةبين.والهيكل

0155،عنة.عيبالسفحإلىفوصلتالمدينة

منقرئاتروكةظقتالتيالمدينةمصردترت

ولكثهاالمدينةبناءأعيد،الحديثالرونزفي.الزمن

القضاةزمنإلىبعودهيكلمع،صغيرةكانت

0115-سنةفي9:4(.قض،برببعل)هيكل

دفرتولكن.سكانهاوتركهاالمدينةدئرت،759

الحقةفيصفبرةقريةفصارت189.سنةأيضأ

)ستعادتالهلنستتةالفترةفيوالفارشة.البابلئة

جرزيمجبلقربالسامردونأقامحينالحياةشكيم

احتفواحينالسلرتئونهدمهسوز!للمدبنةوبنوا
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قبلالمدبنةبناءأعيدولكن..مق091سنةالمنطقة

.الأولهرتانوسيدئرهاأن

أحد(:المقطوعالجذع)أوشلاكتبابشلكت

.(26:16أح)اأورشليمهيكلأبواب

يهوذاملكبوشافاطأمعزوبةوالدشلحي

0312(.أخ2=22:42)امل

=32(15)يشيهوذانقبفيمدينةشلجم

6(.91)يثىلشمعونمدينةهيالتيشروحن

أبناءأحدأشير.منرجلشالئى.مؤنثسل!ثة

*(.7أح)اعشرالاحدصوفح

دخل.لنانجبلفيالعاقورةمناقهنمرشلق،

شارك1584.سنةرومةفيالمارونيالمعهد

باللانينيةوطبهاالمزاميرئرجمةفيالصهيوني

منأيوبسفروترجم1614إ.)رومةوالعربية

فعلوكذا9161(.أرومةاللاتينيةإلىالسرلانية

1617(.سنةالعمل)انتهىالاربعةبالأناجيل

خداممنعائلةرنب!.7:48نح.سلمايأوشلماي

شملاي=المنفىمنعادواالذينالهيكل

2:46(.)عز

أشوربةملكوتاجموآبملكشلمنويكونتدشلمان

اربئبلببتمدينةشلمندئر.الئاكفلاسرنغلث

ا:14(.5)هوجلعادعلىحملةخلال

العبرية:فياشاريدو.شلمان:الاشوريةفيلئلمنصر

الأؤل.أشوربينملوكخمصةاسماصر.شلمن

اليلي.التارلخفيدورأييلعبانلا:والثاني

فرفرفيحارب8581-823(الثالثضلمنمر

842سنةوتسلموحلفاءهادمشق)854-853(

الوراةتذكرلااسرانيل.ملكياهومنجزلة

عنكانإنهتقولالوثائقولكن،الثاكشلمنصر

أشوروالدهعملتابم.الاشوريينالملوكأعظم

هددابن)782-773(0الرابمشلمنصر.بانيبال

أورارطوعلىحملاتبخصىقام.نيراري

علىوحملتين،الاراميينضدوواحدة)اراراط(،

هوايلوشمشيالجيشقائدأنيبدوولكن.سورية

قصربابعلىاسمهوحفرالحملاتجمهذهقامالذي

شلمنصر.كار
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تغلتابنهو)726-722(.الخاسىشلمنصر

صورملكابيعيلمعمعاهدةعقد.الئالثفلاسر

آخركان.قلبلبوقتالسامرةيحتلأنتبلومات

احتلالذيالثانيسرجونخلفه.سلالتهمنملك

.المامرة

.السلامفيحفظأوكفلالربشلميا:

إلىيولاقيمالملكرسول.كوشيبنشلمبا1(4

هناكيكونقد23(.36:14،21،)ارباروخ

وقد،كوشيبنوشلميانتنيابنيهودي:رسولان

بننئنيابنجمهوديقرأنااذاواحدرسوليكون

كوشي.بنشلما

إلىكماإليهأوكلعبديل.بنشلميا،2(

إرياعلىيقبضراأنعزرئبلبنوسرايابرحميثيل

36:26(.)ار

رمواالذبنصدقياوزراءأحديوخلوالد3(،

-6(.381:ر)1افيفيإرميا

بأنهوائهمهارمياأوقفالذييرثياوالد"4(

(-14*:13ر)1العدوإلمطهارب

.11:شلوم*=26:14أخار!ه("

الفريبةامرأتهطقق.بنويبنيمناسرائلي6(،

.ا:93(.)عز

الفريبةامرأتهطلق.زكايبنيمناسرائيلى،7(

41(.:ا.)عز

أسواربناءفيتطؤعالذيحياوالد"8(

03(.3:)نحأورشليم

فيالمؤونةوكلاءوأحدمسنقيمكاهن49(

:13(.13أنحنحمياأيامفيالهيكل

شلوم

العرشاغتصب.يابشبن)743(شلوم14(

فيوحداشهراحكمزكرلا.الملكقتلأنبعد

وقتله،العرشعلمناحيمخلفه.السامرة

.(ها-15:13مل)2

3:15؟أخ)أيوشياالملكابنشلوم"2(

.العرشاعتلحينيوآحاز*اسماتخذ11(0ت22ار

عيرةمن،شيشانإبنةنسلمنرجل34(

04-94(.:2أخ)ايرحثل

شلو

وجدشاولابن.شحعونقبيلةمنرجل،4(

4:25(.أخ)اشمعي

أبناءراخ!7:13(.أخ)انفتاليمنرجل40(

شلبم.*=نفتالي

الث!مالمملكةضباطأحدحزقياوالد64(

28:12(.أخ)2

نسلمن.صادوقالأعظمالكاهنابن74(

منهو7:2(.عز-5:38-93أخ)اهرون

111.:11نح-اا9:أخ)1مشلام=عزراأجداد

:7(ا)باانمفىفيالأعظمالكاهنيولاليمجدوهو

أو34:22(أخ21حسرةبنتقهةبنيثلوم84!

النبيةزوج22:14(.مل)2حرح!بنتقوةبن

اللباسعنالمسؤولأيالثيابحافظ.خلدة

الهيكل.فيالليتورجي

الحقلباعالذيحنمئيلووالدارمياعم49(

12(.32:7،ر)1لارميا

4(.35:ر)1الهيكلبابحافظمعسياوالد01(،

ثلاثةبؤابونوطلمون.عقوبرفيق114(

رج9:7؟أخ)اأورشليمفييقيمون

زربابلمعالسبيمنأبناؤهمعادا:91(.انح

نحفيالمذكورمشلام=7:45(نح2:42=)عز

بنقوريبنشلوم-وطلمونعقوبمع25ت2

ابواب)أوالابوابحارس(991=أخ)اابياساف

القورحيشلوم=اخوتهمع(الاجتماعخيمة

بنمشلمبا=اللاويمتتياووالد3(ا9:أخ)ا

العرلة:)فيا(26:أخ)1الباسافبنيمنقوري

-26:2-9(أخ)1أبناءسبعةوالدآساف(

26:14(أح)1الحكيمالمستشارزكرلاوالدمشلميا

26:14.أحافيالمذكورشلميا=

التخليعلىأجبرغرلبةامرأةزوج.بؤاب"12(

.ا:24(.)عزعنها

امرأتهعنتخلى.زكايبنيمناسرائيلي،13(

41(.:01)عزالغريبة

منطقةنصفرئيى.لوحيشبن!ثلوم،14(

العبرلة(فيكمابنانه)أوأبناثهمعشارك.أورشليم

12(.3:)نحأورشليمأسواربناءفي



شلوموت

كلحوزة.بن(شلون:الحبرلة)فيشلوم15(،

أسواربناءفيمتطؤع.المصفاةمقاطعةرئي!

(3:51نح)أورشليم

لثلوموت

.6:شلوميتءرج(1،

.7:شلوميت*رج.62:62أخ1(2،

أشرفبيلةعنالمسؤولأحبهودوالدشلومي

34:27(.)عد

شلومت

زوجة.دانقبيلةمنديبريبنتشلوميت1(،

كيوضعا(.ا24:الامحذفإنسانوأممصري

زحم.ئئمالسجن

يولاقيمالملكنسلومنزربابلابنة،2(

3:91(.أخ)ا

رحبعامواسثمعكةأبناءإخرشلوميت،3!

11:02(.أخ)2(أربعة)كانوا

اعرانيليةعائلةرئيس.يوسفياابنشلوميت4(4

01(.8:)عزعزرامعالسبيمنعادتبانيبنيمن

شمعي()ابنجرشونعثيرةمنلاوي،5(

:9(.23أخ)العدانرؤساءوأحد

أليصهاروبكرقهاتعشيرةمنلاوي،6!

24:22.أخافيشلوموث=23:18(أخ)أ

موسىنسلمن.قهاتعئيرةمنلاوي،7(

الت!قدماتخزنعنالمسؤولينمنإلعازر.عبر

في)شلوميت26:2526،أخارجالمكرصة.

28.(،العبرية

صلاميالله:شلوميئيل

قبيلةعنمسؤول.صورشذايبنشلوميئيل(1،

أوكل.(7:36،01:91؟2:21عد)ثمعون

أجلمنالتقدمةحمل:6(.ا)عدقيلتهباحصاء

41(.36-7:)نحالخاساليومفيالمذبحتديثين

أجدادمنصوريشذاي.بنشلومينبل،2(

1(.8:)يهصهوديت

3:!ا(.)نحكلحوزةبنشلومشلون

الشمالإلىكلم25تبعد.افرايمجبلفيشلبشة

شيلشةارضفيشاولاجتازاللذ.منالشرقي

072

شليشة.بعل=9:4()اصمأبيهأتنعنيبحث

منخبزةبعئرينشخص501اليشعالنبيأطعم

4:42(.مل)2شليئةبعلمنحملهاالشعير

شاليمأودليم

حسب)ساليم7:ا-2عب14:18؟تك1(،

ملكيصادق.ملكهامدينة(البيزنطيالتقليد

وج(اليهوديالتفليدبحسب)وأورشليم

ترجمت(الاصل)فيشليمحيث76:3مز

وصليحقوبأننقرألم!:18تكفي.أورشليم

.الترجماتبعضوفي.شكيممدينةأوسليمإلى

سلبم:اليوم.شليموادي4:4يهفي.سالماوصل

بلاطة.منالرقإلىكلم5يبعدالذي

46:24(.)تكالأربعةنفتاليأبناءآخر،2(

26:94(ا=)عدالشلبميينعشبرةنسلهيكؤن

7:13(.أخ)أشلوم

عشرالأحدصوفحأبناءأحدأثير.منرجل!ثما

7:+(.أخ)أ

.شاولعائلةمن.مقلوتابن.بنياصينقيةمنثمأة

شمائم=8:32(أخ)1أورشليمفيأقام

9:38(.أخأا

الذيذاكأيدياكونوس:البونانيةفي)ال(،شماس

الولاثم.فيالمائدةخدمةيؤئن

تلاميذسبعةالرسلدعا.أعفيالسبعة،1(

الميحتةالجماعةقلبفيالمحتةأعمالوسثموهم

)اعالأيديعليهمووضعوا،أورشليمفي،الفتثة

تأسيسامامإننابقرلمنهناك6:ا-6(.

اسنعمللوقاأنإلىنشيرالكنبسة.فيالشماس!ة

فيأوطئقها،خدمةأي)خدمة("دياكونيا"لفظة

وفيا(6:إأعبالأراملالاهتمامعلىأولىمرحلة

أرادالتي61:4(الكلمةخدمةعلىثانيةمرحلة

"خدمةعبارةإن.بكقيغلهايتكزسواأنالرسل

6:12(،)اعالرسلفمفيلوقامجعلهاالتيالموائد(،

تعني)طاولة(مائدةفلفظة.العامالمعنىفيتفهم

الصيرفيوطاولة22:14(،الوالطعامموضع

التيالمهفةإن،الواخفي2:15(.يوبما5:اا)مر

فيالمسبحيينمساعدةهيالسبعةالتلاميذبههاأوكل
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نفسها،علىالمنغلقةالجماعةوتدببراحياجاتهم،

يتفزكونالرسللجغل"الكنيسة"فيمافيوتنظيم

بالانجيل.اطبشارة

نكنمللنلاميذ،الرسلسقمهاالتيالمهفةإن

وهذا.روحئابناءالكنيسةبناءفيالمئماركةتستبعد

7:2-53(،)أعاسنفانوسخطبةعليهتدذما

على8:ه-6(،)أعالسامرةلطفيلبسورسالة

ثم8:8-27(،إأعغزةإلىأورشليممنال!رلق

8:93-.4(.)أعقصرئةحنىالبحرشاطئعلى

أنبمكن.بولسرسانلفيالث!مامسة،2(

أورشليم.كنيسةفيبدأقدالثمامةتنظيميكون

بول!يذكر.الهلين!ةالكناضفيصيتوشعماوهذا

وفيالأعاقفة.بعدحالأأ:ا،فلفيالشمامسة

إلىنعليماتهفيالرسولحذدت3:8-13انم

للمرشحينالمطلوبةالثروط،تيموتاوس

للشماسئة.

للمذكرنستعمل"دياكونوس"لفظةإتا!لثمالمة،

،واحدةمرةسوىتردفلاالمؤتثفيأما.والمؤئث

كنيسة)خادمة(شماسةفيبة،16:ا:روفي

حولتموتاوسبولسيحدثوحينكنخرية.

يكرسالشماسئة،إلىللبلوغالمطلودةالثروط

المدعواتالنساءحول(311:نم)احاشيةالرسول

شاسةأمامنحنهل.فيبةمئالعاىالخدمةإك

يبقى؟الشماسزوجةأمامأم،الثماستجاه

مفتوخا.السؤال!

يملىهو.احاديينلدىشمسالألهاسمشماش

ويعاقبالخيريجازي.العادلةالثراخالملوكعلى

الئر.

صوتتسماعتشماع

شغ:=15:26()ي!يهوذانقبيمدينة

كلم25تبعد:2(.91)يشلثصمعونقديمةمدية

سغ.بئرمنالغربإلى

بوآشوالدالترلف(:أداة)معالشماعةأوشماعة

:3(.12أخ)اداودإلىانضمالذيالبنياميني

فيالواقعةالشماليةالارايةالمملكةهي()مملكةشماد

مدينةعاصمتها.الثامبلادمنالشمالأقصى

شفاي

الامانوسلجبلالشرتيالسفحعلىالواقعةشمال

الأسود-لنهراليمنىالضفةوعلى!الأقرع)أو

مؤسسها.إلىنسبةيأويمملكةأحياناسميث

)858-الثالثشلمنضرالأشوريالملكوصماها

واسمهاملوكها.أحدإلىنسبةجبربيت824(

حيا،،بمهجبر،فيها:الحكمتولى.زنشرليالآن

واسماسمهخلدالذيحيابنكلامواثم،شال

مثحففيمحفوظةلوحةعلىشهيرنقشفيأسلافه

بعد..مق9القرنمنالأخيرالرجإلىنعودبرلين

سلالةمنملوكالحكمتولى،السلالةهذهملوك

برصر.الأؤلبنامواوابنه،قرل:نهمنرفأخرى

حكمواوقدبرركب.وابنهالثالثنجامواوابنه

ركبوبرالثاكبنامواترك..مق8القرنخلال

نأكما.وأحوالهمأعمالهمعنتتحذثنقويثا

ذكرتهم.الاشوريةالنصوص

(-)ار،شمال

11،13،ة11:6-8دايشعملهاكلمة14(

وأانطاكيةفيالسلوقيةالمملكةعلىليدلءا،

الأؤل،انطيوخسهمالشمالملوك.سورية

الثاني.سلوقس،الثافيانطيوخس

بعاصمتهااسرانيلمملكةأياطالشمامملكة2(،

.السامرة

.شمأة،رخ.:38(9أخا)ثمام

ثماي

يرحشبلعثمبرةمن.ياداعوأخواونامابن1(،

32(.،:228أخ)ا

معونووالدراقمابن.كالببنيمن24(

2:44-5،(أخ)ا

وماردفرعونابنةبئيةأبناءأحد،3(

كالب.محموعةإلىانتمى:17(40أخ)ا

شمحي.*رج4!"

أرضلننحكيمب.م.(.03ق.م.)05ثماى

هلالمعكانوقد.الدينثةالمحكمةوفيإيرائيل

الحكماءمنالكبار()زوجوثزواجالأآخرالقديم

الأخيرالقرنفيالشفهثةالشرلعةنقلواالذبن

قاسبىموقفصاحبشمايكان.الثانيللهيكل
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هلالأمااصه!(.)ضبتال!لوكئالمشوىعلى

الجدالاتفيكما،للثريعةليقتفسيرإلىفمال

"المحافظة"والمقاربة.المشناةأوردتهاالتيالأربعة

الني)"هلكة"سابفةلمرحلةانعكاسهيلشماي

وقح!اوة(.للكتابحرلنتف!يرعلىتأشست

يطردوهويصؤرانه،الغضوبطبعهمعشماي

الريعةيعفمهأنمنهيطلبجاءهالذيذاكبعصاه

موجز.بشكلأي،واحدةرجلعلىواقفوهو

،وهلالشماي.الدهبئةالقاعدةلهفقذمهلالأما

وبيتشمايبيثيفال:-ومدرستانمعلمان

ضياعبخطرعرفواالذينمنشمايوكان.هلال

بينالعلاقاتالمشطاعقدريحذدأنفأراد،الهؤلة

منثلاثةالمشناةوأوردت.اليههودفيوكيراليهودقي

لدراسةوقئا"حذدا:15(.)ابوتتعاليمه

كثبرة".وأعماللثقليلةأقوالك"لتكن".التوراة

كانآنهعلىيدكماهذا."بوداعةإنسانكك"نفل

عهتركتالدينثةكيرتهأنولووعطوفاتسائحا

العنيف.والعصبيئالقاصيالإنسانصورة

بارعحالف:2-8(.ا!ا)تل!صبوئيمملكلئفير

...وبرشاع

شفة

أربعة()كانوارعوئيل)ورؤساء(أبناءثاك(1،

36:13،)تكوعيسوبسمةبنيشفوا.أدومفي

ا:+(.أخا17؟

بم16:9اصم)داودوشقيتىيشىأبناءئالث2(،

:13(2أخ)اشمحا=-17:1422رخ،:1713

ويوناداب.يوناثانوالد

من.الهراري)أبلة(أجيبنايلةبنشمعة،3(

المبارزةفيالفلسطيينعلىانتصرداود.أبطال

داودأبطالأحديوناثانوالدهوا(.ا:23صم)2

32-+(.23:صم21

أبطالمن:25(:23صم)2الحروديشمة4(،

ضمحوت-27(:11أخأاالهاراريشمة=داود

الهروري(شموت:العبرية)في)الزارحي(اليزارحي

فيالعسكريةالخدمةعنمسؤول27:8(:أخ)ا

الخاس.الث!هر

ابنهوسنجورا.الحثية:منمأخوذاسمشمجر

حب(.عناتبيتمنأصلهأنيعني)هذاعنات

الحاشيةتشبر.اسرانيلقضاةأحدهو3ا3:فض

بمنساسالفلسطيينمن006علىتغلبأنهإلى

فيعاشواالذينبالأبطالشببهايجحلهماوهذا،البقر

حثيأنهبما-22(.21:15صم2)رجداودزمان

اعتبر(كنعانيةالهةهي)عاتكنعايااسماويحمل

مضايقابلاسرائيلفيئاضيايكنلمانهبعضهم

:آخرونوتال5:6(.قضى)رجاصاثيللبي

12.العددليكملالاشتراعيالمؤرخهناوضعه

الخدتعنمسؤول.اليزراحيشمحوتيث!حوت

شمة.-الخاصالشهرفيالعسكرية

علىموكلاكان.احث!ودروشالملكخصيئشعشغاز

.(2:41)أسالجو)ري

فيعانلةورئيسشمحيبنيمنبنيامينيشمرة

21(.8:أخ)اأورشليم

شمرون

-46:13)تل!الأربعةيحح!رأبناءآخر1(،

الئمرونيينعثيرةنسلاشكل7:ا(.أخا

26:24()عد

ببنملكهااسئمئذكر.قدبمةكنعانيةمدينة2(،

)شمرون11:1،12:02بئى.يئحوعغلبهمالذين

تبعد.(91:15)يئىزبولونلنيصارت.(مرأون

.الناصرةمنالغربإلم!كلم01

2:شمرونءرج.2.:12يثىمرأونشمرون

شموكما

ئانيةقراءة4:37(.أخ)ازبزاأجدادمنا("

.شمري*بن

داودأبطالأحديديعئيلوالد،2(

:45(.11أخ)ا

مراريعضيرةمن.حوسةأبناءأول.بؤاب3(،

.(26:01أخ)ا

قهاثأ.)عشبرةاليمافانأنجاءمنلاوي4(،

حزئباالملكإصلاحخلالالهيكلتطهيرفيشارك

92:13(.أخ)2

حفظالرب:شمرلا
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ملكايصيرأنقبلداودإلىانضمبنياميني1(،

:6(.12أ!)أ

(.ثلاثة)كانوارحبعاموالملكمحلةأبناءئاني2(4

11:91.ذ2شخ

امرأتهعنتحلىحالهيمبنيصتاسرائيلي"3(

:32(.ا.)عزالغردبة

امرأتهعنتخلىزكايبنيمناسرائيلي،4(

41(.:ا.أعزالغريبة

شومير."رج24:26.أخ2شمرلت

اليونانثة:فيش.مشالعبرئة:في)ا!(شمس،

ولكن.الأوثانعتادلدىإلهالثممى.هيليوس

اح!رالنئرتعتبرها،النهارفيساخاتعتبرهاالتوراة

جذاكبيرعددفيالقمر.هوالذيالأصغرالنثرتجاه

بعبادةالشمسنعمت،القديمةالحضاراتمن

العباداتكثرت،الأوسطالشرقففي.جذاواسحة

أوغاريتفيش"ف"شالالاهةالئممستة:

عدإفاالثممسوكانت.الجنوبفيالعربولدى

المصرتين.وعندالحثتينوعند)شمثى!البابلئين

لدىالث!ميئاللاهوتسيطر،النيلواديوفي

اللاهوتعلى)هليودوليس(،أونفيرعكهنة

الآلهةفمعظم.أمونلاهوتولاسثضا،اللاحق

والإله.رعبالإلهعاجلأأوآجلأارتبطواالمصرتة

ح)حورس،الفرعونتةالملكتةعنالمحاميالصقر

وعرفت.الشمسجوهرمننفحههوكانر(،

علىيشهدوما.الثممصعباداتأيضأهيفلسطين

شمش.عين.شمثىبيت:الأمكنةأسماءذلك

شمشتقابلوحرس،الئمص)جبلحرسهر

مثلعلمأسماءوهناكمثلها(.مستعملةتكنأوان

الليتورجتةيالحباراتبعصونجد.شمشون

26-3127:أيكلامنجدكما(.91)مزالمداثح

عبادتهعلىتدكقبلةيرسلاإئهيقولالذي

النهار.لكوكب

اللهخليقةالثمسمنتجعلالتوراةأنومع

كلحزمتاليهوثةالشريعةأنومع:14(.ا)تك

نأإلأ:3-4(،17؟4:91)تثللكواكبعبادة

بالأضورتين،تأثرتقدالثمصعبادةتجربة

ملوكبعضبلاطفيمؤاتئامناخالهافوجدت

يوشئاوحاول21:3-4(.:16؟17مل)2يهوذا

العبادةلهذهحذايضعأنعبثا،ولكن

الأفراستماثيلفدثر11(،23:6،مل)2

التيللئممس(مكزسحيرانهي)الفرس

نأالمثزاحبحضوحاول.الهيكلفينصبت

الفرعونالواحد(الإله)عبادةمونوتاوئةبينيربطوا

عشر(الراجالقرن،إاخناتونالراجامنحوتف

فديانة.موسىومونوتاوئة،الثمسإلىالمستندة

أشكالمنشكلأليستالشم!يئ()القرصأتون

تجاهوعقلافنجذرقيموقفهيبل:المونوتاوتة

3لثةظاهرابل.الشمسيئاللاهوتنواحيبعض

مباشر،بثكلمنظوزاالإلهيبدوحيثمتسامية

ديانةعلىشذدواالذينأمونكهنةلاهوتعلىردأ

.الناسمنقليلعددإلأإليهايصللاباطنثة

فيال!ثمسثئتفالته.المقذسالكتابإلىونعود

رإ؟7416:)مزعليهوتشرفالنهارلتحذدالفلك

:16،28حك،23:4صم31،352:

الجاةسزهيفالشمس15:12(.نك

ا؟الأصليالنصفيكما)نثدمه!:14

،16:21)خروالحرارة،02(3:ملا

7:3()نحالهاربئقذمتموالتي2(43:اسي

الثحمس43:4(0)!كطالارمناممثروتحرق

تبذد43:3-4(صي3؟5:ا)قضبقدرتها

الدمارتححلتدولكن2:4(.)حكالضباب

4:8؟يونبما:ه-6)إشوللطبيعةللبشر

وتفةالجفاف43:2-40سيوز؟13:6عت

الشمس،تحملهاالتيالمخيفةالحرارةوهذه.المطر(

إذ!يشطيعالذي5(:43)سياللهقدرةعلىئثهد

يأ7،؟:ه91)مزالمنطمةمشرتهايقطعأنضاء

الذيالكوكبهذاانتظامة:هاجانظرفي9:7(.

فيرتابةعنصورةهوكقه،الكونعلىيثرف

فعل.بعدفعلأوتتكزريومبعديوثاتعودالكون

يومفيستطلعالزشمسأن302:ملافيوئقال

نأ-56(27:45)متالأناجيلوتؤكد.الرلث

بب!عضحداثما،الصلب!اعةأظلمتالث!مص



شمم!س

القرنمنذتجعلأنإلىالمسيحثةالأيقونوغرافيا

.يسوعصلبمعوالقمرالشمسالسادس

بعلبك.!رجا!()مديةشمس،

لهراليرىالضفةعلىتمتذ)طنبرة(الدينشمس

نأعلىالتنقيباتدثت.الارتفاعقليلةوهيالفرات

خلف.تلعصرإلىيعودالموقعهذا

الهارياعاتنحذدبهاطربقة)ساعة(ثمته

مصرفيعرفتوقد.وطرلهالظلزاويةحب

حسب..مقالثانيالألفمنذالرافدينوبلاد

هذااليونانئونئعلم901(ت2)التاربغهيرودوتس

أيضاغرفاستعمالوهو.البابلئينمنالاسنعحال

صاعةكتشافعليهيدكماهذا.فلسطينفي

إلىوتعودالعاجفيعفورة)ئخمل(مصرتةشمستة

القرنمنالثانيأالنصفمنفتاحالفرعونزمن

فيوجدتكل!يئحجرمنوساعة13(،

.تولع"منفسيرإن.أورشليمفي،الضهوره

رج38:8؟إشفياحاز()درجاتز"حا

ساحةأنهاعلىجدالموضوعهيا02:9-امل2

احازأضافهسلمأمامفقطهنانكونقد.شمحتة

الملكى.القصرعلى

آسيادياناتفي"شمش"للالهسامياسمشمش

سئدهو(.ميتاني،عيلامةبابلريخة،اكاد)سومر،

ترمز)حمورابي(.الملركعلىالمئراخويمليالعدالة

ابن.الحسامريأوتوهو.مثغةأوعثحةاسطوانةإلبه

عشتار.وشفقسين

شيشاك"رجزكيالثومشمش

أيامفيالسامرةحاكمرحومسكرتيرئ!مث!اي

23(.،4:817-9،)عزالأؤلارتحثتنتا

بنياميني.وثرايشمثايمنمؤئفاسمشمثراي

أورشليمفيعائلةرئيسيرحام.بنيمن

8:26(.أخ)ا

الراج،امنمحمتزمنفيايبلاملكليمبفوعشمثو

.(-9017)8917مصرملك

آخر.الصغيرةالشمسأيشمثىتصغيرشمشون

13-)قضالكبارالشةالمخفصين(أأو:القضاة

استحق.صرعةبلدةوعندانقبيلةمنكان16(.
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بدمناصرائيلبنييخثصبلألانهالقاضياسم

فيشعبهضابقواالذين13:5()قضالفلسطين

توئاكان13:ا(.قضسنة:)04الفترةنلك

نذرهالذينذرهخانحينإلأقؤتهتتركهولم،جذا

عنشمشوناختلفلهذا.حياتهطوالنفسهعلى

منمأخوذجيش)معيعملفلمالقضاةصائر

يرسملا.وحدهعملبلالآخرينمع!القبائل

سنة02طالتالتيالكاملةحياتهقضةتض

يوردبأنيكتفيبل3(.16:ا15:02،)قض

ونهايتها.حياتهبدايةعنالأحداثبعض

إلهيظهورخلال!لوالديهولادتهإعلانفبعد

منفلسطئةفتاةمنزواجهقضيروي13(،)قض

الغريىالجنوبإلىكلم6تبعدالتيتبنة:الوم1تمنة

)قضالزواجذلكبسصلهحدثوما(صرعةمن

امرأةمععلاقاته4:3-ا16ويروي-15(.14

سجنهسببكانتالتي،دليلةأخرىفلسطئة

وموته.كالعبد(الطحنحجر)يدير!اذلالهوعماه

حادئةالكاتبيقيم،هذهالأخبارسلسلتيوبين

بزوركانيومشحشونحملهااليكزةأبواب

-4(.ا:16)قضالأبوابوأغلقتالزوانيإحدى

نساءثلاثحولشمشونحباةملامحتتركزإذا،

اندفاعةأنكيفيبينأنالكاتبأراد.فلسطتات

)بروحالقوفيعملهأسا-!فيكانتالجامحةشمشون

خياننهسببكانتكماالفلح!طئين،ضذ(يهوه

شمشرنموتيكنولم.لخرابهوبالتاليلرسالنه

16:22-03()قضداجونهيكلأنقاضتحت

خانهاالتيدعوتهإلىعودتهنتيجةبلانتحارنتيجة

إلىالصلاةوخهحينإليهاعاد.قؤئهشأف!ثىحين

عقلانئونيثزاحهناك.ذبيحةحياتهلهوقذمالله

أخبازاآخرونثزاحورأى.أعاطيرأمامإثنايقولون

الكاتبكئفههذاكل.تاريحيةنواةمنتنطلقشعئيما

قدأمر،منيكنمهماوضخمه.وجفلهالملهم

21القرنفيحدثتوائعئةأموزاالأخبارهذهنكون

ولتمخدببطلهلتليقالكاتوجملها..مق11أو

روحه.فيهنفخالذيالله

هدد.ششي*رجحلدشمثي
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0177.سنةحواليأشرريةملكالأؤلهددل!شي

احتك.الأولىالأشورثةالمملكةقمةحكمهكان

ومذماريومملكةدجلةوواديالفراتوادي

دولةأشسمنأؤاطكانآنهيبدو.لبنانحتىسلطانه

انتجاعتنظيمإحصاء،برلدث،إدارةمركزلة:

.القطعان

إلى824عاممنأضرربةملكالخاس!هددشمثي

أبالدانأشورشقيقهلثورةاحاوضع081.عام

مردوكالإلهأحكالثاك.شلمنصرأبيهعلى

ممبمفيأشورالرطنيالإلهبعدمبايثرة)البابلي(

و)1سمورامتامرأتهمارست.الأشوريالآلهة

هددابنهكانيومموتهبعدالوصابةسميرايس(

بعد.قاصزاالثالثنيراري

شمعيأويثمعة

21؟ة3221،:13،3صم)2داودأخو(ا"

2(.ضمعة:*ر!2:13أخا

.2:شموع5رخداودابن2("

عساياأجدادمن.مراريعشيرةمنلاوي3(،

03(.02-ة6أخ)ا

أجدادمن.جرشونعشيرةعنلاوي44(

6:93(.أخ)أاساف

الملكقتلةأحديوزاكارأمالمونية.شمعتشمعت

12:22(.مل)2يرآش

قبائلمنوقبيلةيعقوبابن.سمعيهوه:شمعون

ا!رائيل.

92:صههم!؟)تكولئةيعقوبأبناءثاني،1(

إلأيظهرلا48:ه(.تكرجا:2؟خر35:23*

مصرفيكرهينةبهيحتفظالذييرسفخبرفي

42:24،)تكبنيامينإرسالعلىالعائلةليجبر

(مغمورةكانت)وتدالقبيلةئذكر23(.:3643،

إلىتلميح،لاويمعأشمعون-947:هنكفي

شمعونقبيلةتذكرلا.3(25-ا34:تكاحداث

يامين،،نموئيل:عشائرهامن.موسىبركاتفي

وفي4:24(.أخا)حسبشاول،زارح،ياربب

ياجمن،،أوهد،يامين،يموئيل:46:01تك

ي:22اعدفي6:15(.خر)رحشاولصوحر:

حملعلىتادررجل00395شمعونقيلةتعذ

فقط:تعدفهي26:12-14عدفيأمااللاح.

في.القبيلةلهذهالقديمالاريخنعرفلا.22...

لمولكثها،لاويمعشكيمتربأقامت،القديم

قامبرلرفيثأرعملب!ببرجليهاتثبثأنتحشطع

:25-س4)نكالكنعانتةالمدينةضذالأخوانبها

إلىشمعونقبيلةانضتت3:17،اقضفي3(.ا

يشإليهاينسب.صفاتواحتئتيهوذاقببلة

المدنمنعدذا4:28-دمه!(أخا)رج91:ا-9

جهوذاإنبحيثليهوذا2-1532:ايشيعطيها

4:27أخ1حرالثيرج.ثمعونابتلعوكانهيبدو

)اننقل:1226يهوذا(،منعدذاأقلشمعونأان

وغياب(شمعونقيلةمنرجل0071داودإلى

القببلةهذه.موسىبركات!نشمعرنقببلة

معونثةعناصرمنتائفتكنعانجنوبفيالمقيمة

وحورئة46:01()نكوكنعانتةوأدومئة

ماولكن4:*(.أخافيزلزااسم13:50)عد

عزيا،6:15يهفي-شمعونيذكرونالناسزال

تجيلةمنهو،فلوىبيتمدينةرئيسهوالذي

بينأرضآشمعوننال48:24حزوفي.شمعون

شمعونبيت:صه!48حزويذكرويساكر.بنيامين

كماشمعونأبناءوسم7:7رؤفي.أورشليمفي

ايرائيل.تجائلكلمن"144..وسم

يذكر،لا3:03(الويوعأجدادمن،2(

القديم.العهد

الزلبةامرأتهطفق.حاريمبنيمنإصائيلي3(،

31(.:01)ص

25:14؟عدرج.شمعونقبيلةمنشمعويون

27:16.أخا2:4،ايش26:14،

شمعي

.شاولنسلمن.شمحرنقبيلةمنرجل14(

26-:4أخ)اابنةعرةوصتانجأعئرستةوالد

.)27

أجدادمن.يوئيلنلمن.رأوبينقبيلةمن2(،

5:4(.أخ)ائ!هـة

لاويبنجرشونابن،/عدانلبنيشقيق،3!
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كؤن.(6:2أ!ا=18ت3عد=6:17)خر

شمعيعشيرةا(23:7-اأخ)أنسله

المغئيجدهوشمعي12:13إ.زك3:21،)عد

6:27.أخاحسبأصاف

عساياأجدادومنمراريعشيرةمنلاوي4(،

.(614:أخ)ا

فيعائلاترؤساءتسعةأبوبنيايني.40(

.4)شمرةإ:نفسههو2(.ا8:أخ)اأورشليم

حين.بحوربممنبنياميني.جيرابنشمعي6(،

صحمعيأرسل،ابشالومافيأماممنهارئاداودكان

ذرداود:علىاللعنات(شاولعائلةمنهو)الذي

-:ه16صم)2ضاولبيتدماءكلعليكالرلث

أؤلشمعيكان،منفاهمنداودرجعحين13(.

صم21الملكفسامحهاستقبالهإلمطخفتمن

ابنهأوكلموئهعندولكثه91:17-24(.

ويعاقبهشمعيلعنةيزيلبأنسليمان

الإفامةشمعيعلىسليمانفرض2:8(.أامل

معاتصالأيعنهومنعأورشليمفيالجبرتة

أورشليموتركبوعدهشمعيأخلفعثيرته.

فلفاهربوا.الذينالعبيدبعضجتمنليستعيد

2:36-46(.)املبقتلهسليمانأمرعاد،

أدونياحزبضدسليمانحزبإلىانضئم،7(

:8(.ا)املداودخلافةحرببدأتحين

سيحانوكلاءمنوكبلايلا.بنشمعي،8(

4:18(.)املنجيامينفي

أيامفيالكرومعنمسؤول.الراميشمعي9(،

27(.:27أحا)داود

:17(.25أخ)االعاشرةالمغنينفرقةرثيس01(،

رقم6إلىلنهصل25:3أخافياسمهنزيدأنمجب

.يدوئونلأبناء

نطهيرفيشارك.هيمانبنيمنلاوي11(،

92:14(.أخ)2حزلح!اإصلاحخلااىالهيكل

عنسؤوقينكننياوأخوهكان.كتياأخو(412

حزقباالملكأيامفيالهيكلإلىئخملالنيالتقادم

31:12-13(.أ!)2

يرياكينالملكنسلمن.زربابل،13(أخو

3:91(.أخ)1

:23(.01)عزالزلبةامرأتهعنتخلىلاوي14(،

صهم!(.ة01)عزحثمومبنيمنإصرائيلي15(،

الغريبة.امرأتهطثق

امرأتهعنتخلى.بنويبنيمنإسراثيلي164(

:38(.01)عزالغريبة

بسوعأجدادمن.يوسفووالدمتياابن174(

3:26.لولب

2:5(.س)1مردخايوالد18("

سمع.الرب:شميا

الملكلدىمزنينتدخل.نبي،اللهرجل1(،

نصح.الثمالقبائلانثمقاقبعدأولىمزة.رحبعام

=22-12:24)أماال!لاحإلىيلجألاانالملك

شيشاقهذدحينثانيةمزة11:2-4(.أخ2

الدينئةالأسبابإلمطوالرؤساءالملكنئه.أورشليم

حسب12:ه-7(.أح21السياسيئللوضع

كتبتوقدالنبيشمعياأنجارهناك،؟ه12أخ2

.رحبعامأخبارفيها

يوياقبمالملكلاحقهالذيأورباالنبيوالد2(،

02-23(.:26)إرأورشليمعلىأقوالهبسب

لانهلعن.الجلاءفيرجل.النحلاميشحعيا3("

علىالمنفتينيحزضروفيهاإرميارسالةبثمذةعارض

كثيرةستكونالمنفىأياملأنبابلفيالإقا!ة

92:24-32(.)إر

بوياقيمالملكوزراءأحددلاياوالد،4(

36:12(.)إر

قبيلئهفيعشيرةورئيسضمعونقبيلةمن5(،

هوشمعياةأخرىقراءةححسبأو4:+(.أح)ا

زيزا.جد

بئيرةوجديوئلابن.رأوبينقبيلةمن64(

:4(.هأخ)ا

حثا.بنعزربقامبنخوببنشمحيا74(

مراريبنيومنا:15انححبيرنيابن

أورشليم.فيسكنلاوي.914:أخاححب

أورشلبمفيوالمغثياللاويعوبدياوالد84(

9:16(.أخأا
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فيشارك.اليصافانبنيمن،لاويضابط9(،

1(.:8-ا15أخ)االعهدتابوثنقل

كاتبلاوينتنائيل.بن4.1(شميا

أ!24:6(.)ا

رؤساءأولادهكان.البزابأدومعوليدبكر(11،

7(.6،،264:أحإاحربوأبطالعائلات

الملكأرسلهمالذينالثمانيةاللاوثينأحد12(،

ليعتحواضباطوخمسةكاهنينمعيوضافاط

:7-9(.17أخ)2يهوذامدنفيالشرلعة

تطهيرفيشارك.بدونونبنيمن.لاوي،13!

92:114.أخ)2حزتباإصلاخخلالالهيكل

بإمرةوضعواالذينالستةاللاوتينأحد14(،

حزقياالملكأيامفيالإعاشةلتوزجيمنةابنقوري

31:15(.أخ)2

الملكأيامفيالسئةاللاوئبنرؤساءأحد15(،

35:9(.أخ)2يوشيا

سثةووالدشكنياابن.يرلاكيننسلمن،16(

فيهملا(ضصيصخيممنهناك3:22(.أخ)اأبناء

لشكنيا.أبناءشةعلىفيحصلشمعيابني

السبيمنعاد.ادونيقامبنيمنإصرائيلي174(

8:13()عزعزرامع

8:16(.)عزإدوإلىعزرارسلأحد18("

الغريبةامرأتهطقق.حاريمنجيمنكاهن91("

21(.:ا.)عز

الغرلبةإمرأتهترك.حاريمبنيمنإسرائيلي.2(4

31(.:01)عز

الشرقيئ.البابحارسشكيا.بنشمجا21(4

3:92(.)نحأورشليمأسواربناءفيتطؤع

أشار.نجيئ.مهيطبئيلبندلايابنشمعيا224(

إلىبل،الهيكلإلىيلجأأنبالموتالمهذدنحمياعلى

منوهونحميا،يدفعوهكذا-القدسداخل

فظيغاخطأيقترفأن،كاهنلا،العوام

6:.ا-12(.)نح

معالسبيمنعاد.كهوتثةعانلةرئي!234(

الثرلعةبحفظالتعفدعلىوقع6(.:12)نحزربابل

أيامفيشمعياعائلةرئيسيوناتانكان.9(:01)نح

شمو!!

:18(.12)نحذالأعظمالكاهنيوياقيم

تدشينالحاضرزكرلاوجذاسافنسلمن24(،

.35(:12)نحالأسوار

أسوارذشنتحينالبوقفينفخ.كاهنء2(،

34(.:12)نحأورشليم

الأصوارتدث!تفيضارك.اسافنلمن26(،

136.ة12)نحالموسيقئةبالآلات

تدشينوتتنحميابجانبوقفكاهن،27(

42(.:12)نحالأسوار

وناتانالكبيرحننياوالد.الكبيرشمعيا28(4

أورشليمإلىالحجفيطوديترافقااللذين

)طوه:14(.

أزواحبينالراج)زوجوت(الزوجوابطليونشمعيا

ببننعليمهمموقعيتحذدالذبنالخمسةالحكماء

تائيموزمنالمكابثين()أوالحشمونئينزمن

الحكيمينهذىيئإنالتقليديقول)الرداد+يئ(.

نحلمنمهتدينمنخرجاأو،اليهردثةإلىاهتديا

رئي!شمعياكان.صنحاريبالأشورقيالملك

محكمةرثيسوابطليون،ال!هدرين)ناي(

ارنبطتسلوكتةفتاوىإلبناتصلا.الرابينثين

فيا"ابوتمقالفيذكراقدولكثهماباسمهما.

تجثب،العمل"أحببشمجا:أوصى.المشاة

ويمارسونها"يصتلكونهاالذبنعنابتعد،السلطة

هيرودسإكتلقحالوصحثةهذهأنيبدو(.ا.:)1

عنالمشناةونورد.أيامهفيشمعياعاشالذيالكبير

الحكماء،"أيها:عصرهلمعقميتحريضأأبطليون

الحكمبصيبكملئلأكلامكمفيحذرينكونوا

.()الهرطقةالتنزمياهطردكمموضعفيكونتبالمنفى

منهايشربونهناكإلىيتبعونكمالذينوالتلاميذ

11(-)1:(فيموتون

سلمامنتحذرتيهوذا.عثائرسع!ثبرةلشمعبون

.55(:2أخا)

شلماي،8رجشملاي

لثموبل

باسميتكمم!مؤولعميهود.بنشموئيل14(

02(.34:)عدكنعانأرضاقتسامفيشمعونقبيلة



شموت

تولىعشيرةرؤساءأحديحماكر.منرجل2(،

7:2(.أخ)ا

.4:شمة=:27(11أخ)االهروريشحوتشموت

شمعبا.اختصار:شموع

قبيلةفيعشيرةرثيسزكور.بنثموع،1(

أرضلبجسنلفبيلفكممثلموسىأرسله.رأوببن

4(.:13)عدكنعان

أورشليمفيلهؤلدداود.أبناءأحد"2(

5(.3:أخ)اشمعا=4(:14أخا؟5:14صم)2

يوياتيمأيامفيالكهنوتثةبلجةعائلةرئيس،3(

:18(.12)نحالكهنةرئبس

)الى(،لثموية

كلقبلهيالوراةأنمع.الصحيمالمهد1(،

إلهه،الربيقودهالذيالمختارالشبتارلخثيء

فهي،سلبتةنظرةإلبهائنظرالوننيةالأممأنومع

الذي،المسكونةإله،الكونإلههويهوهأنتؤكد

.والخلاصالاهتداءإلى3الأيدعو

النادرةالشهاداتإن.القديمالأدبأولأ:.

لنانتيحلالها(نأريخوضعيصعب)والتيوالمشئتة

فإشعيا.الموضوعلهذاالحقيقيالتاريخنرسمأن

هو،المنفىزمنإلىيعودالذي-55(04)فالثاني

أبانجعلهأندون،الزاحبهايقبلانطلاقنقطة

يبدوطجدالموضوعهيالمسألةأنمع:الئ!مولتة

يهوهبملكالاعتراففيالأنبياءسبقتالمزامبرأن

-ب21:4اليهوهيالبداياتتاريخإنثم.الشامل

قدكان،اسرائيللتاريخمقذمةهرالذي:9(11

وأبرز(،بابل)برخالأممخلاصحولدؤالأطرح

معاللهيدشنهالذىالخلاصلارلخالكونتةالأبعاد

"الأرضعشائرجمغيك"يتباركةابراهيم

22-23(.44:21،حمط22:18؟12:3؟)تك

رأىفماوحدها،تبقىالشهادةهذهأننجد

أمانةجهذدخطزاإلآالأممفيمنفاويالقبلالشرج

.(-22:341216-عهمم!،:23)خرالمختارالئعب

أنبياءمعالمنظوزوتبذل.النبوئالأدبئانئا:.

الثبلدىالكاذبةبالآمالينذدونالذبنالتوبة

ولكن.اعرائيليهوهاخار.الربخانالذيالمخار
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ولاقدبدونبئبهيرتبطوطيبإلهليسيهوه

9:7()عاالأممجميعتارلخبوتجهيهوهإن.ضرط

أداةهيالأممإن-2(.ا)عايخانثهمعلىولعاقبهم

6-8؟5:26،03:8-)إشالحائنشعبهفيدينونة

لأنهابدورهاستعاتبولكنها27(،إر.ا:6،

ا،-هه:01)إشبهكففصالذيالدورتجاوزت

ومن.25-32(حز،5-ا47إر؟-1323ف

الربأنالصوصبعضافهمتنا،العفابخلال

حزا-17؟12؟4)إرالأممهذهبناءسبعيد

نأغير.اسرائيلبناءسيعيدكما92:13-16(

إلىالأممهذهاهتداءعنتتحذثلاالنصوص

العهد.فيمشاركتهاعنولا،الرب

فيبعيذا4(-ا:4مي=أ-2:25إشورا!

الردثكلمةمعرفةفيالراغبةالأممفرأىةالخطهذا

أورشليم.إلىتصعد،وصاياهبحسبوالسير

هذاكتبفيهالذىالزمنحولقائمالجدالولكن

الارلخمنبغائبليسالكوفنوالمنظرر.النص

اللهبركةللبشرئةيؤكدالذيالمنفاويالكهنوتي

)9:8-نوحمعأبدئاوعهذاأ(،9::28،ا)تك

منفيهبماالمنفىمنالتحرلرتعليمولكن17(.

نداءالأولىللمرةيفهمنا04-7ء()أشانتصار

فالمأثرة:22-25(.)44الرلثإلىللاهتداءالامم

صدىلهاسيكون،ضمعبهأجلمناللهسيتصهاالتي

الشامدالشعباسرائيلخلاصفأمام.الكونفي

02:55،14؟:8:48؟44؟.ا-12)43:

)04:18-اللههووحدهيهوهأنالأممسمعرف

ء-44:6،45:3،6-8،.ا-12!25:43؟

خطءولا11(،48؟46:ه-22،9-18؟14،

،14:24)عدمآلهتهاوأن6(-04:1517)أمامه

الذبنتخثمىأنتستطيعلا14(،92،45:6؟

؟467:ا-9012،45:02،2،ة)44بهايثقون

تعودأنصوىالأمملهذهيقىفلا.(-47:1215

22-:)45يخقصهاأذوحدهيقدرالذيالربإلى

.)25

الأوليبقىاسانيلأننلاحظأنببهبولكن

ثأرفكرةكلفهنستبعدالاالنبياهتماماتفي
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شماركةإلىيظرالذي(،الوطنمستوىعل

لاسائيلحضرعبشكلالخلاصفيالأمم

22-23؟:94؟-1415:)45اعرانيلوس!يطرة

مكثفا"اللهعد"وبدا.(ه-55:4،-45:23

،4)42:ا،الكرنمستوىعلى،شاملةبمهمة

مهئةتتعذىلاالواقعفيولكنها94:6(.6؟

زكرياتلهمعينهاوالثمويةالشاهد.الشعب

للعائدينرجاءتحليمبشكل:أعلنالذيالثاني

الني8:3()زكأورشليمإلىالربعردة،الاوليئ

-02)8:وللكونلاسائيلالدينيالمركزستصير

للاممبركةاصرائيلمنالخلاصوسيصنع23(.

اسرائيل"معهو"اللهأنترىالتي)8:13(

يقيمحيثأورشلبمفبطلبهفيفتأتي)8:23(،

رإعينهالزمنإلىويحود8:22-23(.)2:15؟

هذه.الأممتوبةيعلنالذي16:912-ا

06:ا-إشفيتتأخرسوفالكونئةالمنظورات

الثاني(إشعياتلميذإلى)تنسب61:ه-166؟

إلهفتحملتاسرائيلخدمةفيالأممتصبححيث

وكناها.عملها

النبوءاتتحقيقكان.المنفىبعدماأدبثالثا.

538سنةكورشفقرارإعلاغا.إلىبالنسبةتاففا

فلسطين،إلىالمنفيينجمهوريعدلما-4(:ا)عز

عقابهم.أوالأمماهتداءفيالشبكانولا

بناءأعيد.أورشليمحولبصعولةأفاموافالعاثدون

ولكن!!15-6،أ5:)عز515سنةمنذالهيكل

الزمنمنقرنبعدإلأأسوارهانستعيدلنأورشليم

مناصرائيللمملكةعادو!ا4:.ا-17(.)نح

السياسيئالمشوىعلىاسرائيلخضعوجود.

فأصبحس!مهم!(،سنةبعدلليونان)ثمللفرس

ونحميا.عزرا،معننظيمهاستجددينئةجماعة

صعبة،ظروففيمرازاعاشتالتيالجماعةوهذه

انلاعها،يحاولونأوبقاومونهاغرباءبهايحيط

تعئقتالجماعةهذهحضنها،فيالمشاكلوتلاقي

:الحياةقيدعلىتبقىلكيالخاصةالديثةبتقاليدها

-22(،13:15)نحالسبت*والطهارة*تواعد

يجلبماوهذا،2(:9)عزث!المقذس"بالنسلاهتمام

شمولية

المختلطةالزواجاتومغ9:2()نحالغرباءرفض

التيالهينةومحاولة.-92(13:23نح؟901-)عز

.(.مق)679ابيفايوسالرابمأنطوخسبهاقام

الحسيديمءوسطفيتتحخرالخاصيةهذهستجعا!

الاسيانببنوءلدىامتدادهسيجدالذيالفلسطيني

الفرشيين.ممه

الذينالأنبياءبعضعندالخاصالتةهذهونجد

منالعودةبعدالأمليخاتعلىجوائاقذموا

تدخلوهو،ليهوهأخيرتدخلبإعلانتالمنفى

عو،:لشعبهالنهائيوالحلاصالأممبتدميريتمئز

وزك؟4بوء؟(إشرؤى)3435-،-2427إش

)زك"الأمم"لبقئةمحلأذلكمعئفردالذيالثاني

للربخاضعةصارتالتي14:16-18(9:7؟

فيتكرمهوجاءت17(16،)14:9،الملك

الوطنئةالنبرةهذه.المظالعيدفي،أورشليم

-84:)أمالجميعإلىتتوخهالتيالحكمةفيالغرلبة

)دؤن36:ا-17صيفينجدهاسوف18(ة8،

منفلسطينيإطارفيق.م.(،109سنةحراك

التيالجماعةإلىد!ونوخهالهلينتة.معاللقاء

فحذدابيفانيوس،الرابمأنطيوخسيضطهدها

)7:8،المفطهدنهايةمعلئا،عينهالمنظورفيمرقمه

الأناءاليهودرخلاص2-45(ا26:11؟02،

الشهداءإليهمأالذين27(2-22،)7:ا

-3(.أ؟)12القيامةبفضل

بعضفيحاضزاظلالشموليالتئارأنغير

نينوىبأهلمهتئايهوهأراناالذيبونفي.الأوساط

اروفي(.اا:)4آخرلسببلا،نينرىأهللأنهم

وفي.ونحياعزراجماعةخاصانيةعارضالذي

الزمنتحديديصعب)التيالنبؤلةالنصوصمنعدد

عبنهاالاهتماماتعنشهادةدؤنت(فيهالذي

المهتدينقبولوعن6-8(:25؟25-91016)إش

جماعةيفتحالذي56:ا-7إشرج:اقهإلى

تث،الخصيانعل)كماالغرباءعلىالجادة

!ارأنبعدالهيكلفيئبلواالذبن23:2-9(

للعهدالأمانةشرطالثعوب"،لجميعصلاة"بيت

رج6(.،562،4:إش،السبتعالماتشديد)مع



شميدا

الشهادةمهصةالغرباءيعطيالذي2ا-66:18إش

الوظائفإلم!وصولهمويستشفت91(.آ)

خلاصإعلانينرافقطو،عندالكهنوتئة.

:6-7(.14)طوالأمماهتداءإعلانمعاسرائيل

أحيوراصائيلنيتسنفبلاليهودئةيهوديتوقصة

-5(.23:4تثق؟5-9:)14الحمرف!

الذيالاسكندرافياليهودقيالعالمنذكروأخيزا،

المهلينينالبهوديعزفدفاعئاوأدثاالحبعينيةأعطانا

وسمزهاصائيلإيمانمضمون،المتعاطفينواليونان

والثاهد.(يخلونمؤتفات،سيب؟ارمتيىرسالة)

هوالتوراةبهاحتفظتالذيالانتاجهذاعلىالوحيد

فيهاشلثلاالتيالشاملةالكونئةبنبرتهاحك

الاوساطتمئزتب(.16:7)11:23-12:2،

المسيحتة.عتبةعند،الوثنيينبرفضالتقئةالفلسطينئة

بتفديمويهتثميتقئلهميهودفيموتفكانولكن

اليهودئة.الديانةإلىالرجرعبفضللهمالخلاص

وجدالثمحولمنالتئارهذاالجديد.العهد،2(

نهايةوفيالجديدالحهدفيوجذته()تواصتهكماله

:24؟15)متريعالهيسوعحذد.طوللةمسيرة

في(-ها:01)متعئ!رالاثنيور!الة7:27(مر

امندحولكنهاصائيل".بيتمنالضائة"الخراف

والكنعانئة01(؟إ8)تالمئةقائدايمان

السامرقيوالأبرص7:92(مر:28؟15)مت

الذياسرائيلإيمانبلاونذد(،17:15،91الو

الوليمةومن21:43()تالملكوتمنسي!تبحد

يؤمنرنالذينللنرباءالمكانفيترك03(،22-:)13

القائمالمسيح!غ،الأخيرظهورهوخلال.بكلمنه

كلهالكونفيالانجلاعلانمهمةرسقهالموتمن

8(.:ااح!؟:2447لو؟16:15مر،28:91)ت

إلىأولأيتوتجه،العنصرةفيبلأالذيوالتبشير

42(5:-36؟14ة2)أعأورشليملط،اليهود

المعمودنةوروحبالتولةالأولىالكنيسةئولدحيث

والاضطهاد.7(:4،47،6ا37-:)2والايمان

علىبدز،نبعهالذيالنثتتمع)8-6:8:ا(

المامرةفيلبسلر.الرساليالانتثماربداية

)9:32-ويافااللدفيب!طرسوكان)8:4-8(،
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القخائف،كورنيليوس،قيمرلةفيوعشد،42(،

آخرونوانطلق.(ا.)فبيتهفيالذينالوثنيينمع

الوثنبينمنكبيرعدداهندىحيثأنطاكبةإلى

المقد!المضطهدبول!وعمل)11:91-24(.

111:25-برنابامعالرسالةهذهفي)9:ا-+3(
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بشكللقياولكنهما14:ا(.)13:43،النجاح
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الجماعةعلىأسئلةطرحهذاالوثنيينواهتداء

اليهوديالعالممنالخارجةالأولىالمسبحتة
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)رو"الوثنيينوسطالايمانطاعةلكرازةالانجيل
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شوحا
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الصحراءهذهتشى!ه!:8عدفيماء.فيها

منجزءهيشورأنإلىهنانثير.إيتامصحراء

ابراهيم،قبيلةمنهاجرطردتحين.سيناءجزيرة

فبهاسيعبثىالنيالصحراءتلكفيسارت

آخرهيضر25:18(.بم:167)تكايماعيل

مواشيهمعترحالهفيابراهيمإليهاوصلالتيالمافة

ضاولكلفيلاحقموضعآخروهيا(.02:)تك

دخلهذا،مقابل27:8(.:15،7)اصمداود

البحرعبررهبعدالصحراءهذهفيموسى

اليومالطرلقتمزالتيالمنطقةهي:22(.15)خر

والاسماعيلئة.سبعبثربينفيها

شوشن.*رجشوش

.اسرايا:*رخثويثا

شاوث!كا-8رجشوف!

أولايخهرعلىتقع.القدبمةعيلامعاصمةشوفن

فيهايقيمونالفرسملوككان(.كرخة:)اليوم

هيشوشنا:2(.اسا:ا؟)نحالمراتبعض

أشياءالمنفبونفيهكتشفالذىالوحيدالمكان

في!هاوبنى،695شةعيلامالفرساحتك.عيلامثة

الأولأنطيوخسأعطاهاوقصزا.قلعةداريوس
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قالتماذا.سلوقية2631()392-ا!موتر

الزمنبينالكلامنقسمشوشن؟عنالتنميات

الأخميمئينمنالممتذالزمنثثم،للأخمينئينالسابق

الفراتئين.إلى

جماعاتفيالراجالألفمنذثوشنعرفت

هاوراهونركتالصيد،ومنالزراعةمنعاشت

توشعتذلك،بعدوملؤنة.جميلةفخاريات

ضورثةكتابةفوئدتالمدينةمستوىعلىحضارة

استعملتالطر()علىصطورثةثثم)بكتوغرافيك(

النيوالحسابات.الثالثالألفمنتصفمنذ

فذتنطمتشوشندولةأنعلىدتتوجدت

شوشىاتصلت.القريبةسومرمثالعلىالوقتذلك

عرفتهااليالمسمارثةالكتابةفأعطرهابالسوعرثين

شوشنأمه!أعلن،..مف22القرنفي.الرافديندبلا

الوقتذلكخىكانالذي"شوسباكإن"كوتيك

واجئاحالاكادتينعناستقلالهاكاد،لملكتابغا

دتتولكتها.بالفشلالمحاولةهذهباءت.بابلونية

الثالثة،أورسلالةزمنفيشوشن.أهمئةعلى

،الأولإنداتوولكن.أوربملوكالمدينةارتبطت

قرهمة.عيلامثةدولةيكزنأناستطاع،شوشنحاكم

الأحياءفيهانجىالتيالمدينةحولالأسوارفثثد

لارسالملوكالثموشتونخضع،ذلكبعد.وجضلها

النيرأزاحوا،0018سنة،ولكثهم.(بابلونية)

الزم!.منترنقرابةدامباشقلالونعمواالرافديني

سنةلتتحزرعديدةقروئاشوثنوانكسفت

بصعودتأثرتوما.البابليالاحتلالمن0013

الملكشئدهاالتيالجديدةالعاصمة"أونتاش"دور

دورانتصبت)1265-1245(0خومبان""أوتاش

منالرتيئالجنوبإلىكلم42)ابتعدتاونتاش

كتثفتجثزيخل"!تثوغاموقععلىشوشن(

حوالىولكن.13القرنإلىيحودانوتصرزقورة

البابلئينبيدعيلاممملكةسقطت0011،سنة

ولكتها.ترونثلاثةامتذتلحفبةالنسيانواكلها

إمارةكماصمة8القرنفيجديدمنظهرت

الضزاء.وفيال!زاءفيعيلاممصيرتتبععيلامتة

..مق646سةكبيرةبوحشئةالأشورئوناجتاحها



المدافنحرمةوانتهكوا94:35-38(،إر)رخ

السكانوسبوا،أشوريةإلىالآلهةوأرسلوا،الملكئة

صقطتوحين4:9-.أ(.)عزالسامرةإلى

إليهاوأعاد،الحياةشوشناستعادتأثورلة،
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695/سنةشوشناحتكالثانينصرنبوخذخقفه
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الفارسئة.الإمبراطورتةإلىشوشنضمت

إحدىشوشنصارت،الأخمينئينالفرسأيامفي

الأولدارلوسفيهاشتد.الإمبراطورئةعواصم

شاهفابائاللمدينةوجعل)أفادانا(،فخفاقصزا
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الذيأحشويروشأتام،الأولاخرلروش
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فترةفيذؤنوقدالقعر،ذلكفييحصلكقهأستير

علىأمدينةكوسمولولينثةمدينةشوشنصارت

كان.والفرانئينالح!لوقثينأيامفي،(الكونمسنوى

ولكنناإ.أولاي"سلوتيةللمدينةالرسحيالاسم

فياغوئة(اشوشن)مديةهابيرة؟"شوشنايمنجد

اثخذت17:910كلائبمأ:3؟)مدوتالمشناة
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تماهتالتيننايةهيالكبرىشوثنإلاهةإنالعلم
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*شولاك.
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الأولوسيتيحورمحبولكن.الراجأمينوفبس
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صركاس.نل!رخشوكحي
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صونعثةفييرىمنوهناك.الجمالمثالالشونمتة

التيوالمرأة)ضلومو(سليمانمؤنثشولمية()أو

إلاهة.اسمأوسليمانتخص

كؤن46:16(.إنكالسبعةجادأبناءئالثشولي

اخونهأما26:15(.)عدالشونولينعثيرةنسفه

،أرودي،عيري،أ!بون،ححي،صفيرن:فهم

أرئيل.

بيترؤساءأحد.مراريعشيرةمنلاويشوهم
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شوى

ابراهيمالتقىشوىواديفيسهل!،1(
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الملك.

وجيحامكبيناوالدكالبسرتةمقلةأبناءمن2(،
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تريتايم.رج.ه:14تكقرثايمشوى
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فيالمرتفعةالأرقامهذهتختلف.الإجماليوعمره
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شيت2(

إنسان=آدمإنمان=أنوش3(

يينقا(أقيان(4

أخنوخ(2مهللئيل(ه

عبراد3(ردبا6(

ئيلمحولا(4أخنوخ7(

لامك(همو!ثالح8(

وأ،لبابا(6لامك(9

قايين.توبل،يوبال

نوخ1(0

يافث.،حام،سام11(

موازاة)فيشيت!"بنيتذكرالتيبلعامأقوالفي

يكونونوقد.اسائيلأعداءأنهمنفهم،(موآبمع

فيالعائهثينالبدوهؤلاءالسوتيين،أوسوتو

نصوصتذكرهموالذينالسورلة،الصحراء

الأولىالبابلونتةاللالةمن،الأويطالشرق

.(.مق7)القرناصرحدونإلى.(.مق18أالقرن

شيت.انجيل*رجانجبلشبت،

شيت.أبناءخبر!رج(بناءخبرشت،

لشيتثانمقال،رجالعطيم-!ثافيمفال،!ثبت

العظيم.

شيت.وعد،رجوعديثيت،

منالقريبينفارسملكضباطأحدشينار

:14(.اإأسأحثويروش

)تلطرابلسجنورالواقعةشكامديةث!يجالا

76(.71،74،العمارنة

شيحور

23:3؟ش)1الموحلةمياههبسبب.اليل14(

5(.:13أ!ا؟2،18إر

ضهر:لباتشيحور91.26،يشفي،2(

ويافا.حيفابينيصتالذيقصبيةخهرالزرقاء،

هيمصر.حدودعلىقناة13:3.يئىفي34(

.حورسبركة:المصزيةفي

لبنة.!رجبنةثبحور

ثيخ

اصرائيلبنيكانحين.القديما!دفياؤلأ:.

رؤساءيدفيالسلطةكانتالقبليالظامفييعيشون

يدفيأي(،البيوت)أووالعائلاتوالعشائرالقبائل

رؤسماءلكلكانمبدا!لا.الشيوخهممستينرجال

كان2الوافيولكنعينها،الحقوقالعائلات

القبيلةعلىالسلطةيمارسونالعانلاتأقوىرؤماء

منهاممثربالكرامة""الشيخاسمارتبطولهذا.كفها
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؟11:16عد؟316:)خراسرائيلفشيوخ.بالسن

،ه:11)قضالقبانلمنقبيلةوشبوخ:3(4اصم

الشعبأمراءهم03:26(اصم7؟،22:4عد

وفي،رجالهميقودون،الحربزمنفي.والقبيلة

18:كلم!ا-26(.)خربالعدليقضونالسلمزمن

يفرضوالأنسلطةلهمتكنلمأنهبماولكن

منهااكثرمعنوئةسلطتهمكانت،بالقؤةأحكامهم

القبليالتنظيمظل،كنحاناحتلالوبعد.قانونئة

بعدحتىبهمعمرلأ،الدمرباطعلىالمؤشس

روم،ي12ت12زك7:64؟4:7،)نحالجلاء

إطارفيسارتالبومئةالحياةولكن11:7(.

)أيالمدينةفشيوخلهذا.الواحدالمكانفيالتعايش

-41؟8قض؟9:11يش:وجهاؤها

:12؟91تث21:8؟أمل16:4؟ا:3؟ااصم

بوفاأهميتهازدادتدوزالعبرا18-91(21:3،

محكالمدبةارستوتراطئةوحئتبوم.بعد

القببلة.أرسنوقراطتة

الإداربة،المركزيةوشطرتالملكثةتنطمتولما

ايرائيلعلوكعلىكانولكن.الشيوحسلطةخفت

03:26؟)اصمالشيوخحسابيحسبواأن

02:7-9؟6؟ة12امل5:3؟3:17،صم2

مرازامستثاريهمكانواالذين(ا:623؟:01مل2

سليمانبحدأنهومع02:7-9(.12:6؟)امل

الضراثيحمعملكيموطفلرقابةالمدنخضعت

26؟22:؟:7-491)املالأمندلطةويمارس

المدينةشيوخانإلآ34:8(،أخ62؟،01:1مل2

،3:16:4؟91)اصمالسابقةبسلطاتهماحتفظوا

:2143؟9:12تث،:8-81،2114:امل

بعضاليهوذاوئينالفرسمغالمنفىوبعد18(.

وشيوخرؤساءالمحلئةالسلطةفمارسالاستقلال

عنمسؤولينكانوا14(7،01:8:،2،)عز

اي،6:ايهرجي؟6:7ي؟5:9)عزالإدارة

الهود)محكمةالسنهدرينوفي.35(،01:6؟89:

رؤساءمعجتإلىجنئاالشيوحجلسالعليا(

:27؟11مر؟27:41)متالئريعةوعلماءالكهحة

صصثيولهذا.66(:22لو،ا:53،15؟41:43

؟22:5)اعمشيخةأو"برسبوتاربون"المحفلهذا

5:21(.أأعمحلسأو)اكاروسيا"أو22:66(لو

حكمكان،الشتاتفياليهودمشوطناتوفي

.خاصبحقينعمونالهودكان)حيثالجماعة

ما)هذاافيخبيدالمجمعحكمأققهأوبوليزما(

نأالثيوخهؤلاءحقمنوكان(.الكتاباتتقول

الويطردوهمأوالجماعةفيجدداأعضاءيقبلوا

16:2(.:42؟9:2212،يو6:22؟

علىشيوخكلمةدئتالجديد.العهدفيثايا:.

المسبحئة.الجماعاترؤساء

5:17،)اتمرؤساءخاصةهمالئيوخ)1(

كسنعملالمحلثة.الكنانس17(13؟7،عب

الرعاوية.الرسائلفيعداماالجمعصيغةفيالكلحة

يدبوضع4:14:)اتمحلقةيؤتفونفالشيوخ

11:03أعفيأيضأيحدثماهذاالئيوخ(.حلقة

انطاكية:،ايقونية،السترة41:23،)أورشليم(

16:4،ي15:2،4،6،22(؟بولسأقامهم

"2:17(؟أورشليمفيوالشيوخ)الرسل

5:17،اتم)أورشليم(،21:18)أفسس(؟

لشىولكن.ا5:ابط؟514:ج؟:هاقي،91

الكاهن.معنىتعذللكلمة

الشيخ،.9نفسهيسئييو3ويو2كاتبإن)ب(

ا-7:ا5:ه-14،هـا،4:4،رؤشيوخ)ج(

مملشايشكلون16،14:391:4؟13:11؟

24:23(اش7:.ا،)دابالتهيحيطسماوئا

وهمذهـ(.منأتجانالمللثفيويشاركه

وظائفالصصاوئةالليتورجيافنييمارسون

ويهتثون5:8-11(،4:01)رؤكهنوتثة

ي(.11:16،ي7:13)رؤالبثربمصير

هزلاءيمثلمنولاالرمزهذاأملنعرفلسنا

إلىيعود24العددإنيقولبعضهم.الشيوح

:7-24أخ)االيهوديالعالمفيالكهنوتئةالفرق

السماوئون.البشرئةئملوهمالشيوخوان18(

ورسلايرائيلأسباطيمثلون:آخرونوتال

42:اليومبساعاتآخرونوفكر.المسيح

ال!ثيرخ.*لفظةرج...ساعة
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في.اليسرىالخابورضفةعلىبقعا!()حمدشخ،

التلاسمرقم:علىمصادفةفيهعنر*91عام

فياضوريلولمفراكانكتليمو.دور:القديم

التيوالوثائقالمحفوظاتونبين..مق13القرن

الأشورئينالملكينإلىتعودوالتيفيهكتثمفت

نينورتاتيكولتيالأؤل(،)شلمنصرأشيروصولمانو

هاثا.تجارويامركراكانتالمديةان،الأؤل

النهرمنالجنوبإلىكلم4تبعدصغيرةقريةزنادشيخ

الخريبة.خهرفيهايمز(.اللبنانيةالحدود)علىالكبير

الفارلصي.العصرإلىتعودمقابركئشفتهناك

الآباءإلىالطوللالعمرالتوراةتنسب)ا!(،لثجوخة

15،)تكآدم()مواليدالطوفانقبلكانواالذين

سنة.175:)ابراهيماسرإئيلشعبأجدادلهالى

حسب(.س!نة147:يعقوب.س!نة018:اسحق

سنة،012ابنفيوهوموسىمات34:7،تص

البشزدةالحياةاللهجعلالذيا!رالحذوهو

6:3.تكحبعندهتنتهي

.ا:27(،)أماللهمنبركةهيالطوللةالحياة

)إشالآتيةالأزمنةميزاتإحدىوستكون

الجزاءالآنمنذوهي81:4(.زكرج65:؟2،

02:12؟)خرالفرائضبعضلحفظبهالموعود

للشرلعةالطاعةأو25:15(22:7.:16؟هتث

لخبرةصدىيبدو09:01مزولكن6:2(.)تث

ذإثمانونأو،شةسبعونحباتنا"سنوات:معاشة

بثكليصؤرالثمانينفيشيخومصيرأقوياء".كثا

التيالأملخيبةباننظار:+-38(91صم)2قاتم

12:ا-7.جا71:9،مزفينقرأها

الشيوخخبرةإن؟بالحكمةالشيخوخةعلاقةما

والحكمةالثيخوخةبأذاليقينأساسفيهي

-9:!5؟01،21:21،02-8ش8)أييترافقان

؟6:23،27مك2؟6-52:4؟8:9سي،01

،913،ة7داإن-15(.13ة47-5،:همك4

فيالمتقذمذاكأي"،الأياملمشيخاللهيسفي22

1305:)يو(دا32:6-7؟أيأنغ!!العمر.

الشوخ.منأحكمشثائاهناكأنيفهماننا

الحكمةأنعلى4:8،16-9،حكوشذدت

اد)رجالسنفينقذممنأهمئةاكئروالاستقامة

الهوىأن03:24سيوأعلن13:52(.)يو(

أمما.أوانهقبليثيئالانسانتجعلوالهثموالغضب

الشيخوخةالحطايا،إلىفنسبا،23:ايوب

فرضلهذا،.عقليضعفيرافقهاالتيالمبكرة

سمنة06و25بينالقضاةعمريكونأنالاسيانيون

عمروهوا:91(.مني01:6-.ا؟)وثصر

5:ا؟(.)أبوتالثبخوخةبدايةالمشناةتعتبره

قيمةتخفثفيهعمرهوالتون27:7،لاحسب

ي!رك8:25،عدحسبولكنالثمخص.

عنة.الخمسبنعمرفيوظائفهماللاويون

قي2نجدهاقاعدةهي.الثوخإحترامإلىونصل

كما8،6:،312:يصي،23:22أم32؟:91لا

أنالأولادفعلى.الثرتيالتقيدكلفينجدها

،91:3لا؟12ة02)خرفوهمويئوالديهميكرموا

الشبوخاحتقارأما3:ا-16(.سي5:16،نث

بربرثةوقساوة(ه3:)إشمنحملعنمععنفملامة

.!ا5:2؟4:16مرا؟47:6إش؟5":28)تث

الئور.تشوفالهيثيمي

الثلائينعنالمسؤولالرأوبينيعدياوالدلث!يزا

ا:42(.أ!ا)ا

ا:سابا*رجثثا

شيشانقباسممعروفمصر.ملكشبثاقأولئميشق

إلىفلجأسيمانوجهمنيربحامهرب.الأؤل

شيئقغلبهذابعد11:.4إ.)املشيشق

:2-9(.12أخ14:252-28؟)املرحبعام

على)جدرانثةفلسطينلانحةلبشبثقيعذد

الكرنك(فيالكبيرأمونمعبدفيالجنويىالحائط

فلسطين.علىحملتهخلالاخقهامدية165ا!م

ضرقيئإلىووصليزرعيلدولشش!انقاجناح

المستوىعلىاجامهفتانمنطقتانوهما،الأردن

22السلالةأشصليبيأ.شيشاقكانالزرافي.

)459-249(حكمهتصتزبوشتيس.فيوأقام

التيالتقليدئةالفلسطينئةالسياسةإلىبالعودة

)فييوساني!مدفننياكثف.الفراعنةانتهجها

كتشفولكن.عهولشيشاقتابوت(تانيس
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فياكتشفكمامحذو،فيمسفةعلىشيثاقاسم

هدتة.ليكونمهثأإناءعلىجبيل

الكتابةفيبابلاسم5140:ا26،ة25إرششاك

ككتابةمقاوليقبأيقمايلب،رج.الرسومئة

الاسمأيضأوهوا(.51:أإرللكلدانثينرصومثة

بانيبالأشوروشقيقأيصرحدونلابنالمختمر

"شمس648سنةإلى668سنةمنبابلملكونائب

شمشإن.""ششوكيناسمهلفظ."أوكينشوم-

نائثاأصحدونوالدهعئنهقدهذاأوكين1ئو

.بانيبالأشورأنجهعلىثارولكنه.بابلفيللحلك

فرمى،648سنةآب-تموزفيسقطتبابلولكن

المدينة.تحرقالتيالنيرانفينفحهاكينشومشمق

4-45.ا51:إرعنهتحذثماهذا

هو3ا2:أخاحسب.برحمئيلعشيرةمنشيشان

أخا)آخرنقليدوحسب.احلايووالديشعيابن

عبدآابنتهزوجولكثهله.أبناءلا2:34-35(،

اليشمع.أجدادسفصارمصرلأ

شيئمان،ة)اخيمانالثلاثةعاناقأنجاءأحدلثيثماي

22.:13عدتلماي(.

شيشاقرجشبئق.

ضيثاكرجشبشك

شيطان

دنن)شطنشيطانكلمةتدك.القدبمالعهدفي)أ(

فيالمثهمعلى،الخصمعلىعامبشكلالعبرثة(

الذيعلىأيضأوتدك:6(،901)مزالمحكمة

،924:)اصمالوقتبعضآخررجلأيعارض

23،25،،11:14؟5:18امك:23؟91صم2

الربملاكوحتى:23(.16مت21:27؟سي

يضىوجحثتهبلعامطرلقفييقفالذي

16:23(.مترح22:22،23:)عدشبطائا

كائنعلىخاصةبصورةتنطبقالكلمةولكن

منبرأمامرحمةبلاالناسيثهمأنمهثتهعلوي

(.التعريفأداةمع)شطنطرلقهمفيويقفالله

الربأمامالثيطانيبدوا:6-2:7أيفي

بعدعاد.اللهأماماجتمعوايوماللهأبناءمنكواحد

وا!تأذنهالربمعوتكلمالأرضفطالدوران

شبطان

ويلعب.المصائبأنواعبكلأيوبتقوىليمتحن

يرسل:اي3:زكرؤبةفيمماثلأدوزاالشيطان

ملاكولكن،الكهنةرئيسيث!وععلىانهائا

.الاتهاميرذالرب

للمزةشطانكلمةئشحمل21:اأخافي

علىفتدكعلمكاسم،التعربفأداةبدونالأولى

بإحصاءيقوملكيداوديدعفالشيطان.المجرب

صم2فيالموازيالنصأننلاحظ.الشعب

غضبإلىالحملهذامبادرةينسبي24:ا

إلىتدرمجياالقديمالعهدتوضلوهكذا.الرب

بينالقديمةالنصوص!تمئزلا.الثيطانمفهوم

غضبإلىنسبتلهذا،بهيسمحومااللهيفعلهما

بنميخاورؤبة.يتخحلهبلاللهيعملهلاماالله

ذلك:منأبعدتذهباي(22:9)امليملة

كذبروحفاستعملأخابيضفلأنالربأراد

جزءالروحهذاولكن.أخابأنبياءفمفيجعله

معالشيطانيتكلما-2أيفيالساء.جندمن

3زكفيويبدو.بموافقتهويتصزفبحرتةالرب

صار21أخافيللتيوتراطئة.الدائمالحدؤ

نهايةوفي.اللدوداللهوعدؤشركلأباالشيطان

تك3حئةفيالشيطاننرىالقديمالعهدزمن

نأيظهرالمعطياتهذهكلمن2:24(.)حك

الفارستةالثنا!ليةعنتؤخذلمالشيطانصورة

النور،الهعنمستقلهوالشر.مبدأ)أهرلمان

مزدا(.أهورا

علم(أاسمالشيطانتمثز،الرابيئينأقوالفي)ب(

العقاببملائكةوارتبطالساقطينالملائكةعن

يحاول.ثمائيلوخاصةبليعالاسمهأأخنوخ(.

إلىالناسيخدفعشعبهمعاللهعلاقاتيبلبلأن

يعرقلوهكذا،الثهأماميثمكوهمثمالخطبثة

بينتماثلنصوصهناك.الخلاصياللهمخطط

النراجبمفتنحذث3نكوحثةالشيطان

القديمة.الحةعنوالمدارش

قمرانكتاباتفيالمراتبمضشطانلفظةترد

دوزابليعال5وللب8(،اتب4:6،)مد

فيالمتمزدينالملائكةرئشهوالثيطانهائا.



شيطان

!صو)الآباءوصئاتوفي2!:)2اشاستشهاد

يوا!5:6:6؟3:6؟دانصو:7؟!اجاد

اليوييلاتوكتاب).ا:ا(موسىانتقال

توسفنا:حسب.!:ه(.23:92،ا،:ا)01

)شبتالضرير"الرجلالشيطان"برافق

زمرابنيوصيرابيوححب17\18:3(.

لمرضاليطانإبليسدفع(،مب2)القرن

يوبفياسمه.اسحقيذبحأنابراهيمعلى

شيم)قدوبابلتلوحمسبمستيما،16؟ة17

عقيبةرابيليجزبامرأةصورةإبليساتخذ()ول

(..مب)05-135

ستاناسالشيطانيسفىالجدبد.العهدفي)ج(

إلالهعلماسملا.()ابليىديابولوسأو(أشيطان

اسماءوهناك.(زبوببعلأيضا)رجبليعالاصم

ؤر)المتهم3(41:0)يوالعالمهذا()سثد:أخرى

61،2ة6أف؟13:91)تالحثرير،(01ة21

.(01:91لو؟13:93)تؤالعد،3(:3تس

ميزتين:الجديدالعهدفيالثطانفكرةتتضحن

اللهوعدو6(يهو؟24:بط)2الجاحدالملاكإته

المسيحأمامشغبإئه.العالمهذاوسئدالعطم

الوالعالمهذاممالكالشيطانيسنعمل.ومملكته

منذ.وز(12:92)متالمسقحالقوقيإنه،6(:4

ت؟ه3:)ان!البئرببربأنيحاولالبداية

إيوهلاكهمإلىويقودهم7:ه(اكور4:3،

)عببخطيئتهمعبيدهفيمبحون8:44(.

الطبيعيمناخهالخطيئة01(3:80،ايو؟2:14

يو:11،3كور)2أصلهاوهو3:8()ايو

خى(ا:4مت؟35:تسا)ومحزكها44(8:

تخضعالثريرةالأرواح2:2(0)أفيومنا

فا12:7،كور25،42:ا)تلليطان

عبادةيلهمهو12:9(.رؤ2:2،6:12؟

إنها(..:13)أعالوثمئينلدكأوالسحرالأوثان

؟0316:11؟ت3114؟:12)يوالعالمهذاصتد

4:4(.كور)2العالمهذاإلهبل5:9(ايو

242حكفيكماالحيةأيضأاالشيطانوبسفى

نزعالمحولكن92(.:12رؤ:3؟11كور)2

*8

وتد3(.ا:12يو؟وزي:1228)تسلطانه

الوالأرضعلىالمسحبمجىءالنصرهذابدأ

وشتتم31(:12)يوالصليبعلىوموته(:0118

النمرهذاويظهر(.12:12)رؤمحيثهعند

منالشياطينإخراجفيواضحةبصورة

علىهجماتهيوتجهأنيحتطيعلهذا.الممسوسين

فيظهركمااللهملكوتمراحلمنمرحلةأول

وز(.يا:4مت:يسوع)تجربةيصوعشخص

هو:13(اكوفيالظلام)سلطانالخفيئويثزة

07؟:6يو:3؟22الويهوذاخبانةفيعملالذي

بسوعتلاميذعمليحاربوهو27(.13:2،

:3(5)أعالفنتةالمسيحئةوالجماعة31(:22الو

المسؤوللمجسصبل(2:18ن!ا)الرسلوكرازة

،!5:اكور،:1316الوالأمراضبعضعن

للجحاعاتفخاخاينصبوهو12:7(.كور2

الإيطانبقؤةإلأتقاومهأنتقدرلاوهيالمسيحئة

وفي.(...5:8بطا،6:16اف؟61:02رو)

نراهشة،ألفيقتدأنوبعد،الأخيرةالأيام

الشعوبويطغياللهمملكةليدئرجهودهيضاعف

هو()اننيكرستالدجالفالمسيح.(ي02:7)رؤ

فيالنهائيئدمارهسيأتيولكن9(.:2تس)2أداته

4(.:2بط62؟يهو؟02:01)رؤالنارمستنقع

كالنعنتحذثالجديدالعهدأنيبينهذاكل

وان.البشرفيالشخصسماتكللهشرير

سيكولوجتاتفسيزاالثمنيطانصورةتفسير

الجديد.العهدونصوصيتعارض

الشبطان.امنلاكك!رجال()امنلاك،شيطان

شوعوابنةبهوذاأباءئاك.والطلبالسؤال:ليلة

بعد.:3(2أخا=546:12؟38:)تكالكنعاتة

رفض،تامارتزؤجااللذانوأونانعيرأخواهماتأن

،3811،14:إتكلكنتهالثاكابنهيعطىأنجهوذا

عشيرة21-23(:4أخ)اشيلةنسليثكل26(.

أقامالسبيمنالعودةبعد.2(.26:)عدالشيلئين

إلآ.ه:11نح=9:5أخ)اأورشجفيالمثيليون

(.شيلوهسكانمنالشيلوفيكانإذا

شماليتقع.افرايمفيمدينة.المروتةالأرض:سيلوه
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تابوتكان،النصوصأقدمحسب.ايلبيت

فييرقصنالفتباتوكانتشيلوهفيمحفوطاالعهد

شيلوهفيصباهصموئيلقضىالعيد.هذا

وكانالفل!طثينيدعلىالمعبددثر3(.)اصم

إرمياأيامفيالحدثهذايتذكرونيزالونلاالناس

كيفنعرفلا9(.14،26:6؟7:12،)إر

النصوصففي.إسرائيلبنيأيديفيشيلووقعت

،801،91:15،21:2-،:18)يشالمتأخرة

شيلوهفيكانالعهدتابوتأننعرف(22:9-12

رح18:ا؟)يثىنونبنيشوعبحراسة

شيلوهأننرىالنصوصهذهوفي78:.6(.مز

الاسرائيلتة.القبائلبينمشتركمخيمآخركانت

يحتثهااالتيالمناطقلتقباثلبينفسمتفيها

المدنعئنتفيها-91(،18)يثهىامرائيلبنوبعد

وفيها2(،02-ا)يشالملجأومدنالكهنوتتة

)يشالأردنشرقيئقبائلضذإجراءاتاتخذت

شيلوهمنأحياالنيئكان22:9-12(.

الحملوقتوذاحتل15(92:12:0؟ا؟)امل

تبعدحقيرة)ضيعةسيلوناليومهي.شيلوه

التنقياتأظهرت(.نابلسمنالجنوبإلىاكلم8

وصلصوقد،الئالثالبرونزفيمأهولةكانتأخمها

.م.ق11القرنفيودترت12القرنفيأوجهاإلى

تبئنهالذيفما.المقدسالكتابيقولهماهذا

ونصفكلمتبعدالتيسيلابيتخربةفيالحفريات

الوصفمعينوافقماهذابيتونيا.منالكيلومتر

إيل،ببت"شمال21:91:قضفينقرأهالذي

شكيم،إلىإيلبيتمنالمؤدئةالطريقشرقيئ

أقدموحسا.افرايمأرضفي،إذن.لبونة"جنويى

يك)!معبدفيالعهدتابوتوضع،النصوص

الكاهنخدمحيثصباؤوتيهوههيكلهول(،

كلمزةيؤمنونهاسائيلبنووكان.وعائلتهعالي

بنوأرسل،الفلسطيينضدأفيقمعركةوفي.سنة

مقدمتهم.فيليسيرالعهدتابوتيطلبوناسرائيل

تعدولمالتابوتوأخذاخهزمواولكنهم

شيلوهسقطتمتىنعرفلا4:3-112،)اص!ا

أتدموحسب.كيفولااسائيل.بنييدفي

فيالاجتماعخيمةخعلتالكهنوتئة،النصوص

فيهاالقرعةيث!عوألقى،الاحتلالغداةشيلوه

إيشقبائلسبععلىبحديحتفهالمأرضاليوزع

للاويينالمحفوظةوالمدائن:15(،91؟اي:18

587.سنةأورشيمسقوطبعد-8(.ا21:)يش

فيوالسامرةوشكيمشيلوهمنكثررجالقتل

5(.:41أإرأورشليبمإلىمسيرتهم

فيأسوارعلىسيونخرلةيالحفرباتدئت

البرونزإلىالمنفبونوعاد.بعنقجرارمعالشمال

إلىواحذاكلمتبعدالتيهـفيدخربةأثاالوسب!.

ئشرفموضغافتمئل،شيلوهمنالغردالجنوب

شعبهناكأقام.الوسيطالعصرفي.الواديعلى

أما.الصخرفيخفرتقبورفيعوتاهودفن،غريب

سوزابنوا،تاليةحقبةفيمحضنة.تكنفلمالقرية

الشماليةالجهةمن.خفيفمنحدرإلىيستندكببزا

وقد،السورطولعلمخازنبشكلغرفوجدت

نحاسثةأغراضعموعةالغرفإحدىفيوجد

الأطعمة.لحفظالجرارمنوعدذاحئيئةوبرونرتة

مأهولةصارتولكن.كبيرحريقفيالمدبنةذفرت

لهايكونأندونالحديثالبرونزفيجديدمن

يفقونأخذواثمالبدايةفيكزاال!كانكان.أسوار

ؤجدتالحديد-بدايةفيالموقعفرغأنإلىتدريجيا

عظامتتضمنالأوانيمنوسل!لةقخاريةأغراض

صار،الاولالحديدحقبةفي.ناروأثرحيوانات

فوجدتعشر.الثانيالقرنبدايةمنذمأهولأالتل

إلىتستندومخازنالمدينةسرقفيعديدةأهراء

...ورحىوقدوروأباريقوسرججرارمعالسور

عشر.الحاديالقرنمنتصففيحريقفيالموع3!ر

هذافيللحياةأثرمنيعدلمالاني،الحديدفي

الهلسنتي،الزمنفيمأهولأأيضاصارولكن.الموخ

أقامالصليبببن.زمنحثىكذلكوظل

هدمواأن)بعدالتكقفةعلىالرومانوالبيزنطيون

امتدتعندئذ.الجنوئيالجزءوفيالابقة(الانجية

الموقعوظل.الجنوبفيكنيتانوشتدتالمدينة

عثر.المادسالفرنحتىإليهيحخونمكائا

لمثسبقماكلدفرواوالبزنطيينالرومانأنبما



شيلوحا

عبادية.آنيةفقطؤجدتبل.ثيلوهلمعبدأثربوجد

مشرفةتتلةمعزراعيةنحازنأمامأتاالمفبونفاعتبر

مركزيا.معبذالامحلئا،معبذاتثكل

؟شيلوهالفلسطيرندفرهل:سؤالوئطرح

فيولاالبيبيا،فيذلكعنيبرهنماليس

وطقة،الثافيالحديدإلىفتعودالجرارأما.الحفريات

آخررأئاأنغير.مقالثامنالقرننهايةإلىالرماد

عشر،الحاديالقرنإلىبعودالحرلقأنيعنبر

تحذيرأنآخرونودك.الأولالحديدإلىوالجرار

إلىيشير)7:12-14(اضتراعياسلوبيارميا

الثرعئالمرضعلأن،الفلسطيينبيدشبلوهدمار

المبنيئأورشليمهيكلهواللهاختارهالذيالوحيد

شيلوهتكونالفبيلهذامنالعايثر.القرنفي

.سليمانهيهلنجاءتجلاختيرموضوع

شيلوحا.برج9:7(.)يرسلوام:اليونانثةفيشلوحما

شخضا18فقتلسقط.سلوامبركةمنقريببرج

4(.:13الو

أولادأربعةلهؤلدجلاذا.عنرجلشيمون

4:02(.أخ)ا

الحورث!.لدىالث!مسالالهشيمبج

.ودداسكرتبرباصا-02:52صم2-اشبوا

الئرقشعوبلدىكماالتوراةفي)ال(ش!يوخت

رج.لحيةلهمكانت،م(ينق)زالثبوخ،القديم

(البيوت:)أوالعائلاترؤساءهم.ذقنالعربثةفي

رأالمدينةأوالقبيلةأوالعشيرةعلىيثكلونالذبن

)إرحكماءهمكقها.البلادأو،المنطقةأوالفرلة

الحالاتفيشربعةرأيهميعتبر26(7:حز،18:18

أهمةحسصتختلفووظائفهموصلطانهم.العادئة

الدلاتمعيتطؤرونوهموطبيعتها.الجماعة

الذيالمحيطفيوالاقتصادثةوالاجتماعئةالسياشة

ليستأيدبناببنالتيالمعطياتولكن.فيهيعبثون

إجماليةلوحةنرثأنلنالئتيحكافتاتحديذاعذدة

بدراصةنقرمأنولا،الشهوخدورحول)سنكرولثة(

نأنلاحظبأننكتفيلهذا،)دباكرونية(.تفصيلئة

:الشيوخمنمحتلفةأنواغاتذكرالبيبلثةالنصوص

)ئضالمنطقةشبوخ3:28(،)تثالقبيلةشيوخ

.طا7

منشعبأوقببلةمنطقة03:26(،اصم؟:ه11

)خراسرائيلشعبمثل3:14(،)إرالشعوب

22:4،)عدمديانثيرخ11:16(.عد3:16؟

.(05:)تكومصر22:7(.)عدوموآب7(،

،05)تكالملكمث!اروأيالملكيئالبيتوشيوخ

؟اا9:)يشالمدينةوشيوخ:17(.12اصم7؟

)املوالبلاد4(:16؟:1113اصم،18:14قض

وشيوخ،(أ:92)إروالشتات(26:17إر،02:7

.(91:1إر؟91:2مل)2الكهنوتثةالعاثلات

الزمنإلىتعودالقديمالعهدنصوصمحملأنبما

حياةفيودخلالبداوةحياةاصرافيتركفيهالذممط

الشصبويثيرخالأرضشيوحنرى،الحضارة

الأهئم.الدوريلعبونوالمدنالقرىوشيوخ

حولشراخعذةفينكفهاالقضا!ئيماووظائفهم

الابنحول،-6(ا:21؟-12أأ:91)تثالقنل

علىالمقريحول2(،21:18-ا)تثالحقوق

الذياليلفحول22:13-91(،)تثعذراء

اررج7-9،:25)تثأخيهأرملةيتزؤجأنيرفض

فهم،الأرضأوالشعبشيوخأما4:2-3(.

91:7؟)خرالعهداحتفالاتفياسرائيليمثلون

يش31:9؟27،92:9:ا؟تث9!24:اة

تائداختيارلدى23:ا(،مل242:ا،8؟+ث

-6؟84:)اصمملكأوا(-ا:ه11)قضحرلط

ضذأبشالوممعتآمروا5:3(.؟-3:1791صم2

جماعةباسمووضعوا،(17:4،15صم)2داود

12:6-8،)املرحبعامعلىشروطاالشحب

6:32(،مل)2الملكعلىأليشعوساندوا13(،

الأرامثينيقاومبأناصرانيلملكونصحوا

الوطئةالأزماتفيوتدخلوا02:7-8(،)امل

؟4:3اصم،76:)يش5-6،:17)خرالكبرى

يجتحعونالشيوخكان26:17(.إر21:16؟أخا

)تثالمدينةأبوابأحدعند،العامةالساحةفي

مرا؟21-ا:4را،7؟25؟22:51؟12:91

فيالناشطةوالمشاركة92:7(.أي!:14؟

صهايخعمونالنيالمهابةعلىتدككانتمباحثاخهم

92:7-.2(.أي31:23،)أم
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كانوا(البيوت)أو:العاثلاترؤساءفجميع

التقلبدثة.حقوقهميمارسواأنفعلأيستطبعون

وخبر،السلطةتحتكركانتالقؤيةالعائلات

جماعةمؤشحمةتشرحتوخىقدا:16عدا

18:21-22؟خر)رجشيخابصبعينمحذدة

جديدمنستحياالجماعةوهذه-ءا(.:13اتث

وسبعينواحدمنتأتفالذيالكبيرالسنهدرينفي

5:21(.اعرج22:ء؟أع22:66،الوشيخا

)إرالمنفىجماعةفيهائادوزايلعبونالشيرخوظل

؟96:7؟:!)عزالفارسئةيهوذامقاطعةوفي(ا:92

العا!فيالمحفوظةالنصوصوحسب.(814،:01

المديةأوالحسعبشيوحكؤن،الهلنستيئالهودفي

كانو!بل.المدينةمتوىعلى!لطة)برسبيتاروي(

مجاصرهاالتيفلوىبيتمدينةفيالعلياالحملطة

الشعبشيوخوجماعة.6(ةهـا؟801:)يهأليفانا

الدفاعبأعمالللقيامالمكابتييوناثاندعاهاقدهذه

خىحويذص12:35(.)امكأورشليمعن

قي"الشعبشيوخ"يمبعةو7:3،لوفيكفرناحوم

فلافيوسوبزكد)44:ا(.السرلانثةباروكرؤ

رجالسبعةيديرهاكانمجموعةكلأنيرسيفرس

مهفانهمإحدىكانتالذين214(4:)العاديات

وأ!ثار2:504(.اليهودئة)الحربالضرانبجمع

)بابلالمدينةفيصلآحرجالسبعةإلىبابلتلمود

فيحاضرينكانواالذينوالئميوخأ(.27،أ26محله

فيأيضأكانوا21(،:92)إربابلفيالمنقةالجماعة

فالشيوختةوالرومانئة.اليونانثةالحقبةفيالثشات

الجماعاتلننسلطةأعلىكانت،شيخيرئمهاالتي

"شيخات"إلىأيضأالمدؤناتعزفتناوفد.اليهودئة

.الشيوخزوجاتيكنقدولكن(.شيوخ)مؤنث

ليدكأيضأسيستعملالشيخلقبأنلرىوسوف

6:34.سيفيالثريحةومحقميالحكطءعلى

المدنمنعموعةشوخيذكر،الجديدالعهدوفي

شيوخمزةوعثرينوخمشا،7:3(الرواحدةمزة

شيوخمزةعشرةوخمسالبهوديةالشعب

شيوخبيننماهيحيننخطئولكتا.الكنيسة

فنحن.الشتاتفياليهودتةوالئسيوخئاتالكنيسة

الشئان:المؤمنينمندرجتينالأولىالبهيةدبنجد

اتم5،5:أبط22:26؟لو5:6؟)أع)نيوتاروي(

والثوخ6(:2تي،5:1،2،11،41

،23:15،2:4؟14"3؟ت11)أع)برسبيتاروي!

،12،:هأتم؟5:14يكل،ا5:ابط23،ة622،

تصالشيوخوهؤلاء.(ايو3؟ايو2؟17،91

هذهأنومع.الجماعةإدارةفيوحدهميشاركون

أمامالأكلفيأشاإلأ،بواضحةليستالتسميات

الشبانبينبالتمييزشبيهة،دينيئوضعإلىدلالات

الشقائينعند()برسبيتارويوالئيوخ()نيوي

67:72(،النأملئةا!ياةالاسكندرافي،)فيلون

الحرب،يوسيفوس)فلافيوسالاسيانتينوعند

)نجقمرانمكتبةفيالشيوخئذكر.(2:015اليهودتة

يلعب!ونولكئهم4(9:وئص؟ا:13نظم6:8،

الكهنة.بسوسهاالتيالجماعةإدارةفيثانوئادوزا

عنالشيوخيمثزما،يوسيفوسفلافيوسوحسب

الأسيانتة.الممارسةمدىهوالجماعةأعضاءصائر

فيالأولىالكنيح!ةتنظيمبينتثمابهمنكانوان

الشئانفدرجتا،الاسيايةالجماعةوتنظيمأورشليم

فيالأقدمئةإلىنستندقمةتتضئنانوالشيوخ

يكونأنبمعفولليىأنهيبدو.البهيسةإلىالدخول

؟ا.،:4)4والعشرونالأردعةالرؤياسفرشيوخ

91:4(11:6،14:3،ا-13،ا7:-5،14:ه

4:01،)أعالسماوئةبالليتورجيايقومونالذين

الميخه.الجماعاتبشوحمرتبهطين5:8-114،

أنهمفنفهم،وعددهموظيفتهمنعرففنحن

الكهنوتئةالفرقلرؤساءسماوفيانعكاسبالأحرى

24:4،أح)أالقديمالعهدفيوالعشرلنالأرج

الذين:7(،7/14العاديات،يوسيفوس31،:25

مل2رج؟ا:ه)يوما"الئميوخ،المشناةسئتهم

العهدقذي!يعلىيدتونوقدا(.:91إر:2؟91

!رج."الشيوخ"2؟11عبتسضيهمالذينالقديم

شيخ.

الثوخ.مجلسإلىنشةشيوخئة

الأمرات.مثوى،رج)الى(،يئبرل

:91(.91)يشيساكرفيمدينةثيئون



شماليواقعةمنطقةأوسدينة.حلبونمعتذكرصاحر

27:18(.)حزبخمرهااشتهرت.دمشق

مادوق

8:17،صم)2داودأيامفيكاهـشا"ا(

أبباترالكاهنمعداودخدم02:25(.

بعد.اي(91:2،اي17:5؟ي15:24صم)2

أماأدونيا.ساندالذي1ابياترسيمانعزلأن

الكاهنصادوقصارسلبمان(،فساندصادوق

اسمهأعطى4(..32-:امل)اأورشليمفيالأول

صارتالتىالصادوقتينعائلةهيكهنوتئةلعائلة

،اي04:46،44:5أحزشرعتةوحدها

للكاتبيكونرلكي51:12(.يعيا؟48:ا

بنباليعازرنسبهربط!ثرعثة،صفةصادوق

:38(.5أخا)اخيطوبابنصادوقوصارهارون

ورئيسسيمانصهراخيمعصابنهيكونوقد

يخدمصادوقكان15(.4:)املنفتاليمقاطعة

وكانت،العبرانثونبأتيهاأنتبلأورشليممعبد

ملكيصاددتى،)رجصادوقالالهإلىتتوتجهالبادة

صادقبالالهصادوقيرتبطوهكذاأدونيصادق(.

أورشليم.عبدتهالذي

يهوذاملكيوثامأميروشاوالد24(

1(.27أخ2=:+15مل)2

أسواربناءفيتطؤعبعنا.ابنصادوق،3(

4(.3:)نحأورشليم

أسواربناءفيمتطؤعإضير.بنصادوق44(

92(.3:)نحأورشليم

التعفدعلىوخ.الشعبرؤساءمنرئي!5(،

.ا:22(.)نحالرلعةبحفظ

فيالمؤونةعلىالوكلاءوأحدمستقيمكانب6(4

:13(.13)نحنحمياأيام

ا:14(.)متيحموعأجدادمن74(

)الأدبصادوقوثيقة"رجوثيقة،صادوق

القمراني(.

!ادوقئون

سياسيئحزب1(4

اليهودقيالعالمفيسياسئاحزئاالصادوقئونألف

07سنةأورشليمسقوطإلى..مق2القرنمنذ

الكهنة.إلىإجصالأينتمونالأعضاءوكان..مب

الذ!بصادوقبلصاديقبكلمةاسمهميرتبطلا

أبعدأنبعدأورشليمكهنةرأسعلىسليمانجعله

خدمةصادوقنسلأثنالوتتذلكرمنذأبياتر.

أكطصادوقبنو:)رجالجلاءوقتفيحتىالهيكل

44:15؟04:46،43:91،حزفيالكهنة

نإالعلماءبعضقال:12(.اهسي48:13،
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سونديقوسالونانثةإلىيعودالصادوقيناس!ا

نقلإلىكلامهموأسندواالسنهدربن(،في)عضو

تدمر.لغةإلىالكلمة

ولكنه.نجهلهماهذا؟الحزبهذاتأضمتى

يوناثانجمعحينالأولىللمزةالوجودإلىظهر

الأعظمالكهنوتوظيفةشخصهفي.(.مق)153

القديمةالكهنوثةالعائلاتوان.السياسمةوالحلطة

قذتوالتيصادوقسلالةمننفسهاتعتبرالتي

هذاعارضت،الكهنةرؤساءصنعدذاالآنحتى

منبقسمواحتفظت.لمقاومتهوتوخدتالوضع

السنهدرينمنقسفانشكككانتلأنهاتأثيرها

والرومانئونوهيرودسالحشمونثونحسابئيح!سب

بينمزاحمةكانت،يوناتانومنذ.أنفسهم

هرقانوسيوحناكان.والصادوقتينالفزلسثين

إلىانتقلثئمالفريسئينمعالبدءفي)135-401(

اضطهدجنايرساسكندرالآخر.الحزب

)76-67اصكندارةعهدفيأتاالفزيسثين.

يتخقوالنعوقعإلىالفزيسثوننوضلفقد.(.مق

معكان)67-63!الئانيأرسطودوليسأنمععنه

دقبقة،مراقبةالحزبينهيرودسراقب.الصادوقئين

الصادوقتين.علىخاصةبصورةعينيهفتحولكنه

الأناجيلفيالصادوقيرن2(4

كانواالفزيسئينبأنشعرنا،الأناجيلقرأناإذا

لا.يسوعأيامفيعميفانأئيراالشبعلىيؤئرون

نأكماقليلا.إلآالصادوقحينالأناجيلتذكر

الفزسثير،مثليسوعمعيتصادموالمالصادوقتين

ولكن.مئلهمبالشعباتصال!علىيكولوالملأئهم

أخذ.ليموعبغضهمافيتوافقاأنالحزبانعئمما

موتهقبلبيموعجهتمرنالصادوقتون

وفي02-26(.02:لووز؟22:22-23)مت

بسوععلىالصادوقيالكهنةرئيسنحكمالنهاية

الصادوقثونواضطهديإ.11:47بو)رجبالموت

بعد5:17إ.،-4ا:4)اعيسوعتلامبذأيضأ

الصادوقئون،ئذكريعدلماليهردئةالدولةدمار

اليهودقي.االعافيالرأيأسيادالفريسئونفبقي

كهنويةارستو!راطة3(،

صاع!ير

الأرستوقراطثةإلىخاصةالصادوقتونانتحى

:يوسيفوس)يستيهمالأورشلبمثةالكهوتئة

ممارسةتجاهوعلمانثامتحززاموقفاتبثواالأغياء(.

الهفينيالتئارمعوتكثفواالمتشذدة.الفزسئين

منأما.الرومانمعتفاهواهذاوبعد.السلوقي

اليهودئة.الأرثوذكسئةإلىفانئموا،اليهودتةالرجهة

)متالأمواتقيامةأنكروا:التعليمئةالوجهةومن

،4:2أع23؟:22مت؟02:27لو،:2228

الحربيويفرسقال)كماالنضوخلود:8(23

(18:16؟21:171العاديات؟-2:164166

عبادئةأمورفياختلمواثم.الأرواحووجود

يماسثقاولاالفريسثين،عنعديدةوتانولثة

الفمرو!ديدالتطهيروطقوسالعنصرةعدبخمن

...الجديد

يهوذافيواشحور.حلأةابنمرتأو!ارث

4:7(.)أذ

العربةجبلفينقع.رأوبينفيمدينةشحرصارت

13:91(.)يش

يرتبطالتيالقديمالشرقمناطقكانت)ال(،صاعقة

لإلهكبرىأهمثةتعطي،بالمطروالزراعةفيهاالرفي

يصؤرالعاصفةإلهكانفقد.الآلهةسائربينالعاصفة

ليسوحدهفالئه،التوراةفيأتا-بالبرقمسقخا

العربثة،فيكماالعبرتةفيقر)بالرقأوالصاعقة

فيتؤئرظاهرةفالصاعفة.6(.:6با7؟351:مزرج

)خرالقديمالعهدفيالئيرفانتاتترافقوهي.الإنسان

:13،أحز79،4:*:91؟،:1815مز؟91:16

بمه5:8،:4)رؤالجديدالعهدوفي4(3:حب

الله""نارأيضأالصاعقةوتسمى.(11:91،16:18

؟5:21حك؟311:إحب"الله"سهم،(:16ا)أي

32،41:)تثالذصلاحئعتبرهي4(.76:مزرح

قبرحرسالذيالملاكوجهإن22:15(.صم2

ابنومجيء،:3(28)متكالبرقمشغاكانيسوع

:18(01الووالدبنونةوز(24:27أتالإنسان

.مكانكلفيويرونهفجأةبأتيهو:بالرقيشتهان

أدومبينحربفيهاكانت.أدومفيبلدةصاعير

21(.8:مل)2يهوذاملكويورام



فونصا

بضعةنبعدالأردنلثرقيئفيمدينة.الثمال:صمافون

وجلعادافرابمتجابههناك.سكوتعنكلم

13؟)يشجادمدنمنمدينة12:ا(.)قض

صافون.بعل،رج27(.

ممالحة."رخمصالحة،صالح

.أوروبوسدورا*رج-()الصالحية

عا23:صم)2داودأبطالأحد.العمونيصالقطلق

11:93(.أخا=

سالومة."رحمالومة،

صنان.،رجصانان

الصباحذبيحةءرجال()ذبيحة.صباح

المعهدفيتعم.حلبفيولد.4018+أنطون،صثاغ

علمكتابالإيطالثةعننقل.رومةفيالأورباني

)أعمالالابركيس"شرحترجماللاهرت.

الكاثوليكتةوالرصانلبولسمارورعانل(الرسل

جاكعملمناجزةوترجموالرؤيا".

الجديد".والعهدالقديمالعهدفينيرينيوس"تفسير

فميوصناحصبالرابمالإنجلتقسيرترجمكصا

لتف!ميرهالفمالذهبئيوخاأقوال"من:الذهب

.1(الإنجبلييوحنامفالات

وأالجنودرب.صباؤوثيهوه.الجنودأيماؤوت

اسئعملتالقدير.الرلت:المبينثةترجمتكما

دونمزة217،التردفألصعمزاتأربماللفظة

اللفظةهذهنجد.اللهصهوه،اللهمعالتعريفأل

الأنبياءعندخاصوبئ!كلالتوراةفيمزة297

البنتاتوكس،مناللفظةغابتحزقال(.عدا)ما

8صبم،فيمزة11نجدهاولكئناتض.بئ!،

مز.يمزة15،أخفيمرات3،ملفيمرات

يهوهابخد..الجيشا"ب"صجمعصباؤوت

اسرائيلجيوشهيا،لجنود.رفيالجنود،إله

يهوهجيرش51(،6:26،12:17،)خر

المفرد،)فيالسماءجيش4(.12:ا)خر

الحاشيةأي18:18(أخ22:912؟امل

تثالمفرد،الماالسماواتوجش!السماوثة،

26؟:هـ4إش2؟8:إر؟:1713؟4:91

الكوا!.أي12(:45
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أمامنحنالأصلفي؟اللفظةمعنىتطؤركيف

؟65:)إشالصباؤوتالردثولقب.الردثجيوش

فيصهوهحروبإلىيعود(،الملكمع،2401:مز

بشيلوهاللقبارتبطداودثة.القبلالحقبة

4(4:ا)اصمالعهدوبتابوث9(:3،ا)اصم

جهوه6:2-8(.صم)2أورشلبمإلىالذاهب

يقودوهوالعهدتابوتعلىموجود"المحارب"

4(،3:يش35،:01)عدإصانيلجبوش

صباؤوتبهوه.انتصاراتهمفيقدرتهعنفبكشف

المصطفة45(ة17)اصمإيرائيلجوشإلههو

اللقثفقذ،النبوئةالنصوصفي.الفلمطينبوجه

ا:24-26،إش)رجوالوطنئةالحربئةالوجهة

يحاربصباؤوتجمهوهحيث31:4.ا:23،

سلطةعلىليدك(7:01-24مزرج،الخانناسرائيل

جميععلىبل(،الامموانرلث)هوالكونعلىيهوه

الكوممب(.عئادعلىهجوئا)نجدالسماءقؤات

.ا2:تك02-22؟:301مزرج

الحورييعيرأبناءثالثالصغير.الضغ:صبون

أأورئشاسما:38(0أحا-36:02)نك

:ولدانلهكاني(.3692:)تكحوري(عشيرة

تكفيا:.4(.أخا=36:24)تكعنةأية،

هوصبعون.صبعونبنتعنةنقرأ:36:214،

بنتهياهوليبامة36:24(0)نلثالحميرراعي

36:2.تك.صبعونابناوبنتعانة

سدومصتفرلةالبنتابوليس.فيمدينةصبويم

عاقبكمااللهعانبها91(.)تك.اتوعمورة

نحرج:8؟11هو92،22:)تثوعمورةسدوم

(14:28،)تكملكهاشمئيبركان11:34(.

وبرشاع.بارعحليف

.الضباع:صبوعيم

بينيقع.الضبهاعوادممطأوصوعيموادي1(4

.(13:18)اصموأريحاالرامة

منعودتهمبعدالبنيامبنثونفيهاأقامبلدة24(

11:34(.)نحالسبي

موآبفيأقام.عائلةورئيسبنياميني.الظببةصبيا:

8:9(.أخ)أ
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=12:2مل)2يهوذاملكيوآشوالدةصية

24:1(.أخ2

الكلمةنرجمةهووصخر.بطرس،رجصخر

"كافا"الأرامثةوالكلمة""بطرساللانينثةاليونانئة

كيفا(.)ئلفظ

الاراية:فير.وص:العبريةفي)او(.،صخرة

الصخوروعوراتكانتبترا.:اليونانيةفي.كافا

22:16،إش15:8،)تضللفقراءمكئا

أمامفيهيخنبثونوملجأللفازبن،أو48:28(إر

2،01:)إشغضبهأمامأوصه!:22()خراللهمحد

محفورةكانتالقبوربعض.(615:رؤ،91،21

،الامانرمزهوالصخر46(15:0)مرالصخرفي

اقتحامهوصعولةومتانتهقساوتهبسبب

18:4،)أييزعزعهشيءلا27:ه(.)مز

موتفيذلك،ومع6:47(.لو27:06،ت

تطتق27:اه(.)متالصخورتشفقتيسوع

الصخرا،51:)إشابراهيمعلىالصخرةصورة

22:32،صما)2اللهعلىنه(:ئحتمالذي

قرأنا:اذاإلأالهنا،سوىصخرمن18:32،مز

8(.:01،44ة17إش؟إلهنامثلوخالقمصورمن

اسرائيل(خالقأأوصخرةهوصهوهلهذا

الأبديةالصخرة03:92(،إش23:3؟صم)2

اللهالانسانيدعوعينهالخطوفي26:4(.)إش

18:3،مز22:3،47،صم)2وخالقه!خرته

7،78:35؟28:1،62:3؟91:15؟47،

قؤتهصخريدعوهوهو:ا(.29:16144؟

وملجأه(ا:59؟)98:27وخلاصه:8(62)مز

بعضمحثهاحكقد،العبريةفي"صخرة"لفظةإن

31؟32:4،)تث"الله"السبعينيةفيالمرات

العم:أسماءفيذاتهاالفكرةعنويعتز92!03:إش

فدهصور.صحرنياله:(2:01)عدأليصور

ص!رلئيل.يقديالصخر(:!.:ا)عد

يئمدايصور.صخريالله:35!3:إعد

إلهةنسفىلا.صخرقيهوشداي*ا:6(:)عد

31-+إ.32:)تثمرتينسوى"صخرة"الامم

ةرصلى

بطرس"الصخر"،سمعانيسرعسثى

في)بتراالصخرهذاعلىإنهلهوقال)بتروس(.

البرثة،عبوروفي.كنيستهصيبنيكافا(:الارامية

استعاد6(17:0)خرالصخرمنالماءم!وسىأخرج

اسائيل،بنوشربمنهالذيالصخرصورةبولس

رمزالصخرةصارت.يسوععلىيطتقهاكي

رافقتالصخرةإنوقال09:4(.)اكوريسوع

منغائبالعنصرهذا.مسيرتهخلالالئحعب

التقليدمنبولسأخذهوقدالبيبلي،النمن

المدراشثةالنصوصفيالواتع،كننالبهودقي.

)عدبئرعلىالصورةهذهطتقت،القديمة

علىلا(،المزعومويوناتاننيوفيتي21:16-18

ماءمعتماهىالصخرماءأنبماولكن.الصخرة

عدفيالمزعوميوناثانترخ02:8؟)كعبالبئر

إلىبولسنسب16:35(،خرمكلتا02:13،

بوأذومع.للبئركانتالتيالنحزكامكانيةالصخر

إلىيلضحفهوالصخر،عنصراحةيتكلملا7:+

.الوافرةالحئةالمياهأعطىالذيالخروجصخر

4.ساءرجمخر!

هاسلعالعبزبة:في)الفصل(الافتراقصخرة

شاولتخلهناك.معونبرثةفيمكان.محلقوت

23:ء2-28(.)اصمداودملاحقةعن

التيالإبادةحرببعدالبنيامينتينملجأرمونصخرة

جغحادثةبعدايصرائيلبنوعليهمتادها

عنكلم6تبعد1321(.47؟02:45،)قض

رمرن.:اليوموهيايلبيت

وعوفلأورشليماسم21:130إرالسهلع!خرة

الملكي.القصربنيحيث

عينمنفربمكان3.ة24اصمالوعولمخور

داود.شاوللاحقفيه.جدي

لأرض!الشرقتة)المثالثة(الحدودعلىتقعصدد

.47:15حز34،8:عد.الموعد

الذينالقرارصدرةأوالقضاء!"صدرةهيصدرة

هذا03(.،28:15)خرسماوقيقولفياللهيرسله

منخيطانهنسيجمنمصنوعةمحفظةهو"الغرض"

يأفوديربط.الألوانمتعذدوصوفوكتانذهب
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الاورلمالمقذسة،القرعةوبتضئنالكهنةعظيم

؟12-93:8؟03-28:51خر)والنوميم

ا-91(.45:5عي

أؤلأقعنيكل.قدصالعرثةةفي)ا!(!دلة،

في.ق.م2القرنبعدواستعملتوالبر.الصدق

الايموسيني،البونانثة،)ف!الصدقةمعنى

ولر04:17(.3:14،03،7:01،ي!ي

البيبلتةالنصوصمح!لفالمنطلقهذامنالراينثون

فشرمثلأ،.المعنىهذاالأصلفيلهايكنأالتي

يقولمفىفي(العدل)إجراء21:3أماليعازررايى

)بابل،الذبيحةمناممثراللهترضيالصدقةإن

مهمة،الصدقة:آصيرابيوأعلن.(ب94سكوت

يذكرناماهذاكقها.الوصاياسائرشأنشأنها

القربمحئةعنتتحذثالجديدالعهدمنبمقاطع

5:14،غل13:8؟رو6،3:الر7:12؟)مت

12:28-مر23:26-.4؟ترخ2:8-9؟ج

هذهتعطيأنفتتوخى.ا:25-28(،لو31؟

بماييربطناماوهذاملصومئا.شكلأالمحتة

دوثاسيكونإئهاللهيقولحيثا:7-ا15تث

11(.26:ت)رجالجماعةداخلفقراء

مصيرتخمصتتوخىعمليهةإجراءاتعذةنجد

خرفيتوشغ24:12-13تثإنالفقراء.

الرهنبرذأنالدائنعلىففرض22:25-26،

وحسى.الشصمغيبقبللصاحبه

علىوبفرضايرمئ.الأجير24:14-15تث

الحبوبللفقيرينركأنبستانأوحقلصاحب

؟23:22؟901-:91الاالسائطةالئمارأوالمتبقئة

عنةككفي2:2-3(.را2؟24:91-انث

للمحتاجينالأرضمحصوللمينرككانسبتتهة،

وفيا(.ة15)تثالديونوئتركا(،ا23:)خر

كلفيعودعامتحرلرئعلن)اليوليل(اليوبيلتةالسنة

إلىنقولأننستطبعلا.ا(.:25الاإرنهإلىواحد

34:8-إر)رجالفرائضهذهتحفظكانتحذأفي

للصدقةالدينئةالأهمئةأنالاكيدمنولكن9(.

ولاسئضا58:7(رإشتمتذكانتالمحثةوأعمال

ا؟4:7-ا)طووالرومانئةالهلنحشثةالحقبةفي

علبهتدكماهذا3:03-4:ه(.صي9-12:8؟

نصئزالصدقةممارسةونصيحة.الراببنثبنكنابات

:12؟03:7،511:41؟6:؟311:الولوقاديانة

أع:8؟2291؟:16،9:18(14ة14سم-34؟

إلىفبدعوبولسأما32(.9:36،01:2-4،

أورشليم.فقراءأجلمنالحسناتجمع

و!دقي.بزيالرب:صدقيا

)895-يهوذاملوكآخرمتياتنصيباعم1(،

3؟ا23:مل2في.بالتحامأصلهنعر!لا587(.

ابنةوحموطاليوضياابنهو52:اإرابم24:8

ا.36:أخ2وفييوآحاز.وثقيق.بخةمنارميا

فييوشيا.حفيدوبالالييكنياشقيقهوصدقيا

يويافيم،،يوحانان:هميوشياأبناء،ي3:15أ!ا

وصدقبا.يكنياهما:يولاقيموابنا.شلومصدقيا،

عزلأنبعدالتنصيباسمنبوخذنصرعل!فرض

كان24:17(.مل)2أورشليمعنوأبعدهيكنيا

إرمياإلىبالنبةوخاصةمتقفئاالشخصثةضعيف

ولكنه،اسمهحزتياليذكرلا2(.لم!:17-ا)إر

القريب.بالدممار،ايعرائيلنخسالذيالثزلريهذد

27،)إرلبابلالمعارضالحزبإلىصدقياانضئم

.بالعونمصروعدتهالذيوز(24:02مل2

الذينصرنبوخذعندصلعةالفعلردةوكانت

ثغوةالعدؤفتح586صيفوفي.أورشليمعلىسار

ولبههصدقيافهربالمدينةعنالمدافعالسورفي

لهقنلهناك.ربلةإلىوئقلارمجابقربأمسك

عينيهلهفقأثمعينيهأمامأولادهنبوخذنصر

بابل.فيصدقياومات25:4-7(.مل)2

.آخابقصرأنبياءأحد.كنعنةبنصدقيا2(،

وأعلنحديدمنقروئافوضعرمفتةبحركةقام

البيئعارضلهاذ.الآرامئبنعلىانتصارهلآخاب

وجههعلىلطمهأقوالهبملةبنميخا

23-18:01،أ!2=24-25ا،22:ا)امل

.)24

إرميا.عاصركاذبنبيمصيا.بنصدقيا34(

نصر.نبرخذإلىقولايابنآخابمعوأسملعن

31-32(.92:)إرصاحبهمعحثافأحرقه
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ناثر.يوياقيموزراءأحدحننيا،ابنصدقا4(4

الملكإلىفتوشل.أمامهئقرأإرمياأقوالسمعحبن

-25(.3612:)إرعبثاولكن،الكتابيحرقألأ

.(1:ا)باباروكأجدادأحد0(4

بممارسةالعفدعلوفعواالذينأحد،6(

01:2(.)نحالثريعة

ءالصادوتيون.رج)ا!(صدوقيون،

صديم

:35(.91)يثىنفتاليفيحصن1(،

هاحلقة:العبرتة)تصحيحهصوريمحلقة2(،

جبحون.فيموضعالصخور(.حقلصوريم

داودحرسمن12وبنيامينعن12تبارزهناك

2:16(.صم)2

أداممنترب.الأردنواديقربموضعمرتان

محولةوآبلشانبيتجنوتييقع3:16(.)يث!

المديانئين.يشوعطاردهناك4:12(.)امل

تصثهناكصرلرة(.العبرئة:)في7:22تض

:17(.4أخ)2صردة=46(7:امل)المعادن

)تلأورشليمغريئنقع.اليبلئةزرعه*هيصرح!

*2(.العمارنة

11:26(.)املالأؤليربعامالملكموطنصردة

رح.أورشليممنالغريىالشمالإلىكلم45تبعد

.صرتان*

أورشليم.منالغربإلىكلم25تبعدبلدةصرعة

41(.:91)يشلدانالبدايةفيهماواشتأولصرعة

ولكن13؟2()تضشفمونموطنهيالأولى

وعىوفيهواشتأولصرعةبينهو!ان!قي

صرعةسنكون:2-8(.18)قضدعوتهشمشون

)يشيههوذاسهلمدنبينبعدفيماواثتأول

صرعةرحبعامرئم2:53(.أخأرج15:لمه!؟

يسكنونهااليهوذاوئونإليهاورجع01(ة11أخ)2

254:أخ1في:92(.11)نحالمنفىمنالعودةبعد

يهوذا.نجيمنالصرعيونلمجسب:42و

لدىإبليافيهاصكن.صيدونمنقريةمدينةصرد!

رج17:9-24،)املابنهالهاأقامأرملة

كمدينة02عوفيأيضأصرفتئذكر4:26(.لو

صعود

ذكرتهمهئامرفأكانتلبهعان.حدودتة

الصيدولئونكانوالأشورئة.المصزبةالنصوص

بىصرفتاسمرتبط)1صرفتفيالزجاجيصنعون

107.يمنةسنحارلباحتئهاذوب(.أيصرف

الصرفند.رأساليومهى

ا!ادية:فيت.فرص:الفينيقيةفي

رص:الحبريةفي.ذرغات:.الممردةفيصرفتو.

مكرا،الكببرة)القرلةساربتا:اليونانيةفي.تف

31يبعدالذيالقنطرةرأسمعتصاهت(.كومي

الصرفند.وشمالي،صيدونمنالجنوبإلىكم

أحمر.صار،احترق"صرفلأبىالمكاناسميرتبط

رئماصنافي.بنشاطصرفتترتبطوهكذا

المراجعفيحال،أيوفي!ايبلا.فيذكرت

ب(287)نشووالأشورئةأ(*4)نثوالمصرئة

107،سنةسحنحاربباحتئهاأنبعدوالعبربة.

مللث،الاولبعلإلى6سسنةامرحدونأعطاها

)أسفاره!فيالمزعومسكيلاكسواعرهاصور.

.4القرنفيصورتةمدينة

قيشأجدادأحد.الصغيرالحجرأوالصرةعرور:

9:3(.)اصمالملكشاولوالد

ايرائبلملكالأؤليربعاموالدة.البرص:صروعة

11:26(.)امل

يحثىابنة.بالصوريالمعطرةالمرأة:المعنى:صروية

يوآب.صرويةبنيسفواأبناءثلاثةأم.داودوأخت

عسائيل،6(:26صما)أبيثاي،(2:13صم)2

صرويةتكونقد:البعضيتساءل!2:16(.أخ)ا

خسبالذيالاسمبهذاالجدسمي.عشيرةاسم

.امرأةاسمبعدفيما

يصري:=25:3(أخ)ايدوترنأبناءمنعري

11(.25:أخ)االرابعةالمغنبنفىقةرئيس

صعنيم!4:11قضصفايم

علىمقذسةشجرة.صعنيم)بلوطة(سنديانةصعننيم

تابررقربتقعويساكر.نفتاليبينالحدود

)ل!91:!هم(.

أشخاصعنالمقذسالكتابيتحذث)ا!(صعود،

الذيإيلياهناك.اللهإلىصعدوا،السماءإلىصعدوا



إشعياصعود

اليهودئةالتقاليدتقولكمانارتةمركبةفيصعد

نإلوقاقالالسماء.إلىصعدويسوع.المتأخرة

الح!ماءإلىوصمدعنياببتإلىتلامبذهأخذيسوع

الرسلأعمالسفروجعل2(.!اأفمنهمبمرأى

بعدأنهوزاد.قيامتهبعديوئا45يتئميسوعصعود

بأنالرسلوبئراملاكانجاء،يسوع"اختفاء"

صريعةإشارةمرقسأشار.مضىكماسيعودالمعلم

فقطفذكراويوحنامتىأتاالصعود.خبرإلى

فيبولسوأشار.القيامةبعديسوعظهورات

منالرؤياسفرودك.يسوعصعودإلىرسائله

الآبيمينعنالمجدفيهويحموعأنالصورخلااى

الليورجئافيولاسئتاجماعتهإلىبأتيزالوما

القانونتة.الأسفارفيهذا.البهيسةعبادةوشعائر

صعودعنتتحذثالتيالمنحولةالأسفاروهناك

وحيعلىوحصولهمالماءإلىالأقدمينالأبرار

نذكر.الأرضعلىزالواماالذينأبنائهمأجلمن

مواضيع:ثلائةيتضثنالذيأسعياصعودها

ونذكر.إشعيارؤية،حزقياوصتة،إشعيااستثمهاد

وأموسىوصعود.س3انتقالأوسلمصعودأبضأ

وأيعقوبصعودوأخيزاوحواء.آدمسيرة

حذثحبثالهيكلققةبىارتقاءهبالأحر!

الذبائح.بطلانعنالجموع

فيتمئزتمؤئفاتثلاثةمنعموعةإشعياصعود

والعالمالبهودقيالعالمإلىوعادت،الأصل

الثاك،القرنفياليونانتةفيؤنت3المسيحيئ.

فيجزئئاووصلت.الحبشحةفيكاملةإلياووصلت

واللاتينئة.والقبطثةالقديحةوالسلافثةاليونانئة

أ-3:12؟)1إشيااستضهادتتضفن:وهي

رؤلة)3:13-4:18(.حزقياوصتية5:ا-4(.

)6:ا-4(.إشعيا

مؤثفاالمقالهذائعتبرإشعيا؟استشهادعنماذا

وأالأرامتةفيدؤن.سيحئةنعديلاتمعيهودتا

.م.بالأولالقرنأو.م.قالأولالقرنفيالعبرئة

يصؤروهو.قمرانكتاباتمنجذأقربإئه

الملكبأمربمنثارنثرالذيإشحيااسثهاد

الملكجحودحولنبوءنهاستشهادهوعثة.نثى
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إممباائهموالذي.اللهرأىأنهواعلانهوالأئه،

الكنثاب.السامرةنحيئبفثيرا،هوبالتجد!

الخبرهذاداخلحزقيا؟وصئةعنوماذا

نهايةمنسيحيئةرؤياحزقياوصثةتبدو،اليهودي

نزولعننتحذثوهيم،.بالأولالقرن

وآلامهتجئمدهعن،السابعةالسماءمنالمسيح

عثرالاثنيرسالةعن،وصعودهوقياتهوموته

)المناوئالانتيكرستومجيءالكنيسةواضطهاد

.الأخيرةوالدنجونة(للمسيح

الأخيرالقسمإشعيا؟رأى()ماذارؤبةعنوماذا

أضعياصعودأوإشعيارؤلةعنوانهالذي)6-14(

أيسزازافصؤر.م.بالانيالقرنفيدؤنقد

اللهابنرأى.سماواتسبعفيإشعياكتشفها

والىالأرضإلىالحاواتمحلفعبرالنازل

مناللهابنمولدورأى.الأمواتمئوىأوالثول

إلىإوصعودهونبامنهومونهآلامهرأىكما،العذراء

باستهادالمتعفقالتقليدانت!ئر.السابعةالسماء

القرونفيالمسيحئينوسطكماالهودوسطإشعيا

عرفهأشعياعننحرلكتاب.للمسيحثةالأولى

الصحودوعفة.وايرونيموسوأبيفانيوسأورمجانى

تعودأشعيارؤلةفينجدهاكماالسابعةالسماءإلى

"المركبة"بصويةوترتبط،اليهوديالتقليدإلى

وموتهأشع!ااس!شهادحولوالأسطورة.الإلهئة

فيللأمانةالثباتعلىالقزاءلثجيعتوخت

المسيحئالكاتنتهذلكإلىبالإضافةدبانتهم.

علىالمسيحثةالجماعةيهذدالذىالخطرمنالمؤمنين

الثانية،بطرسورسالةتيموتاوسرصالتيفيما

الأبدتة.المجازاةعزاءإليهموححل

س3انتقال*رجمر3صعود

موسىفصعود.وحواءآدمسيرةمم!رجموسىم!عود

.للكتابآخراسمهو

اللهابنتجشدعنالمسيحئينإيمانتحذثيسوعصمود

خلاصناأجلومنأجلنا!منفقال"النزول"،بلغة

سنة.نيقية)قانونالماء"مننزلالبشر،نحن

لاحبن.(اه:13،6إ3يو؟64:2إشرج325؟

نكنلمرهيبةأعمالأوعملتمضىفيمانزلت
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ذدوهكذا".الجبالوجهكمنمادثننتظرها،

يسوع"صعود"على،الاستعارةطريقعن،الكتا!

بعد.أبيهمحدييسوعدخولعلىالسماء،إلى

،6891:مزرج،نيقبة)قانونالثاكاليومفيقيامته

نحن!901-:4أف،17ة02؟6:62؟3:13يو

التاريخفيمرقعهلهحدثأمامعينهالوقتفي

النظاميئعذىشوأمام،الرصلاختبرهوقدالبثرقي

إلأعنهنتحذثأننستطيعلابحيثالبثرفي

يبكونهكانواالذينلتلاميذهيسوعظهر.بالرموز

علىهكذافدك،الئالثاليوممنذحئاظهرميئا،

وكأنهاالأناجبلفينصؤرلافظهوراته.قيامتهواقع

بل،الحياةإلىعودة،الجسدإلىالنفسعودةنتيجة

يو24:دلأ3-.4؟الوآخرشكلفيكحضور

منالنمطهذامثلغيابإن26(.ت02:91

للعنصرةيسوعمنوالقريبينالرصلبه!،الخبرة

عليهميحكبشرداخللببسوعروحبمبححيث

.يسوعحياةحيائهمتوافقأنفبعطيهم

الصعود؟خبرةعنالحديدالعهدعئركيف

أسطورتينأبطالتعظيمالقديماالعاعرف

هرقل،:موتهمبعدالسماءإلى"اختطفوا"

عاشهاسماوتة""رحلةعرفكحا...رومولرس

انخطافعاصواالذينالممثزونالأضخاصبعض

الهودفيالعالملبالجليانيالأدبواستعمل.النفع!

7:91-اب)وصالسماوتة!"الرحلةموضوع

:6-7(.14اب)وص"النفس"صعودأو8:3(

موضوعظكانتث!ازاالأكثرالموضوعولكن

أشخاصعرفهقدالسماء،إلى"الاختطاف"

)تكلأخنوخحصلماهذا.التوراةفيعظماء

عب94:14؟44:16،عي؟اللهأخذه5:24؟

قبلماتالذيالبارعن!ورةهوالذي:5(اا

لإيلثاحصلماوهذاا(.4:.ا-ا)حكأوانه

ونزلد(.ا9-ا:48يي؟901-:2ما!21النيئ

عزراصعودحولالعهدينبينتقعأخبازا

باروك)لرؤياوباروك.ا-.ه(،12:عز)4

،يوسيفوس؟9)جهووموسى،76(السريانتة

لفظتينونجد.(موسىصعود325،:4العاديات

يسوصعود

في،الموتمنالقائمليسوعحصلعضاقمصحان

وهكذا"خمل"."اختطف".:للرسلظهوراته

إلىإضارةمع!ايلياةلأخنوخحصلمالهحصل

الذينلتلاميذهيسوعووداع،والغمامالجبل

22(.11،ا؟2،أع24:اه،ألولهصجدوا

يعني"الاختطاف"انهلليعرفواالثزاحويتناقث!

علىتدكاللفظةأنيدو.قيامتهأويوعموت

يو3:16،اتم)رص!9:اهلرفيكماالاثين

الصليبفيارنفاععنيتحذثالذي3:14

والصعود(.القيامةفيوارتفاع،والموت

العهدفينجدها"الصعودإ.هيالثانيةواللفظة

35:13؟22؟:17أتكإلهيئظهورأثرعلىالقديم

حينأو22(..2،:12طو02؟:213؟ا6:تض

11:23(.)حزأورشليمهيككيهوهمحذيترك

62؟6:،3:13)بويوحنامنكلاللفظةاصشعمل

خطفي4:9-.أ)أفوبولس02:17(

نأونستطيع11:12(.رؤرخ68:91؟مز

لكيسيناءإلىصاعدوهوموسىأيضأنتذكر

24:12،)خرالبشرأجلمنالثريعةيتقئل

الحمماءإلىصعدالذيللمسيحكنموذج14(34:

2:+(.)أعالقدسالروحهناكمنليرسل

وأعمالالأناجيلررى؟الحدثعننقولوماذا

متيذكرهلم.ملحوظةباختلافاتالواقغالرمل

بالإشارةفاكنفى16:91مرأما28:16-.2.

الصعودحدثيبدو02:17،يونظروفي.إليه

القائمطلب.والقيامةالفصحأحدفيحصلوكأنه

"إنهللتلاميذنقولأنالمجدلئةسلمإلىالموتمن

فبحسبوالههم".إلههإلى،وأبيهمأبيهإلىصاعد

فيحمل،القيامةيومالصعوديتئم،الإنجيلهذا

نهايةفيتحذثلوتاأما.الحيئالمسحخطفيالبثر

انفصالبشكلالصعودحدثصتإنجيله

القيامةيومفيتثموتدالصعودوبدا)24:اه(.

لوقاأعطىا،ا:9-اأعفي.الزيتونجبلعلى

السماء،نحويسوعارتفعللصعود:"وصفا"

تثملقدالتلاميذ.عيونعنفحجبتهغمامةوجاءت

:11.23حزفيكماأيضآالزشونجبلعلىالحدث



يسوصعود

رجا:3؟أأعيوئابأربعبنالفصحبعدتتم

يدك-2(أ:4لو)رجالرمزفيالرقمهذا3(.ا:13

24:18؟)خرللبثراللهوحيفيممثززمنعلى

اختفاؤهفقابل!الغمامفي9يسوعاختفى34:28(0

فيامتداذانفهمه21:27(،الو"الغمامقي!مجيثه

02(:16مر02؟28:)تاوالعاالكنيسةتاربخ

24:3؟)متالثانيالمسبحمجيءفييتثمحتى

يسوععودةننتظرلافنحن15:23(.اكور

إلىنعودبلنتحزك،أنودونمنفصلبثكل

.القدسالروحبقدرةفيهالنعملأورشليم

اليهودفيالعالممنصوزاشلثبلالوتااصتلهم

بإيجازه،نماذجهعنتصثزولكنهالهلينيئ.والعالم

الأدلق.الفنهذاعليهااعتادخبالثةصوزافتجثب

يرتفعكبطلي!وغلنابقذملم،ذلكإلىبالإضافة

السماء،إلى"بيته"،إلىيعودموبل،الآلهةعالمإلى

نتحذثهل:سؤالويطرح.الحقيقئاللهابنلأنه

الحصرقيالمفىفيتاريخئكحدثالصعودعن

منواخ!و!خهالوقايروجهاكخبرةأم،للكلمة

المشهدوصفالإنجيليأنفيشلثلاالتاربخ؟

،2:7مز)خصوضاالقديمالعهدمنأخذهابتعابير

التقليدإلىعادكماا:ا(.8:6،68:9110؟

حولمسيحئةكرازةبئ!كلقذمهولكئه،اليهودقي

لو55؟31:7؟:5+؟:2)أعالمسيحتمجيد

أنأراد،فعلمافحل!اذ3:16(.اتم24:52،

وهيالتلاميذاخترهاتاريجةخبرةعنيحذثنا

نأبعدالموتمنالقائمعنتفصلهمممافةخبرة

هذايسوعفتمجيدنهائيا.تحجيذاالآبلمجده

مئلملموصجصدلهيعدلم)أفىالزمنمنيتفلت

ولهذاتدريجيئ.بشكلالكني!مةفتعيهجسدنا(،

عينهالوقتفيالصعودقذمحينحقعلىلوقاكان

الآب(،لدى)تمجيدهالميحإلىبالنسبةكحدث

جديدشكل)خبرةالتلاميذإلىبالنبةوكحدث

(.وسطهمفيالمسيحلحضور

الذيالزإنالصعود؟فياللاهوتيقولماذا

السماء"إلىيسوع"صعودعبارةتترجمه

برسمه،الكنيسةإيمانقانونفيالاستعارئة

075

)بونبقوديممىمعبح!وعحوارفيالراجالإنجيل

)6:62(.الحياةخبزحولخطبتهوفي3:13(

يحمل،الموتعلىالمنتصر،الموتمنالقائمفيسوع

وبكضفالآب،معحميمةحياةفيالبثرمعه

النهاع!ليةالغايةوعنالحمماوفيأعلهعنبذلك

أبدتة،حياةبمصيرالبشزيةوعد.البئرقيللجنس

باطنبئكمبد!:7(16)بوالقدسالروحرسالةفهئأ

الكببرلاونكتبالمجالهذافيالبشر.لتقديس

هرالمسيحصعود،"إذن46(:)044-ارومةبابا

)يسوعالرأسمحدوصلوحيثنحن،ارتفاعنا

)العظةالجسد"رجاءدعيهناك(الكنيسةرأسهو

البولستةالرسائلوتوشعتالصعود(.حولالأولى

بدأالموتمنالقائمفيسوع:الموضوعهذافيمرازا

هو6:.ا-14(.)روالمسيحئينيحؤلالآنمنذ

"الخليقةفيهموئنمي)8:34(أجلهممنينشقع

يسرعنالهالذيفالخلاص15(.6:أغل"الجديدة

عنخارخاواقغاليس،الموتمنوالقائمالمائت

ئدخلهابحيثللبثزلةجذرقيتحؤلإته.الإنسان

الحبرانئينإلىالرسالةوصؤرت.الالهئةالدائرةإلى

أدتهمعبدإلىالنهائيئكدخولهيسوعئمجيد

9:23-28؟7:25-26؟)6:91-.2؟

حميمتةفيالمسيحدخلوحين.ا:22-91(.

تأليههباكورة،الإنسانارتفاعدشنالآب،

فوق،هو"ماطلبعنبولسوتحذث.للكون

عن-3(،ا3:)كوالسماء(فيالتيالامور)إلم!

عن:8-13(،4)أففيناالنعمةئخدثهمح!تحزر

؟22-4)أفالجديدالإنسانيكؤنروحيئتبذل

3:.2.-)فلكفهكيانناتجئنانتظارعن24(،

الأولكالفصليسوعصعوديظهروهكذا2(.ا

(321:أع؟17:11أمتالاسكاتولوجئالبناءفي

وقيامته.يسوعبموتبلأالذي

بعيدالاحتفالإن؟الصعودبع!داحئفلومتى

إشارةفأول:منأخرةحقبةفيتوشعقدالصعود

الفصح،بعديوفاأربعينيقعاحتفالإلىمعروفة

فحنذ.لمهم!(ت8الرسولثة)القوانينلم!.شةإلىيعود

المسيحئونكان،الراخ!القرنوحتىالرسولمطالزمن
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جبلعلى،العنصرةبومظهربعدبالصحوديحتفلون

الفمالذهبيئبوحناتحذثالخاس!القرنفي.الزيتون

المثرق،فيالقسطنطينئة،في3441-704(

فيالشمالثة()أفريقياهيبونةأسقفوأوغسطينس

المسكونة.عئمالذيالصعودعيدعن،الغرب

فرنسا،جنوبفيأغد()أو:اغاتاسينودسوضذد

بعضفيالعيد.بهذاالاحتفالعلى605،سنة

ترمزالتيالفصحشمعةاليومذلكفيئطفأالكناش

لتذكرالمرث،منالقائمالم!يححضورإلى

حضوزايكونأنيجبالحضورهذاأنالمسيحيئ

.القدسالروحبعطةباطنئا

الهرطقاتعنكتابهفيأبيفايوسقاليعقوبصعود

)جمعصعوداتسفوهكتائاامتلكواالأبيونئين"إن

الخطبيتضئنكتابوهو.يعقوبصعود(

هذاالرسولتلاوقد.الذبائحضذالحماسئة

بهذااليهابشثيلهذا.الهبكلتقةعلىمنالخطاب

بالمسيحتينيرتبطيعقوبصعودإن.الاسم

بولس.تجاهعنيفعداءعلىويدكالمتهؤدين

قبطنة.ترجمات!رجترجمة،صعيدئة

.نبياءأ،رجال()الأنبياءصفار

الحجرتعنيوالصفا.طرابلس5رج-()ا!صفا

الضخم.الصلد

.:17اقض.القديمةحرمة*مدينةاسمصفاة

آصاغلبهناك.سلثةقىب.صفاتةواديصفاتة

1(.9-،:14أخ)2الكوثيزارحجهوذاملك

.غفران*رج)ا!(،صفح

ليوسفالفرعونأعطاهمصرياسمفعنحصفنات

سيحيا.:اللهقال:المعنى.يعقوببن45(:41)تك

.يصونالرب:صفنيا

هيمانأجدادمنقهات.نملمن14(

6:21(.أخ)ا

النبي.*صفنيا،2(

من25:18(.مل)2الثانيالكاهنصفنيا،3(

3(.كم!:،اي:21)إرإرمياإلىصدقياالملكرسل

إرميايقئدأنرفض.الهيكلشرطةعنمسؤول

92:25-)إرالنحلاميشمعيامنهطلبكما

أورشليم،سقطتحينالبابلئونأسره92(.

2=25:18-امل)2ربلةفيوأعدموه

52؟24-27(.إر

أورشلبمإلىالعائدينأحديوثياوالد،4(

14(.6:01،)زك

بنأميابنجدليابنكويئيبنصفنياالنبيصفنبا

يوشاأيامفينبيحزقيا(.الملكيكون)قدحزقيا

عرف622(.سنةإصلاحقبلوربماا:اإصف

.وناحومإرمباعاصر.063-587()أورشبمدمار

الكونتلميربدايةسيكونالذيالرببيومأنبأ

والفقراءالمساكينمنشعبرولادة

نسبتصفنيا.سفرصاحصهو3:12(.)صف

كلمنضوسفيمقطعمنهالنابقيرؤياإليه

القبطئة.اللغةفيونتفالاسكندراني

أسفر(صفنبا

الكتاباثرسمةحسبصفئني.المضمون)أ(

الامم،علىأقوالشز،نبوءةالعادتة.النبؤلة

.الخلاصإعلان

)1:2-أورشليمضذالموخهالمقطعإن1(،

الربيو!مجيءتعلنأقوالخصحةيتضقن:3(2

هذا،بعد-17(.4:)1والجثعللتلفيقكعقاب

واحذاوتنبيفا-2(ا:2،:18)1نبوءتيننقرأ

.)2:3(

ضذتهديدخطبةهوالأوسطالقح!م24(

مصر،وعمون،موآبالفلحمطيون،:الأمم

.(51-2:4)أشورلة

أورشليمضدالئاكالقسموبنوخه34(

فيئهميبدأ.الفاسدينورؤسائها)3:ا-8(

لماذا)3:6-8(.الحكمبعلنثثم)3:ا-ه(،

لأنالأؤل؟القسمعنالثالثالقسمفصل

تنبيفاتشكلالأممإلىالموتجهةالتهديداث

لأسائيل.

1(،)3:9-.للأممواحد.وعدان4(4

.(-1113:)سلأورشليموواحد

(اي4)3:الفرحإلىبدعوةتدأ.الخاتمة5(،

02(.-15)3:تعزيةبكلاموتنتهي



يارؤ،صفنيا

ما،صفووحدةبصخةالثزاحيقولالجطور)ب(

صفنيا.المنفىبعدجاءتالتيالزلاداتبعضعدا

الل!وحاتيرسمكيفيعرفوهومتكر،شاعر

رعالته:موضوعأما.التهديدجؤويخلقالملمرسة

إصلاحقبلالموجودالدينيئالتلفيقعلىحرب

العالمبروحمشبغاالتلفيقهذاكانيوشيا.

أحداثفيصف!رأىهل.الخلفيئوبالانحطاط

التاريخهبرودوتىرخ:)الاسكوتيرنخارجتة

الأمريبدولا؟الربلتدخلمقذمةا:301(

الميدانفيظاهرةاللاهوتتةصفأهمثةإن.محقولأ

الناحيةفمنوالاسكاتولوجي.الأخلاقي

الأرضوبدعوالكبرباءيحاربهو،الأخلاقئة

سميحيئ(.جؤفينكونأنكادوالتواضعالبزإلى

أفكارهأننرىالاسكاتولوجثة،الوجهةومن

بلجهرذاتعاتالرلثيدإن.جهوهلسلطانخاضحة

تدخلهدفوليس:3(.)1والطبهيعةكقهالعالم

بثبوالاحتفا!التطهيربلالدماز،يهوه

صفيانسصيأننستطيعلهذا.وودجمتواضع

الله.لإرادةوالانصياعالخضحعنالواعظ

وضغاالسفرهؤايعكسالكظب.تكوين)ج(

تعارضروحه.الزمنفينحذدهأننستطيع

قؤشينونينوىأشورزالتوماأشوردة.

ماالأشورببنوان(.وحديأناأنا،،)2:15

فيالعبادةوشعائريهوذاديانةعلىيؤثرنزالوا

طريفة؟15(،)1الكوكبعبادة:أورشليم

وهكذا11:8(.الحاكحةالطبقةلدىاللباس

فترةإلم!فعاد)612(نينوىسقوطصفسبق

زمنالزمنيكونوقد.أوجهافيأشوريةكانت

21:3-5(،مل2مع4-5ةا)قوأمونمئى

يكونأنويمكن064.وسنةهلا7سنةببن

)064-القاصريوشياملكخلالدؤنصف

منغائبلأنهبعد،الملكيذكرلا632(:

الوزراءإلىفقطالنبيئفبشيرالعائة.الحياة

علىالوصايةخلالأتوياءكانواالذينوالأمراء

إلىبوشيالبلوغالأولالصنواتولكن.الملك

صسف.تدوينتارلخأفضلبشكلتوافقالحكم
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عون626(سنة)مذالثابالملكنال

الليرمنالتخفصفحاولاليهوذاويين

المحالفالحزبمنبتأثيروذلك،الأشورفي

35-36(.،18:)2إرمياعرفهتئاروهذالمصر،

أمونقتلواالذينالضثاطالحطهذافيوكان

21:23(.مل)2الألثوريبنمعالمنحالف

أتىالذيالأولب!اميتكمعمصروساندتهم

يتقدهاالتي25)السلالةالنوبثةالسلالةعلى

أرضه،منالأشوريبنوطرد2:12(،صف

فيمصرخارجعسكريةحملاتونالم

اليهوذاولبن.بمعاونةالفلسطيينبنتابوليص

صدىوجدالسيايئالوضعفيالانقلابهذا

سجونطردهمالذينالشمالأهللدىطئا

واستقبلهم.أورشليمإلىفلجأوا:72(0سنةالثاني

شمال11:01(جديدةمدينةلهموبنىحزقا

"ابنةإن.الهيكلتقةسفحعند،أورشليم

تاا،المنميزنفيهأقامالذيالحيئأي،"صهيون

ولكنها.اليأسيخهافيدلثأورشليمتجارمن

فيالأشورلينفثلبخبرت!معحينتتشخع

)3"17-063عنةبانيبالأشوروموتمصر

فهو،الجماعةهذهمنكانصف!نياأنوبما.2(.

صفنياإنالقولنحشطيعوهكذا.الرجاءهذانبيئ

ا.يوشياحكمبدايةوفي063،سنةنبواتهأطلق

صفنيا.رؤلا،رجرؤيا،صفنيا

عبوامرأةعادةابنبسفىأليفاز.أبناءثالثصفو

.أدومعشائررؤساءأحد-12(.3611:أنك

هم:اخوتها:36(0اخ)اصفي=36:15تك

عماليق.،جعتام،قورحفناز،،أومار،تعان

يعة.الرتمنلاحظ

اسمهقئذكرالاكاهنابنة.عصفورة:!فورة

موسىزوجة(.موسىأحميمديان(القديمالخبر

دم""صتالأخيرابنهاسمت-22(.2:91)خر

مأهيالبيبثةالسلسلةفي4:24-26(.)خر

لا:4(.18)خرواليعازر2:22()خرجرشوم

حس!.صفورةيخصفيماواضخاالتقليديبدو

يكن)أابنهمعموعىتبعت4:24-26:خر
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أعادها18:2:خرحسبمصر.إلىجرشوم(

بعدأبي!هامعوستزوره.أبيهاإلىولدجهامعموسى

موسىتزؤج:ا:12عدحمسبممر.منالخروج

)أوالئانيالشكلهيالمعلومةهذه.كوضةامرأة

نايقرل!الذيللتقليدا:16(قضرج.الثالث

غريبة.امرأةتزؤجموسى

مركزاأصبحت.الاصرةمنقريبةمدبنةصفورلة

.م.ب07سنةأورسليمخراببعدهائادينئا

عشرةسبعالامير()يهوذاهانايصييهودافيهاعاش

.م.ب002سنةحوالىالمثناةيدؤنأنتبلسنة

يشكل46:16(.)تكالسبحةجادأبناءبكرصفون

صفيون-26:15()عدالمفونتينتجيلةنسله

شوني،حخي،:فهمإخوتهأما46:16(.)تك

ارئيلطروديأ،عيري،أصبون

صفو.ءرجأ:36.أخامفي

.صفون"رخ.46:16تكصفيون

جتمدينةمعارنبطتكنعانثة.مدينةصقلاج

البدوقبائلضذمتقذئاخالاوشكلت.الفلسطئة

امميشالملكجعلها27:6(.)اصمالنففي

ملكتخمرصفلاجكانتداود.لإقامةمركزا

سلبعمئاتفيداودانطلقصقلاجومن،يهوذا

صم032،)اصمالنقبفيالبدوقبائلعلىونهب

ه!91يشيعد12(.أخا؟4:01؟ا:ا

حسب.شمعونمدنبينصقلاج4:03أخاو

العودةبعدصقلاجفياليهوذاوبونأقام:1128نح

كانالذيالخوللفةتل:اليومتكونفد.السبيمن

يقع..مث6القرنحتىالثالثالبرونزفذمأهولأ

إلىكلم15ويبعدوغزةحبرونبينالطرلقعلى

خربة:تكونوقد.سغبئرمنالثرتيئالشمال

منالشرقيئالئ!حالإلىكلما8تبعدالتيزوحاليفة

الجنوبإلىكلم02نبعدالتيعصلوجحربةأوغزة

سبع.بئرمن

صقلاج.رجصقلغ.

)ار(،صلاة

عرف.القديمالعهدأولأ:..الألفاظ1(،

تع:الصلاةعنللتحدثلفظتينالقديمالعهد

.تستعملانمانادزاولكنهما.للفت!ر.

فبدك،الفعلمنالمتفزع!"ل!"تالاسمأما

نتلوهاالتيوالصلاةاللبتورجئةالصلاةعلى

ئسقىالمزاميرمنعددفهناك.جهورقيبصرت

رج،142؟09201؟86؟،)17الاسمبا

أرت)عمنالمتفزعوالاسم3(.حب02؟72:

"رائحةعلى،القديمةالترجماتح!سبيدك

)فيكلماتمرازاوتستعمل(.اا8:)حز"الذبيحة

،قال،فلانأجلمننئه،نمتى:تعنيصلى(معنى

!خفميإ.كلمات،كلماتيهي)الصلاةتكلم

أفاض،بكىتنفد،،دتغ(،عاليبصوت)صلاة

حازا!ابتهالأصلاتهمنليجعل،همه،)قلبهنفحمه

اللة.أمام

)منهفلمئل:بألفاظالث!كرصلاةعنويعتز

اتهج،،باركخمد،للرلث(،هللواهللولا،هنا

،الصلاةالموسيقىرافقتوان.الفرحصراخصرخ

يمثزالذيالموقفوحسبزئر.أنثمد،:يقال

هناك(،عظيمشخصأمامنكون!ماالجح!د

بروسكيناين،اليونانية)فيعميفاانحنى

الموقفعلىأيضايدكهذاكلبروسكينيسبس(.

وح!ب.بالصلاةيليقالذيالباطنيالدبني

)أو:بسط،وتف،ركع:يقالالخارجيالموقف

."اللهوجه""طبوأخيرا.يديه!رقع

الخاصةاللفظة.الجديدوالعهدالسبعينئة:ثانئا.

فيتعنيالتيسوخوماي!برو"هينيةاليونافيللصلاة

والاسم.نذروعد،ثم.الالهدعا:اللاليليالعالم

18:18،الح)رجوالنذرالصلاةيعني"أوخي"

العهدشأن)شأنهااليونانيةواستعملت21:23(.

ركعلث!كر،،بارك،طلب:مئلألفاخما(القديم

نوصل.،ابنهل،دعا،(ينبروسكينا،)سجد

(أ01القدبمالعهد:أولأ..اللاهوت!42

إلىصلاتهيوخهأنالحبرالنعلى.الصلاةأساس

فيوجوذاالآلهةلسائرأنوح.الواحدالاله،يههوه

بحماعدواأني!تطيعونلافهمآخر،فيأوشكل

اسائيل.إلىبمتذلاسلطانهملأنأو،لضعفهم

وأؤل.ضعينحضررللاصائيليهويهوهأنغير
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فيكماالمعبد،فياللهحضورهولصلاتهأساس

؟7:01-7913،:16)مزالمعبدخارض!

مععهلداعقدلأنهي!شجببهالله145:18(0

وقدرتهالربحكمةفيهتنكشفعهذا،اسراثيل

ومتطتاته(يحينأنيريدهو،يحينأنيقدر)هو

دسح،نعمته)أوورحمتهوأمانتهوبرهالخلقتة

العهدهذاإلىائيليالاصويستندالعبرثة(.في

الله.شعبفيكعضوفيصثن

خالقيهوهإلىنداءالصلاةصارت،ذلكبعد

بالتهالثقةتفهمانناالوجهتانهاتان.وعنايتهالكون

23:4،27:01؟)مزالوحيعلىالمؤش!ة

المئالمؤمننمتزالثفةبهذه9(.ا4-26:2؟

أنهمظتو!الذينالوثنيالعالمفيالأتقياءعن

وذلكسحرئةبوصفاتإلههميقثدواأنيقدرون

أمااسماء.ويذكرونعباراتيوردونحين

خلقيئ.رباطفهواسائيلوشعبيهوهبينالرباط

تاكيداتهيالعظبحةالثقةهذهعلىوالبراهين

فعلفبلمأ،سيهتجاببأنهمرازاالانسانفيهاعتر

هذا،-28(22:92؟13:6)مزمسبفاالشكر

لمامرازاالمصثنعبز،ثايةجهةومن،جهةمن

هذاوترجم.اللهيشجيبهلابأنخوفهعنصلاته

بالحمذ،بلوالتحذي،بالالحاح،الخودث

نظرةعلىيدكهذاالرفي".معو"المراع

بإنساننشتههالذيالربإلىوحثةشخصئة

حثةتقوىتوافقنظرةوهيمعه.نتحاور

جذا.عميقةتقوى،وانسانتة

كلإلىالصلاةنمتذ.الصلاةموضوع)ب(

الروحئةالخبراتلنيلفالملاة.الحياةمحالات

الخيراتتطلبالتيتلكمنتواتزاأقلهي

)مزالخطاياوغفرانالنجاةأجلمننصثن.الزمنتة

بالتهالاتحادأجلمن013(،ا؟5130؟32،

سلوكأجلمنالمعبد(،فياللهلوجهرؤية)بثمكل

أما43(.25؟)مزاللهشيئةمعيتوافقأخلاتيئ

فموضوعهاإليناوصلتالتيالصلواتاكثر

خطرمنخلاص،مرض!نشفاء"دنيوي":

الكرارثمنالحمايةالأعداء،عقاب،الموت
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نظرةأننعرفحينالظاهرةهذهنفهم.الوطثه

بعد.توشعتقدتكنلمالآخرةإلىاصائيلبني

هذاخيراتهيإليهانتوقالتيفالخبراتلهذا،

لاوحدةالانسانيعتبرالقديمالعهدإنثم.العالم

معنتوافقالروحتةالحاجاتإنبحيثتتخزأ

منالتجزدبعرفلاهنافالمؤمن.المادتةالحاجات

المتنئكين.عندكماالعالمهذاخيرات

التعاليمخطفيالنفسوتطهبرالمادةفبغض

فالحبراني.القديمالعهدفيعهولانالئنالئة،

كلفي"الحياة"وشكلشكلبألفيطلب

الرفاهية،،متقذمع!رحثىالصخةوجوهها:

شعبه،سعادةمشاهدةفيويرب.الكبيرةالعيلة

هذه.صهيونأبوابعلىدتهالغنثةالعبادةوشعائر

تتضتنفهيمادئا.خيرأفقطليست!الحياة،

المحافظة،للأفةالسلام،اللهمديحفيمثاركة

نإاالقولنستطبعلاولكننا.الحقيقئةالديانةعلى

الفائقالمعنىهر"الحياة"لهذهالاول!المعنى

الخليلاتمنبالكثيريقوملافالعبراني.الطبيعة

ثمينةعطثةأنهاالحياةإلىينظربل،والاعتارات

جمداسرائيلفيالمئالوهذا.بهللمؤمنيناللهمن

.128مزفي،الحخاجنشيدفيموجزامفخضاعنه

بعضاأنغير.الثحعباكثرتةثالهوذاك

مؤلمةخبرةحزكتهم.المثالهذافوقارتفعوامنهم

درجةفأدركوا،اللهمعحبهماتحادعاطفةمع

المزامير،بعضوفي.الذإلىالاستسلاممنعالة

من"خيرنفسها:ائيليةالاصالنفستجاوزت

حديثوسيكون4(.63:)مزرحتك"الحياة

وجاء.16مزفياللهبخمىالذيذاكسعادةعن

البئردة.شعراءقالهماجميعفتجاوزمهلامز

وجدولكنه،مغلقةالسماءزالتماإليهبالنشة

الحثمنوطاهرةحارةعاطفةفيالسعادةيقين

هذهاللهيحفقبهاالتيالطردقةجهلأنهمع،الالهي

الأرضوفي،سواكالسماءفيلي"تن.السعادة

اللهولبقىتوقلبيلحمييفنىةغيركأرلدلا

وعرف)*:25-26(."ونصيبيصخرتي

أجملمنالطبصلاةأيفماالقديمالعهد
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)مزالملكأجلمنيصتنالشعب:الآخرين

)إرإليهانفيالتيالأرضأجل-تا(،.02:

الايمانفيإخوتهأجلمن92:7(،

الموتىأجلومنا(،12:اأامك

12:44(.مك)2

الصلاةموضوعأنبما6.الملاأشكال)ج(

الإيقاعشكلائخذتفقد،احتفاليموضوع

فيالصلواتمنعددإلينانقلتفقد.الموسيقي

صلواتهماكأنغيرالمزامبر(.*)شعرئةصيغة

:الاولالنمط)1(.أنماطثلاثةيخهانمئزنثرثة

إلىدعاءفي،الأصلفيكانت.الطبصلاة

ال!بمعطلبأونمنفيإ،اللهأئسئيهوه

16:28(.)قضودمنئنطلبلأجلهالذي

فييهوهمنحهاالتيالنعمتعدادفيالصلاةوتمتذ

فيالطلبصلواثإن3:6-9(.)املالماضي

تتضقن9(يه؟6-02:12أنج21اللاحقةالحقبة

كثيرصارشكلهاولكنإجمالا،العناصرذات

التيالنعموتعداد.اللهمناداةفيستماولاالكلام

تاريحماملخضاتصبحالماضيفيعليهاحصلنا

التيالتدشينصلاةجانئانضعهناحقيقئا.

بطلباتها8:23-53()املسليمان"تلاها"

يحسنالنيالحاجاتجميعنعذدهي:المتكررة

التردة.!لاة:الثانيالنمط)2(الشعببها

وجدناهاالتيالعناصرذاتالصلاةهذهتتضمن

غفرانفهوالأخيرالحتيأما.الطبصلاةفي

فيعنهبعبزونوهذا.العقابعنوالعفوالخطايا

بحضيرتبط01:01()قضبالخطئةاعتراف

01:15()قضالجاةبطلصالمرات

نإ12:.ا(.)اصمالطيئةوالاستعدادات

ا،9:6-ه)عزالطودلةالتويةصلوات

نفسها،الحناصرمنتالفتقد9:4-91(دا

وتضفتموشعبشكلعنهاعبزتولكنها

الطب.صلواتفيكماالتاريخإلىالعودةأيضا

نثرية.صلاةهيالشكر.:الالثالنمط31(

الصلاةفيكجزءإليناوصلتوقد

7:91-92(.صم322:.ا-13؟)تك

بحقارةواعترافالذإلىدعاءمنتائفت

الصلاةهذهفي.اللهنعميتقتلالذيالانسان

مباشر.غيربشكلامتنانهعنالمصثنيعبز

إلىتعودالتيالئابخةالنعاببرإن.الصلاةتعابير)د(

هناك:نادرةهي،إليناووصلتالقديمةالحقبة

وتلك24-26(،6:)عدالكهةمباركةعبارة

26:3-.1()تثالواكيرتقدمةترافقالتي

ئرتونكا.(51-13ة26نث)لعشوروا

التوراةقراءةمعالمجامعفيالثابتةالعبارات

فصارت،الاسبوفيالاحتفالخلالودثرحها

"يثماع"هناكالليتورجا.فيالرئب!يئالعنصر

11:13-6:4-94تثيضثمالذي)اسمع(

.المباركاتمنوعدذا4:+-ا15عد21؟

طلبةعشرةوالثمانيا-118(،13)مزو"هلل"

001سنةإلىالحالمبشكلهافيتعودالتيبركةأو

تديمتان.هماونهايتهابدايتهاأنمعتقرلئا،

4-16لذ،مثفثمدبحهيا-3المباركات

اليهردقييستطيعالتيالخيراتبجميعلائحةهي

منوصلاةشكرصلاةا-178وفي،يطلبهاأن

صيغةفيالمباركاتهذهدونت.السلامأجل

ثلاثيتلوهااليهودفيكان)نحن(.الجمعالمنكلم

ا!لتبلصلواتؤجدتهل.النهارفيمرات

ذلكعلىبدكشيءلا؟وبعده

قربالصلاةيفضلونكانوا.الصلاةم!ن)!(

فيا(،)اصمالمعبدفي12:8(،)تكالمذبح

الصلاةبيتيحضيه:577)إشأورشليمهيكل

ترتبطلمالصلاةأنغير(.الشعوبلجميع

اسرائيلتبأرضترتبطلمكما،عبادةبموضع

ويصلي.القديمالشرقفيطبيعئغيرأعروهذا

هادئةغرفةفيالحقية،فيةبيتهفيأيضاالمؤمن

وكانواا(.ا:6دا؟ه8:يه،312:)طو

أورشليمهيقبلةنحوصلاتهمفييتوخهون

11(.6:دا6:34،أخ8:382،)امل

نأنصتنبج:5518مزنقرأحين.الصلاةزمن)و(

تذكرلاالنهار.فيمراتثلاثيصتنالمؤمن

هو4مزولكنثالقديمالعهدفيالعادةهذه
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وئتلى.الصباحمزمررهو5عزالمساء،مزمور

ذبيحةأوا:11()اصمنذربناسبةالصلاة

،201:يون؟-11617:91مزتسبقها،)وقد

ولبمةخلالبعدهالمجيءأو54،مزنرافقها،أو

.-27(22:26مز،ذبائحئة

ترينا.والصلاهيسوعأ(الجديد.العهد:ثانئا.

الاولكالمصتنيسوعلوقاوخصوضاالأناجيل

9:92؟ة2،5:166:12؟3:االوللآب

41؟23:34،46(.2،11:1،22:32؟.ا:ا

العاديةالصلواتيئممرازا،يصلىيسوعإن

الأعمالقبليصئن.الطعامقبلكالمباركة

التلامبذ(.اختيار،)معجزاتالهاثةوالقرارات

في،تلاميذهوبحضوراللبلصمتفييصئن

إنه.الموتمضايقوفي21(:01الوالروحفرح

علاقةعلىونفسه،متواصلةصلاةيعيثى

الذيأبيهمعأ:اه(،)يوالسماءمعمستمرة

)يوأبذايتركهلاالذي،حيائههيمثيئه

فرلدطاجيوعولصلاة8:92(.4:34؟

وهذا.الآبمعالخاضةعلاقتهابسبب،مطلق

4-42،ا:11)يوالرابمالإنجلفبنكتشفهما

ئشركلاالازائئة.الأناجيلفيوحتى17(.

أيضاونشير.تلاميذهبصلاةصلاتهأبذايسوع

فييسوعصلاةفيالانسانيالألمنبرةإلم!

وعلم:7(.ه)عبالصليبوعلىجتسيمافي

لنلامبذه.الصلاةبسوع

المسيحيبنصلاةأساسإنالصلا.أدماس)ب(

كصا،واللهالانسانبينالجدبدةالعلاقةهو

فيالذي"الآبهرفالته.المسيحأقامها

هذهويقابل.ابنههووالانسانالحماوات،،

واستسلاملها،حذلائقةالجديدةالطبيعة

الربإلىولجوء،مسنمزةبنوثةوعلاقة،طوقي

المتواصلةالصلاةوروح.الحاجاتجميعفي

جميعفيلتلاميذهيعفمهأنيموعأرادقدهذا،

بعرففالآب.للقلقمكانمنيحدلم.انماسبات

حينشك،بلايعطيناوالآبإله.نخاجما

)متالقدسوالروحالحسنةالخيرات،نطب

عنبطرلقتهيوحناوعبز11:13(.لو6:7،

التيالصلاةفاعلئةعنتحذثحينعينهاالفكرة

في،المسيحمعاتحادوفي،المحباس!تتئم

وشذد(.-1516)يووالأغصانالكرمةوحدة

التيوالسعادةالالهتةالبنؤةعلىالرسولبولس

المبح.روخللحسبحبئبعطبهاوالنيبهانرنبط

البؤةروخمحئهحكقدللعبد،القديمفالموقف

عاطفةمحئهاحفتاليهوديةوالثكلتة،المسيحئة

توصفلاالتىالروحتنهذاتتحدثهاتقوى

.6(:4غل،26،-81516:)رو

طبيعةمنالصلاةيثروطتنبع.الصلاةلفروط)ج(

الجدبدالعهدوبذكرها.نفسهاالمسيحيةالصلاة

7:7-)متتتزعزعلاثقةهي.العبارةبصرلح

أ:ه-6(.17:ه-6،جلوا:24،مرا11

والالحاح5:17(.اض؟6:18)أفوالشات

15:21-28؟)مت"الازعاح"حتىالملخ

الباطني.والصدق-8(.ا:18؟ا-13:الوا

يقابلفيهاالتيالجبلعظةعليهتشذدماهذا

-6:ه)متالفردصيينوممارسةطريقتهيسوع

يعذدهاالتيتلكال!ثروطبهذهويرتبط8(.

التواضعآخر:موضعفيالجديدالعهد

3:22؟)ايراللهعشيئة!اتمام:9-4(.18الو

هذهحمبتسيرالنيفالصلاة5:14-15(.

الثقةوهذه.لهحدودلابثكلتفعلالشروط

النيالوائقةالصلاةوسلطةلها،حدودلاالتي

مظاهرأسمىإلىتنتمبان،المعجزاتتعمل

كل:لكمأقول"لهذا:الم!يحبهاجاءالتيالتقوى

فيتئمتنالونهأنكمآمنوا،الصلاةفيتطلبونهما

وز(.5-17:6لورخ24؟:!ا)مرلكملا

الازائيينمعالموافقةكلالرابمالانجلويثوافق

!-51:7،16،16:2326؟41-41:13)بو

فاعلبهة18:91متنسب5:13-18(.جرج

وأرصىالمسيحئة.الجماعةصلاةإلم!خاضة

ييأسواولايصلواولايصتوابأنتلاميذهيسوع

وعيمنطوغاالصلاةوئولد18:ا(.الو

الصلاةهذهتكونلنالألهثة.لبنؤتهالانسان
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منهذا6:7(.)مصتنتهيلاألفاظطرفان

فعفمهمالتلامذطلب،ثانيةجهةومنجهة.

التي11:ا-4(الوالربنةالصلاةنفهيسوع

لاالصلاةأنكير.الرفبعةالمسيحيةالصلاةهي

قيمنها.سمتمهماواحدةعبارةفيتنحصر

موضوعالصلاةموضوع.الملاةموفوع)د(

الأمورإلىكماالمادئةالأمورإلىيصلفهر.عام

القاعدةأما.الربئةالصلاةمثالعلى،الروحثة

ملكوت،اللهمشينةفهيالمسيحنةللصلاةالعاثة

الدلملكوتالمطلقةالأولؤلةوهذه.الانجيل،الله

الخيراتطلبإمكانتةتستبدلاع(6؟)ت

01(.:ارووز؟:1318)مروالمادتةالأرضثة

تمنئاتأنكبفوالرسائلأعفينلاحظأنناغير

ممالحعلبهاسبطرتفدالأولبنالمسبحببن

المحضة:الروحتةبالميموالاهتماماللهملكوت

كلفيبولسعنهايعئرالتيالصلواتتذكرهنا

وجماعة.المميحيينخلاصأجلمن،رسائله

يعرفونالذينالرسلأجلمنتصليأورشليم

وعلى،بالتهالثقةعلىلتحصلتصثنالخطر،

وصلى(.:ه12ة3؟24-:4)ا!تحريرهم

سجنفياللهمدائحوأنث!داوسيلابولس

منبولصاتهالصلاةإن:25(.16)أعفيلئي

،الرسولاجلمنوصلاتهم،المسبحيينأجل

الرسالةفيالأقوىوالوسيلةمحتةعملهي

-6:18أف؟2:11كور03،322-:15)رو

الزوجينعفةيبررهامعملوالصلاة91(.

وعلى3:7(.ابط؟7:ه)اكورالوقتلبعض

إخوتههمأجلمن.لايصثوا،أذالمسيحيين

أجلمنالبثر،جصيعأجلمنبل،وحسب

أجلمنبل2:ا-2(،تم)2لئهالسلطات

تعلمميتبعونبحيثومضطهديههم،أعدائهم

.(6:28لوبما6:4)متومثلهالرب

تنوتجه،عامبشكل؟الصلاةتوتجهمنإلى)هـ(

الآب.إلم!الليتورجئةوالصلاةالخاصةالصلاة

أنناغير.نصثنباسمهالذيالوسيطهوويسوع

تتوتجهصلاةإشاراتالجديدالعهدينجد

صلاة

فينفسهيسوعوئكلم.الربالمسبحإلىمباشرة

إيهتوخهالتيالطلبصلاةعنالوداعخطبة

هذهباكزاالأولونالمسيحيونوتجع.(41:41)ير

صلاة:التلقائيةالفردثةالصلاةفي،اولأ.الطرلق

صلاة6(..95-7:)أعيموتوهواسنفانوس

:7-12كور)2"جسدهفي"ضوكةبسببولس

الآبإلىتتوخهالتيالمجدلاتفيثانئا،8(.

بط21الميحبواسطةالمراتبعضوتنتهي

ينالرؤه،ليثورجيافيا:6(.رؤ3:18،

ه:91(.أف)رجوالمديحالسجودالحمل

عنأ"ا:69(رسائلهفيبلينوسوتحذث

كأنهللمسيحمدائحينشدونالذينالمسيحيين

هذهأنتبين(الربأيها)تعالمراناتا"وعبارة.ا،إ

نأغير.جذاقدبمةهيالمسيهحإلىالموخهةالصلاة

اللبتورخاتفينسبطرالنيالعاديةالصلاة

كو5:02،أفعنهاتعترالتيهيالقديمة

".يحموعبالربالآبالله"أ!ثكروا:3:17

في)الأبانا(المسيحئةالصلاةهيالريهإا!(صلاة

هي.لتلاميذهبسوععئمهاوقدمحانيها،أسمى

و!لاة6:7-9()تالوئنيينصلاةعنتختلف

-2(.أ:11الوالمعمدانيوحناتلاميذ

في"الابانا"نسحيئنقابلحين.شكلط1(،

اختلافاتنلاحظ11:2-4ولو6:9-13مت

عديبعولوعندطباتخص!هناكمعناها.لها

سياقفيالصلاةهذهانجيليكلجعلمت.

الجبل،علىالعظةمنكجزءتجعلها.بهخاص

يمارصونهاولكنهمالصلاةيعرفونأناسإلىفتوتجه

طرلقةمنفانطلقلوأماومرا".رديءبشكل

ضرورةعنبالأحرىليحذثناالصلاةفييسوع

منمسيحيينإلىتتوخهفقاهةتعكس.الصلاة

مسيحيينإلىولو.الصلاةعلىنعؤدواجمهودئأصل

أعطيتانسختينأمامنكونوهكذا.وثنيأصلمن

الذيهومتنصولكنع!لفتين.لكنيستين

لكالأنالمجدلةوأضيفتالكنيةفينفهفرض

والمجد(.والقؤةالملك

إلم!بنداءالرليةالصلاةبدأت.المضمون،2(



من!ىصلاة

،تعند)ثلاثطلباتفيفتواصلتالآب،

الاسكاتولوجي،المستوىعلىلو(عناثنتان

مجيءيرىأنفيالمسيحيئرغبةعنوعبزت

اللهشيئةموضوعهوالمجيءهذا.اللهملكوت

الذيجتسيماني(فيوالملاةوز26:93ت)رج

الخبزحولطباتتأتيثم.اسمهتقديصمعيتوافق

أجلمنهوابخز.شزكلمنوالحمايةوالغفران

أيضاالطلبةهذهوفشرت.الغدأجلمنأو،اليوم

)فكرة"الشر"أمامنحنهل،ثم.الحياةخبزعن

نإمذكر(؟)شخص"الشرير"أمامأم(شخصيةلا

!!كاتولوجي،توتجههو"الابانا"صلاةتوتجه

البدايةكانتفإن.العالمهذاإطلاقايحتقرلاولكنه

تنفصللافهي،مجدهوعلىاللهعلىالانتباهتركز

نعمةإلىيحتاجوالذينعيشهالذىالمؤلمالجهادعن

الله.عندمنخاصة

فيوجدآية.15منيتألفمزمورمنشىصلاأ

نمنأفضلأما.والوسيطةالقديمةاللغاتمح!لف

منتجميعهيالنيالرسولثة!"القوانينفيفنجده

الرسولثةالديدسكاليامناسثقى،الادسالقرن

فيالسبينئة،فيالصلاةهذهنجد3(.)القرن

المزامير،إلىضئتالتيالليتورجتةالأناشيدعموعة

.الصوملزمنالبيزنطثةاللبتورجيابهااحتفظتوقد

اعتبارأعيدساعة،اليونالئةفييبدوماعلىاثفت

فلافيوسئل،إذن.الهودفيالوجدانفيمنشى

كذلكعاملهالذي001(يةقي+)يويفوس

وأ48()+بومبيوسزمنفياليهودفيالتفليد

.الاضطهاداتزمن164(ة)+الرابمأنطيوخ!

الخاطئالأسبر،الملكصلاةهيمئىصلاة

ولكنوالقدير،الرهيب،الخالقاللهإلىوالناث

.أمجادهفينشدالأسعنيخئصهلكي،الرحيم

الملكحزقياوابنالكافرالملكمنشىإلىئشت

فطرح6-642(أملىسنة45ملكهاتذالتقئ.

الكافر؟لهذااللهنعمةئمطىكيفيسؤالأ:الكات

فتحذث،21مل2فالهما-13ا+:أخ2عارض

إلىوعودتهتولتهعن،بابلفيمنسىأسرعن

هذهاستلهمثمنئىصلاةتكونوقد.الملك
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النصوعىمنالصلاةهذهليت.القديمةالتقاليد

ئطغبأنترنتومممعسمحولكنالفانونثة،

4،عز3شأنئأنها،القانونثةللنصوصكملحق

عز.

/23؟ة)1/128هيرودوتسرأى)ا!(صلب،

في.فارسعالمإلىيعودالصبأن(125،3:132

الئحعوبلد!يمارسالعقابهذاكان،الواقع

الأدبكانإذا...واسكونييناشوريينمنالبربرثة

عناللاتينيالأدبمثليتحذثلمالونافي

ومارسوهالصلبعرفوااليرنانأنإلا،الصلب

5/54:7؟)بولييوسالدولةضدلجرمكعقاب

الهلنشية.الحقبةفي38-93(كلبومين،بلوترخس

بعدفبماالمسثحبنواللصوصللعبيدكعقابئم

ولكن.ب(وأ،554اخلاقيات،)بلوترخص

إلىفبالنسبةلرومة.الممتزةالسمةظلالصلب

وعارأفساوةالعقوباتاكثرالصلبكان،الرومان

يقاسيهكان:26(.اليفيوستبطس،)شيشرون

مواطنينليسواالذبنالأحراريفاشهكماالعبيد،

والخيانةوالرقةالقتلعلىعقائا،رومانيين

والتمزد.

القعرفولكنه،الصلبالقديمالعهدجهل

عليهمالمحكومأجسادوتعليق7:9(،)أس

الجمجيراهمحينعازهميزدادلكيبالاعدام

.ا:26،يش2:22-23؟ا25:4؟تث)عد

عز4:12،21:6،9،12؟صم012،إ3ااصم

الثعرلعةتحذئتما04:91(.تكرج6،1:ا

اليهردولكن،المعنىبحصرالصلبعناليهودية

)167ابيفانيوسالرابمأنطيوخسأيامففي:عرفوه

العاديات،)يوسيفوسعديدونجمهودضلب.(.مق

-هـ1)3الحشمونيجنايوسواسكندر.(12:156

الحرب،)بوسيفوسبهودفي008صلب76(

العقوية،هذهالكبيرهيرودسألغى:79-89(.ا

)أعالجيلييهوذاضلبفقد.مونهبحدعادتولكنها

وهكذا.592(:17العادياث،يوسيفوس،كم!:5

ليصلب!:يسوعمحثمةفيالثعبصرخةنفهم

.ستاوروو(:الونانيةفي.وز27:22)مت
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)متالجنوداقتاده،يسوعمحاكمةوبعد

العادةحسبلئصلب15:02(مر3؟ات27

!لببه،بسوعحملأنوبعدتقربثا.الرومانئة

)خمرمخدزاشرائا،اليهودثةالحادةحسبنال

بح!وعولكن96:22(.مز،خك،وبمزممزوجة

الصلبكان.:23(15مر34،:27)مترفضه

الئيابمنوالتعريةالصيب5وحملالجلديسبقه

المصلوبباصتطاعةكانأنهويبدو35(.:27)مت

بينالصلبارتفاعكان.عورتهيستربمايحتفظأن

،الأرضفيئبتأمنار.وثلاثةالمترونصفمترين

أنالمرتجحمنولكن.ي!وعضلبذلكوبعد

علىالموضوعةالعارضةعلىعليهالمحكومئحمفر

فيالمثئتالعمودعلىالحارضةترفعثمبمالأرض

من21:18(.يو)رجوعساميربحبالالأرض

الوبمساميرالصليبعلىلمحققيسوعأنالامميد

اشعملواالجنوديكونوقد25(.02:يو24:93؟

يكنلم،الحادةحسبالحظاموكسر.مساميرأربعة

91:32-سم(.)يويصوعوضعفيضروزلا

بولس:فكرةبعدنفهمأننحشطيعوهكذا

)رجلليهودشكامصلوئا،مشخانعلنلأنحن

ا:23(.)اكور!للأمموجهالة21:23(تث

قايينتوللأم.للامكالثانيةالمرأة.وحمايةظل:صلة

-23(.4:91)تكونعمة

صتاي

فيعائلةرئيس.شمعيأبناءمنبنياميني1(،

2(."8:أخ)اأورشج

نأقبلداودإلىانضتم.منسىمنرثيس2(،

12:121.أخأاملكابصير

دفنتفناك.وافرابمبنيامينبينالحدودعلى!لصح

35:91(.تكرج:2؟ا.)اصمراحيل

بنحافربنصلفحاد.الرعبظلفيصلفحاد:

الخروجخلالمات.منسىبنماكيربنجلعاد

بلابئايئركوأ27:ا-3()عدخطيئةبسب

نرصة،ملكة،حجلة،نوعة،محلة:بناتخمس

رج،ي:173يش-7؟ا26،3:27:س)عد

الحقموسىمنالبناثهذهحصلت15(.7:أحا

موسىولكنا-8(.27:)عدوالدهنيرثنبأن

القبيلةأرضتضيعلئلأالقبيلةداخلبالزواجألزمهن

اسمهوالبناتهذهاسم36:2-12(0)عد

شكيم.شرقيئوشمالم!شماليأقاتعئمائرحسى

(.الذبيحة)أيزباح(،ش!ؤه)اسمصلمناعصلمناع

عليهماتغلب8:7.2-اقضفيلمديانملكانهما

اخوته،قتلاأخهماوبما.الأردنشرتيئفيجدعون

همايكوناقد83:12(.مز3،ت9)إشتتلهما

تقليدفيعنهمانقرأاللذينوزيبعوربنفسهما

7:23-25(.)تضبجدعونيتعفقآخر

المظلم.:صلمون

شكيمقربالغاباتتغمرهجبل14(

علىالذيالكبيرالجبلبكونقد9:48(.)قض

هرصلحون68:15مزفي.!اليمقريةتقومسفحه

فيحورانجليكونقد.افلجعليهيسقطجبل

المزرخ؟بطليموسي!ئيهالذيباثانأرض

اصلمونوس.

أحد23:28(.صم)2الآخوخيئصلمون24(

:92(.11أح)االاحوحيعيلاي=داودأبطال

رج.قادشبمد.الخروجمراحلمنمرحلةصلمونة

.-4142+:عد

)ال(،صليب

عددصورفيالصليبنجد.العذابأداة1(،

ص:العبريةفي.(...)بابلالقديمةالحضاراتمن

الشرقفيعرف.صتاوروس:اليونانيةفي.بل

القرصفي)سخلالصغرىآسيةفيكماالأوسط

(.الحياةرمزهوالذممط)الصليبومصرالثحصي(

بالنسبةعلامةأهئمالصليبصار،بسوعموتمنذ

المسسحي.إلم!

وتد،بشكلعذابإداةإلىالقديمالعهدأشار

بالموتعليهمالمحكومعليهيضعونكانوا

25:4(.عد41؟04:91،13؟)نكويرفعونهم

فيمامعشجرةفيجثةتعليقعنحدبثوهاك

8:92،يش21:22،)تثعارمنالعذابهذا

جاء9:25(.8:7؟،:14؟اس01:26؟

اليونانفاستعمله،فارسبلادمن4،الصلب
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وعلىالعبيدعلىبالاعدامالحكمأجلمنوالرومان

)هبرودوتس،القدماءالكئاباعتبر.اللارومانببن

بريرئا4الصلب(يوسيفوس،تاتتس،بلوترخس

ذكر،يسوعزمنفي.بالجلد5أوبالعذابفاصقوه

الهردقاصاهالذيالقاسىالموتيسوعصيث

5:كم!(.)أعأرضهماحتلالذيعلىالمتمرذون

إلىبالموتعليهالمحكومبحملهاعارضةفاك

قتةعلىتثتت.المدينةخارجفي،العذابموضع

فيغتلفةفجاءتالتئبيتهذاطردقةأماعمود.

الصور.

بأربمبوعصببكانيوع.مبب،2(

الحكمإعلانأوالصليبلقب،لأنإأذرع"

كت27)تالمصلوبرأسفوقوضعبالاعدام

معالحوار)يوسيتينوسالق!صاءتحذثوز(.

/2الهراطقةضد،ايرلناوس؟19:12،شلفون

مدةعن(318:مرتيرنضد،ترتيانس؟24:4

تحتؤضعماأقا.ركبتيهبينالمعذبجسدتسند

لا.الاركيولوجبامعيتوافقلافهذا،يسوعفدمي

الجندىلأنعالئا،كانيسوعصلبأنفيشذ

ليشربليعطيهالزوفىمعقصبةإلىاحتاج

كلحاتالأناجيلأوردتوقدوز(.:9192)يو

الصليب.علىيسوع

الصليبصار،يسرعصبنذ.اللاهوت3(،

ت)بسوعلحياةالموافقةالميحتةالحياةعنصورة

علامةههوالصلبا(.6:رم4":38:16"ا.

جيغاأجلهممنلمحئلالذيبالمحالبثرفداء

عب2:8؟)فلالعاروموتوالاهاناتالعذاب

الصليببدا:13(.2:13؟2:12؟26:12؟11

ا:23؟)اكورلليهودوضكاالعالمنظرفيجهالة

أجلنا"من"لعةيسوعصاربالصلصا(.ا5:غل

ذلكومع2:23(.اتثرج3:13؟)غل

)اكور"اللهقدرة9هي"بالصليب"فالبشارة

1(.6:!ا)غل+الخلاصيكتثفلمنا:18(

نبانإلىالميحيئنظرفيالصليبرتزوهكذا

)غلبوعخطىعلىالالتزامفيللذاتكامل

بسوعمعصلببهالمسيحييحملفحين5:24(:
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يسوعاقتناهالذيالخلاصفييشارك34(8:)مر

)الح"الخثبة"علىالمسمر4(02:2،:ا!و

ائخادفي2:24(بط93:13،92:1؟ا.35؟5:

الصلبصارلهذا2:91-.2(.)غلم!مدهثى

2:7؟رؤ34،إ91)يوالمسيحتةالرمزتةفي

يتحذثالتي"الحياةضجرة229؟2(،1:91؟

ا:3(.مز3:22؟2:9؟)ئكالقديمالعهدعنها

بنيا!ينمدنلائحةفي.القمتانصمارابم:

الواقعصمارايمجلبجوارتقع18:22(.)يش

4(.:13اخ)2افرايمجبلفي

.(16:اأحا=01:18)تككنعائهعثيرةصماريون

أروادبينربماالفييقيئالشاطئعلىأقامت

هذا.والأشورئونالممرئونعرفها.وطرابلى

أخوهوكنعانمنيتحذرالذيالشعب

مي!صمدينتهماصم.والحماتيينالأروادبين

)صيميرا(والباللتةالأضرربةالنصوصفيكمار!ي

نلونصوص(،الثالثتحونسر،م)ذوالمصربة

تقع)سيميرا(.اليونافيوالعالم)صومور(العمارنة

الكييروالنهرطرطوسمنطقةفيالمدينةهذه

عنكلمء)تبعدالكازلنلفيرتما)الونيروس(،

(.الابرشنرمصث

الشعبيالاشتقاقأما.ايلاصمهأواللهاسم:صمولل

بصمرئيل.لالاولفييق02ا:اصمفيالمحطى

حاسئادوزالعب.الرامةمن.وحنةالقانةابن(1،

)اصماسرائيلفيتارمحهاوبدايةالملكتةنأ!يىفي

25؟:-27:11:1212؟2.1-21:7؟-3:ا:ا

28:3-؟ا25:-24؟:9118؟:13-16ا:15

وممتلئافهيمارجلأالتفاليدأقدميصؤره.2(.

والنبيئوالوسيطوالقاضيالكاهنويعتبره.حكمة

رإفجعله.بعدفيماشهرتهونصت.مغاالجيضوقائد

بين99:6مزوذكره.مرسىشوىعلىا:15

:16-46سيوامتدحه.الرباسميدعونالذين

داود.الملكتاربخكتانه92:92أخايقول.23

صموئيل.سفريمعبهذاعلاقةلاولكن

أثرعلىلته()والافرايميالافرانيهذاتكزس2("

كخادمشلوهفيطفولتهوقضى،أئهنذرتهنذر
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التقاليدإنا-3(.)اصمعاليوالكاهنللمعبد

القضاةخطفيجعلته،باسمهارتبطتالتيالمثحغبة

1(.!2،-71517)اصمبهخاضةسماتمع

الجلجال،،إيلبيت:مختلفةمعابدفييتحزكهو

افرايم.وجنوئيبنيامبنتضثممنطفةفي،المصفاة

الجليلتبانلإلىفوصلتتدريجئاسلطتهوامتذت

خارجفظفتيهوذاقبيلةأما.الأردنوضرتبئ

تفسيرفلاسغبثرفيأبنائهحضورأما.سلطته

بأنيكتفيلاهو8:ا-3(.)اصملهتاريخئا

ليىالحاكها.دوريمارسبل،الثعبفييقضي

السابقين،الأبطالصثالعلى"المحزر((هو

معقولأبى!أبامهفيالفلسطحينعلىوالانتصار

دوزا"الرئيس"هذالعب7:ا-14(.)اصم

9:13،ا؟7:9-.)اصموليتورجئاروحئا

الرائيالتقليدفيهورأى16:أ-15.

النبوفيالتقليدفيا-12(.9:ا)اصم

الأولين،الملكبنمسحالذيهوالاشزاعي(1

أما-13(.ا:)16وداودا-8(:01)أصمصاول

ابنييرافقالذيال!ثزمعفتتعارضطفولتهأخبار

69:6(.)مزكاهئاواحدةمرةسثي.عالي

)بهاب!صموئل

فيمختلفااسفاصموئيلسفرايحمل.الاسم)أ(

اليونانيالنقليدينفيهوعئاالعبرفيالتقليد

صموئيل.:البهوديالتقليدفياسمه.واللاتيني

البلايةفيأتفاصموئيلسفرممطأنعلىيدكهذا

قسماليونانئة،إلىئقلوحينواحذا.كنائا

الملوكشضيامتساويينجزءينإلىعحلئةلأسباب

الأولالقسمكاناوهكذا.الئانيوالملوكالأول

الرابم.والملوكالثالثالملوك!يكضلهلمؤلف

السبجنثةخطىعلىاللاتينثةالشعبئةوسارت

أدونبالتقسيمالعبرفيالنصوأخذاليونالئة.

سفرايحمتىلا.4841ينةبعد(لاسما

فهذاكتبهما.صموئيللأنكذلكصموئيل

ولا92:92.أخاإلىبعودالنلموديالتقليد

منككلأنصمرئيل،عنيتحذثانلأخهما

صمرئيل.دورمنأهمدوزايلعبوداودضاول

داود،إلىينصبهأناليهودفيالتقلبديستطعا

زذل.لانهيثاولإلىولاالمزامير،صاحبلأنه

فيالمهثمالثالثالثمخصاسمإلايبقلموهكذا

بسفريهصموئيلكتابشفيلهذا.الكتاب

والثافي.الأؤل

خبرصمونيلكتابيرويالمفمون.)ب(

قيلةعشرةاثنتيإن.أوقانهأهمفياسرائبلشعب

مغاتعملتكنولمديخثةمححوعةتكؤنتكنلم

تكونحينإلأومخثص(قاض)أورنيسبقيادة

سياسئةوحدةشكلتالقبائلهذهخطر.في

هذاأنعامةالخزاحيظن.الملكهورنيىبقيادة

الفلسطئونشكلهالذيالضغطتحتتئمالتطور

ولكن،صحيحالرأيهذا.اسرائيلوجودعلى

بحضارةتأثراصرائيلشعبأنننحمىلاأنيجب

.أدوم،عمون،موآب:جاورتهالتيالممالك

الممالك.هذهفيكماالحكميتكئفأنوتمئى

اصممثلنصنوجوديفترالاعتبارهذامثل

9:6()تضابيمالكملكتةفسلويفهمنا8:ه

فهذهللملكئة.الدينئةالأوساطومعارضة

السياسثةالروابطتكونأنمنخافتالأوساط

ولمحلالديئةالروابطبضعفعاملأالقبائلبين

المعارضةباسمالمنكمأما.اللهمملكةمحكالدولة

بوجهالوقوفعلىيقدرأولكنه.صموئيلفكان

.العامالرأيمتطفباتفقبلالتيار،

المهمة.تدرعلى،ثاول:الأولالملكيكنلم

لملويذوبكادبلذالخلفهتاركاالمعركةفيمات

اصرائيلككثتمقبيلتهبهأقزتعظيمرجليبرز

محذد،لوقتأتفهتوضل،داودالرجلهذا.ملكا

دولةمنهاويجعلالعبراتينقبائلكليوخدأنإلى

التاريخهذافيصموئيلكاترأىولقد.عظمى

الدعوةوتلفوااللهقادهمأناسلدىتأفياتنتيجة

فيففطيطئقلاوهذافرذلوا.دعوتهمخانوا.منه

فقدأنفبعد.أيضأالدينيئالعالمفيبلالسياميئالعالم

احتلالذيلداودمحفهاللهأعطى،حظونهشاول

مكانة،الخلاصتاريخفي،وسلالتههو،بعدفيما

فقدواالذينونسلهلعالمطحدثماهذا.رفيعة



صموئيل

ومن،صادوفالكاهنمحفهماللهفدخ،حظوتهم

يدومبيئاالدبنىالمختارينهذينأجل

ريطناواذا7:16(.صم2:252؟صم)1

نأن!تطغالرئيثين،بالأشخاصالأحداث

:أقسامأربعةصموئيل)سفري(كتابنقسم

وشاولصموئيلا-7(،)اصموصموئيلعالي

16-)اصموداودشاول8-15(،)اصم

نهايةحتى2-.2(صم)2وحدهداودا(،صم2

ستبهافوضىمنالملكهذارافقمامعملكه

نإ.ملحقات21-24فويشكل.أبنائهطمو

طابعهماصموئيلسفرييعطيالخلاصتاربخ

ووحدنهما.الخاص

الوحدةهذهخلالمنال!ب.أعل)ج(

اصمففي.التارئحئةالموادفيكببرأتنؤغانكتثف

فيولكنعديدةمراثعينهاالأحداثتردخاصة

01:17-27؟مع9اصم)قغتلفةوجهات

91-معا-12.:301،ا:15ق:12-15!11

ق:هه-17،58مع:14-1623ق24.

مع17قاصم18:02-27؟مع18:17-91

مع02:12-17صم2:912،قاصم2

صم2328-18،2124-23:16...(.بعد

ي9صم2إنبحبثنادرةالظاهرةهذهتصبح

تسلسلفيتبلبلآونلاحظ.قبلهعمايخنلف

الفلسطثينأننرى،7:13اصمففي.الأحداث

الحربايسففينرىولكن!نانهاليا.فزمراقد

معداودنرى.والإسرائيلتينالفل!طتبنبينسجالأ

شاولسقوطنرىبينماي17اصمفيالفلسطثين

يعرفلا9:8اصمفي3.اففيبأيديهم

كلرئيسكانصموئيلأنمعشاولصموئيل

يخهايقيمالتيالمنطقةزاروأنه)7:113،اسرائيل

شاوليعرفلاهه:17صم1في(.)7:16شاول

ا-23(.4صم)2خدمتهفيكانانهمعداود

يكونأننفهمهنا.صم2فيأخرىسمةونكتشف

عنتحذثواالبنتاتوكسفيمراجعرأواالذينالنفاد

فجاء.صمرنيلكتابفيوالوهيمييهوهيتقلبد

المرجعوزادالموادوجمعالاشتراعيالكات
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نأيبدوولكن2:27-36.صم2الكهنولمن

يجمع8(صم2)خىصموئبلأنهوالصحبح

بطابموتثسممتنؤعةأوساطإلىترجعتقالبدعذة

منبطريقةفخمعتبينهاعلائقكانت.شعبي

.كقاضبصموئلبتعفقماكلمثلأ.الطرق

خلالإلأأدبثةوحدةتكنأالمعطياتهذهولكن

داودعاثلةقضةوجدتاشتراعئةيدبواصطةالمنفى

هذاموتبعدحالأدؤنتالتي9-02(صم)2

صموئيلفيتظهرلاالاشزاعئةاليدولكن.الملك

مفاطغيهوذابرئةفيكتشفت.والملوكتضفيكما

صموئيل.كتابمنعديدة

أساسفيالموجودةالروحئةالفكرة.التعليم)د(

فيهاتوشعتكماالاختيارفكرةهيصموئيل

فيهليحفقضعئااللهاختارالاثتراعثة:الأوصاط

الذبنالأفرادعننقولماوهذا.الخلاصيئمخططه

والأفرادللشبإنثئم.الخلاصئةإرادتهتظهربهم

والإنساناللهبينالعلافاتوتبدو.اللهتجاهواجبات

كلوفي.نفسهاللهعقدهإلىبادرعهدبثكل

الأهمةكبيردوزاداودبلبهذاالخلاصتاريخ

التثارلفجرمعاصرة7(صم)2ناثاننبوءةوتظهر

المسيحاني.

واضخا،الاشتراعيئالطابميكنلموانإنه

العهدلاهوتعلىيدكصم(2،)اصمفالكناب

قبهوالذيداودفوجه.الاشنراعئةالوجهةمن

سمةزمنهجمعطي25(صم16-2)اصماليهاب

الفصولأنغير.بشوعمنقريئانجعلهالتيالأمانة

نإ.عينهالدينيانمظارفيموضعهايتحذدالأولى

)اصمالأممجميعمثلملكايريداصرائيلشب

الملكهووحدهيهوهأنن!يوكأنه02(،،8:ه

ل!اصافيبنيفملك12:12إ.8:7؟)اصم

فيغططهوأداةالرلثتابمإلأيكونأني!كن

)اصمللرلثتائةأمانةمنهوتطلب.شعبه

تث،:3-24امل؟24-25،-12:1415

سمعأنهفكانتشاولمأساةأما17:18-.2(.

سمعوماملكا،بهنادىالذيالئعبلصوت

22-23(.ا،15:ا-ا)اصمالربلصوت
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)اصمرثهرفضضاوللأن،شاولالربفرفص

شبفيالملكسةمثالفكانداود،أما:23(.15

12-صم)2أخطاؤهلهكانتأنهمع،اصائيل

م)2"عبده"فكانبكلئته،للربتكزس02(:

صم222:!؟)ا!ملانبيائهالسامع7:12!

نإحتىأ-91!أ12:24:ا-13،ت71-16:

صم)2معهالربأنعلىنجاحهودك.وثخوه

التي،أورشليمفيالردثملكبه12(.5:.أ،

المدينة6(صم)2العهدتابوتبواسطةص!ارت

!ذهوممان.الرلثمدين!داود،مدينة،المفدسة

7:8-صم)2ناثانفنبوءةالختر.جزاؤهاالأمانة

المئالوهذا.سلالتهدوامللملكاكدت16(

سيكون،عاشهداودأنالكاتباعتبرالذيالملكي

كتابفينراهماهذا.خلفائهعلىليحكمالمقياس

.الملوك

صموئل.مدراش"رجمدراش،مموثل

فينثمأتالتيالقوئةالأمورئةالمملكةعاصمةصمورو

.م.قالثانيالألف

صأنان=:+(15)يشيهوذاسهلفيبلدةصنان

ا:11(.)مي107شةصنحاربهذدهاالتي

.الأصنامعبادة*رحالأمنامعادة،اصنامصنم،

الحمراء.القرة،رجا!()الب!رةصهباء،

مهون

إلى)يودوالجرداءالجافةالتفةيعنيتد.الاسم)أ(

إلى)يعودوالحصنالقلعةأو(قاحلةمنطقة:صية

أصلمنالاسميكونتد:وقيلحمى(.:صان

والسب:(.ساقية)ماء،صيامنويشتقحوري

جنوتيالواقعة،التلةسفحعلىجيحوننبعوجود

علىالحوريالتأئيرعنأما.أورشليمقيئء

عنحدبثنامعرضفيذكرناهفقدالقدبمأورشليم

أورشليم.*

381المزاميرفيصهيوناسمنجد.الاستعمال)ب(

51إشعيا،فيمزة)32الأنبياءكاباتوفيمزة(

مجيءقبلموجوداسمصهيون.(.إرميا..فيمزة

اللغةبهاحتفظتوقدكنعانأرضإلىإسرائيل

.(311:)نثىالشعرئة

صهيون

5:7؟صم2يتحذث.صهيونقلعة،1(

المنغ.المكانهذا،صهيونقلعةعنا:هاأخ1

الحصنيشكلمكائاولشحصنهوصهيونإذا

علداودمسيرةصم2يذكرأنبحدمنه.اجزة

كانتيؤخذ.لاالحصنأنعلىيشذد،أورشليم

)الضهورة(الئرقثةالجنردثةالفةعلىالقلعة

للمدينة.

اسائيلفيصهيوناسمخسر.صهبونابنة2(4

منظاهروهذا،القديمالطوبوغرافيمدلولهالقدبم

داودمدينةوهوصهيونحصنداودفأخذ:عبارة

أفيلطللقزاءيبينالإيضاحهذا5:7(.صم)2

امتذتمدينةفياليبوستينصهيونكانتمكان

صارتوالمزاميرالأنبياءكاباتففي.وائسعت

4:3؟2:3،)إشأورشليممرادفصهيون

المدينةوشئيت.(.02.76:3،ت51مز؟03:91

تقسمأورشليمبورجوازبة.صهيهونبنتوشعبها

.ا:24؟)إشصهيونفييفيمالذيالشعب

كز؟2:23)يوءصهبونأبناءهمالذكور:6(:21

،ي3:16)إشصهونبناتوالإناث9:13(

وثخوكما(.البلاطنجساءفكربعضهم4:4:

لانحطاطصهيونوتخوا،أورشليمالأنبياء

السبعثة،حسب2؟ا:ا)إشأخلاقها

علىالمراثيضاعرويبكي6:ا(.عا+:14،

المقفرةصهيونشوارعفيذكرأورشليمدممار

الناركلتهاالتيأساسانهاأ:4(:)مرا

الأساسإلىالمهدومسوره!اا(،4:ا)مرا

87:2(؟)9:15المزاميروتكثمت2:8(.)مرا

أورضليمأ!وارعن02(:51)أورضليمأبوابعن

بنائها.إعادةعن:17()201

المزاميروسفرأشعيابستعمل.صهيونجبل3(،

عيهاالتيالتلالعلىفبدلأنصهيونجبلعبارة

الأسوار.،البروجالقصور،:أورشليمئنيت

ويدور،العظيمالملكمدينة48مزيسفيها

أبنيتها.فيليتأتلحولهاالمزاميرصاحب

صهيونجبلالردثأحثاقه.مكن44(

لهمسكتاواختاره87:2(رج78:68؟)مز



صهيوني

يسئيلهذا2(.74:مز:8؟18؟8:91أإش

المقذسالجبلصهيون4:7يوء2:6؟مز

المقذس(.الجبلأورضليميسئي66:02)إش

،يهوهعرشهيالنيلصهبون482:مزوجمطالب

من.الشمالأقصىفيالاله!لجبلالتيبالكرامة

14:7؟)مزعوتهويرسلفؤتهاللهبظهرصهبون

ضعبهعلىيملكصهيونوفي02:3(،

تخرجصهبونمن134:.ا(.مز24:23؟)إش

17(نالتعويوء3:ه؟4:3،ك!:32؟)إشبقثة

25:6-12(.؟4؟ه)إشالدائمةالسعادةموعد

ككعلالداو؟يالملكيهوهينضبصهيونومن

الأممكليعلمهناكومن011:2()مزالأرض

أورشليم.عنتلناهمارج4:2(.في2:3؟)إش

4:2؟مي2:3،أشإن.الهيكلجبل،5(

والهيكل.صهيونبينتماثل134:3"02:3؟مز

اسمامكفيصهيونجبلعارةصارتوهكذا

صهوناسموايتعمال.الهيكللجبلمحفرظمكان

كمرادف8:ا(مل1إلى)وانتقل5:2أخ2في

علىالمكابالزمنفيالبارةه!ذه)دتتداودلمدينة

اعميحصرونلاأخهميفترضالغربتة(،الجنويئةالتقة

والآ..مق004سنةحواليالهيكلبجبلصهيون

نحن.تنؤرهولمالقارئبلبلتالحاشيةهذهكانت

القديمالمعنىيشعيدأنيريدعلصئتأوبلأمامهنا

11:5(.أخ)ا5:7صم2حسبصهيونلاسم

فيالهيهلوجبلموريابينالتماثلفيآخرمثلولنا

.ا3:أخ2

فبهاتدكإيراداتهناكالجديد.العهدفي6(،

وأ:ه(12يو؟21:ه)تأورشليمعلىصهيون

11:26؟9:صه!؟)رواليهودفيالثبعلى

صهوناسم12:22عبفيونجد2:6(.ابط

يرمزا:14رؤوفي.السماوئةأورشليمعلىليدك

الجديدلإسرائيلالأرضثةالحقبةإلىصهيونجبل

الكنيسة.أي

لبنان)مناهدنيمارولبراهبا!()أنطون،صهيوفي

الصريالئةفيالجديدالحهدكتابن!خالشمالمط(

1611.سنةوالكرشونتة
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الشمالي(البنانإهدنفيولدا!()جبرائبلصهيوفي

العربئةعلمحيثرومةفيوتعلم1575سنة

بارص،إلىجاءثئم.الحكمةمعهدفيوالسرلانتة

اللغاث()قعذدةالبوليغلوتةفيعملوهناك

إلىاالعربثةمنالمزاميركتابترجمالبال!شثة.

ونسخ1614(.)رومةشلقاللهنصرمعاللاتيننة

فامعملأعظمأما."الرهاويلبعفوبالسئة"الأيام

العربتةالنصوصصخح.بارشىبوليغلوتةفهوبه

ارعداماا!ديدوالعهدالقديمالعهدفيوالسرلانثة

ينترجمثتم(.الحاقلافيفيهمابالعمل)قامملث3و

،الفضاة،يثموع،التاتوكساللاتينثةإلىالصرلانثة

الأنبياء،المزامير،الرسلأعمال،المكابئين،الملوك

اللاتينئةإلىالعربثةمنونقلوالصغار.الكبار

المسفاةسليمانوأسفاروالكبارالصحغارالأنبباء

الحكمئة.الأسفار

الصوانيكسرحينصاور.:العبريةفي)ا!(صؤان،

حسباشعمللهذاكال!حكين.حادايصبح

فيايخان.أجلمن5:2-3يش4:25،خر

أخذواورفانهالكابييهوذاأننقرأ01:3مك2

الصواك(الأرجحعلى)استخدموانار""حجارة

الهيكل،طفرواحينالمذبحعلىالذبيحةنارليشعلوا

مقذسة.لا،ديخوتةنارإلىيلجأوالئلا

صولةمنطقةإن.اراميون،رجارائةمديةصوبة

الشرقثةالسلسلةءومنحدراللبنانيةالبقاعقابلت

الارام!ةرحوببيتدولةمنا2جزكان

داودضفها8(..ا:12،6؟8:3،5،صم)2

18:9(.11:47؟أخا8:8،صم)2ملكهإلى

أنقبل8:3(،أخ)2حماةسلطةإلىعادتولكنها

أشورية.مقاطعة8-7،القرنفيقصير

صوحر

ابراهيمباعالذممطعفرونوالد.حثيرجل1(،

23:8-18(.)نكالمكميةحقك

يعقوببنستة()كانواشمعونأبناءأحد2(،

بناءأأحد:رخنىا=(6:51خر=64:01تك)

نسلهيشكل.4:24أخا(:خمسة)كانواشمعون

26:13(.)عدالزارحينعشيرة
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4:7(.أخ)ايهوذافيوأشحور.حلاةابن34(

الصخر.:عوو

هو25:15(.)عدمدياتةعثيرةرئيى14(

25:6-18(.)عدفنحاسقتلهالذيكزيىوالد

03=9:36(.8:أخ)1جبعونمنبنيامينيئ2(،

المتوسط.شاطئعلىفينيقثةمدينةصور:34(

صخرتةجزيرةعلىتقع.فبنيقتةمدبنة.الصخر:صور

الشاطئعلىكان.للمتوشطالشرقخالشاطئعند

يألايوتيروس:اليونانئونسماهالذي1أوشونفسه

الممزيةالمصوصفيالمدينةئذكر(.القديمةصور

كانتالمدينةوالاهةوالأوغاريتئة.والأشورثة

نيأوغارتأشيرة18:91.)املأشبرة

ثثملمصرمذةصورخضعتالأوغارشثة(.

الملكفتذكرالحمارنةتلرسانلوأماا!شقفت.

مهئة:مدينةصوركانتالوقتهذافي.ملكيأبى

.الزجاج،الألوان،الأقمشة،المعادنصب،الملاحة

أثروعلى.واساثيلصوربينطتبةالعلاقاتكانت

صوهـتقذمكانتصوروملكسليمانبينمعاهدة

الغذائئةالموادإسائيلوتصذر،والصئاعالخثب

ر!ا!9:ا-14؟7:13،04،:ا-12،ه)امل

الصورئ!خبرةمنسليمانواشفاد12:.2(.

وكان.-28(9:26ملا)التجاريأسطولهلتنظيم

اتبعلالملكبنتإيزابلأنالعلاقاتهذهنتبجةمن

يسمى3.ا:16)املصورملكأخابتزؤجت

أرادتحينالصيدونتين(.ملك:الصهذافي

التحالفاتسياسةإلىاسانيلتجتذبأنصور

فيصورضد)أقوالبقزةالأنبباءاحتبئ

ي؟ا:9عا26:ا-28:91؟حز23:اى،إش

9:3(.زك

تجاهاستقلالهاعلىتحافظأنصورتوصلت

منكبيزاعدذاولكنبابلونية،وتجاهأشوربة

قرطاجة.يؤثسونوذهواالمديةتركواسكانها

ق.م.()322الكبيرللاسكندرصوروخضعت

انتقلتهذابعدوالبر.الجزيرةبينطريفابنىالذي

هيق.م.891سنةحنىالملوقتينإلىصور

4:18-02:مك2و11:95امكفيتسئى

صور

وقبل.سلطتهاثبتواالرومانجاءولما.الحزةالمدينة

الأشورثةالمحاولاتإلىنشيرالإنجيلإلىنصلأن

وشلمنصراطبانيباأضورفإن.فينيقيةفيالعديدة

إلىيأتواأنحاولواالثالثنيراريوهددالثاك

صور،مثلغنتةمدنعلىالجزلةويفرضواالمنطقة

والعاجاصمينةاالمعادنالمدينةهذهمنطلبواوقد

أسوارهامنالخرو!إلىصوردفعماهذا.والتوابل

أوروباشاطىإلىثثم.(،.مق)814أولأقبرصإلى

.8القرنفيوهذا،والمفر!الأندلسحتىوأفريقيا

التدخلالثاكفلايعرتغلتحاولساعةذلككان

الفرانبوفرضالفينيقتةللمدنالداخلئةالأمورفي

أصحدونبينالتبعئةمعاهدةدران.عليهاالباهظة

تحزكحرتةمنحذتالصورممطالأولبعلوالملك

أسطولأهمئةتنسىأشوربةتجعلأندونالصورثبر

امتدادعن27:12-24،حزتحذثوقدصور.

صورأنمع7-6،القرنينفيالصورثةالتجارة

بعد،صيدونلحسابمواقعهابعضخسرت

دام585.شةالانينمرنجوخذيدعلىحصارها

يشطبعوالمالبابلتينولكن،سنة13الحصارهذا

الاسكندراحتكالبحرئة.صورعلىبسنولواأن

أيامفيسلغاازدهارهااستعادتولكنهاصور،

وصيداصورمنعديدونأناسجاء.البطالسة

إلىبنفسهجاءالذكط3:8()مريسوعليسمعوا

بولسبكونأننفهملهذا.2(ا:15)متأرضهما

)أعأيامسبعةعندهموظلصورمشحتيزار

.)21:3

حيرام*،ابيبعل*صور:بملوكلائحةإليك

عبد"،الأولمعزربعل*.(،.مق)759الا،ل

إم،عشتار،عثشارت،متن،عضتارت،

الثافي،معزربعلممه،الأولإتولعل5،،فليس

بعلاتو*،ملكيرام5،ياتونفوم5،الأولمتان"

بعل،،لولي*،الثافيقان*،الئانيهـحيرام،الثاني

يكينبعل،ء،الئافيبعل،،الثالثاتولعل،،الأول

عزر،بعلء،غرستروسمتان،،حثار*،كلبي،

متان*،الراجحيرام!،الثالثحيرام،،بعلمهر"

افاني.ملكعزي!تالاولملكعزي،،الشالث



صور

الثرقيئالثمالإلىكلم47بحدعلىيقع)ا!(صور،

وجبحمصبينالممتذالطريقعلىحمصمن

.الجراح

)ار(،صورة

"عورة"لفظةإن.ومدلولهاالصووةأصل1(4

فيقاب.فيأورسمفي2للوانمثلعلىتدك

،!نومتصنم(،:الرديةالطملص:العبرية

)فيتومد25(4:12،)تثيتبنت

يكمثا:25(،تكفيم"ل"صمعموازاة

؟+25،ة6)املبصق:52(،ثم)عدت

بينالأصلفيالعبرئةمتزت:26-28(.احزرج

م)المذؤبةوالصورةل(س)فالمنحوتةالصورة

طويلأ،يذملمالتميبزهذاأنخير!(.يكس

كانتصورةأيعلىللاس"فندثت

القديمالعهدمنع44:.ا(.إش02:4؟)خر

المواضبعبتمثلقبلولكنهالصور،أنواعبعض

النخبل،الورد،والحيوانئة؟والنباتثةالهندسثة

سليمانهيكلفيالكروبيم*الأشود،

العبرانيونوعرف36(.6:92،32،35،)امل

هذاكلرأىالالهبة.والكائناتالبشرنمثل

كما41:17-.2(،8:.ا،،الهيكلفيحزقيال

.الأوثانعتادتمئلاتعرفوا

)العصراليوليتيالعهدومنذ،القديمأالعافي

وثيفاارتباطاالصورةارتبطت(،الحديثالحجري

علىسيطريدهفيالصورةكانثفمن.بالواقع

نعتربالصورةالانسانوعلاقة.الصورةصاحب

من،الصورةهذهتمتلهالذيبالغرضعلاقتهعن

اللمجل"تعطىالتىوالقبلة.صراعمنأورضى

13:2(.هوق91:18؟)املبعلإلىتتوخه

المؤمنعلاقةبطابعهاطبتعبنهاوالظاهرة

الصوتخلالمنصنم(فياليستاللهبصورة

ئغفإن:الالهيبالاسم(،الله)كلمةواليهابة

وسائلعنبحثدهان،بالاسمالتلفظمنالمؤمن

الانسانفلأن،(يهوه)*الضفيالاسمقراءةلمجثبه

وهو(.بصنمأكمابالته"ينصزفأأنيتطبعلا

اسحه.هيالنيالصورةبهذهتصزفهوإنيفعل
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عنبتكلمكمنفنكون3الاسكنىعننتكلمأما

21(؟!،511،:12)تثاللهعلىفنلىكسكنى

بينالرباطوعىعالمفيالبيبليالانانعاش

علاقةهيأخرممطعلاقةفلاحظوالواء،الصورة

فعلةعندهوشعتوقفصاحبها.معالصورة

الصنمإلىالمؤمنيوخههاالنيالحارجثةالعبادة

أضعياووعى:4(.2:14؟13)هويدبه""صنعة

ثقتهالانسانيجعلفيهاالتيالكاذبةالاطحئانات

الأصنامعبادةفيرأىمنأولفكان93(،)إش

فيذاتهويعبدنفسهفييتأثلالذيالانسانمحاولة

:8(.2:817،أإشيدبه""صنعالصنمفي،عمله

الحاصرالحذرهذايشرحالعبادئةالصورةالتاسإن

هوماكللمجاهوالمسيحياليهودفيالفكرفيدومأ

يعذماكلفتجاه.العبادةشعائرفيبثرقيعمل

بأندائمخطرهناك،اللاهوثعنعلامةليكون

انعكاسأنهعلىبل،اللهصورةأنهعلىلاإليهننظر

27:15؟4؟28،)ئثالمباثرصانعهللانسان

22:17؟91:18،مل16:72،امل31:92،

25:6-11:6،7،ار*:91؟إش5:12؟مي

44:8(.32:03؟

علىتدكأنالتوراةأرادتحير-الإلهصورة(2"

منكثيريخهاألفاظإلىلجأت،الأصنهامتةالتمثلاث

-ا.2:8،)إشعدم،ميليلاالاحتقار:

:18(،7،0316:)إررجس،صوقش02(،

امل1)أصنام(،ملتويةأشياءم،يلولخ

يأ،الكنعانئهوالمعابد.4(:6حز،15:12

الأصلفيفيهابكنلمت(وما)بالمثارف

متمبةحجارة"أنصاب"،بل،الالهعنصور

أوتادثم،الذكرالالهإلىترمز،(نصب،،حجر)!

)رخالمرأةالالاهةإلىترمزر!(يش)1خشبية

خراثفيالمكتئمفةالالهثةفالصور*أشيرة(.

التماثيلأنمع،نادرةهيالقديمةالعبادةأماكن

هذهحملواالمحتثونيكونقد.كثيرةالصغيرة

وأ،المدينةأخذواأنبحد،حربكأسلوبالصور

وهم،الثمينةرموزهممعهمحملواالسكانيكون

ترافيم*حملتراحيلأنمثلأنلاحظ.هاربون
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أبيها(أصنامالواقعفيهي،صغيرةأغراض)وهي

كما03-دهم!إ.،3191:)تك)آلهته"لابانسقاها

صنعهاصورةمعهاحملتدانقبيلةأننلاحظ

02-:18)قض"إلههله"!رقوابأنهمفاتهمواميخا

ولكننا4(.32:ا،خربم35:2-4تكرج24

تمثالللنظر:اللافتةالاكشافاتبعضنلاحظ

أنصاب31:.أ(،)اصمشانبيتفيعشتارت

يمثلنضب.عناتالالاهةوالىميكالإلىمكزسة

وعرفت.كمرشوالالهموآبوالملكعشتارت

مل2،:1513)املالتوراةفيالآلهةبعضصؤر

للالاهةتمثل:التنقيباتفيأو2:7(حزا21؟

تعودعسقلانفيجدرانئة،مرسيمبيثتلفيالحئة

والتماثيلالضمجاتصتعدد،الرومانثةالحقبةإلى

البيتئة،العباداثأجلمنبالطينالمصنوعةالصنيرة

لمأنناغير.قادشالسوربةللالاهةنذورتةأنصاب

علىتدك،فلس!طينتقيباتفي،واحدةصورةنجد

يهوه.

)هوالمحرتاتالالهةللصوريقذمونكانوا

لهايقذمونكانوا7:18(.)إروالسكب4:13(

)إرالأطعمةأنواعوكلوالكعكوالزبتالحنطة

)إشلهابهرائاالرلانميقيمونوكانرا7:18(.

ولفتلونهالصنميدنلونكانوا6:26(.با؟اا65:

أيديهمإليهويمذون:18(،91امل:13،2)هو

)إشتطواففييحملونهكانوا2(.44:اإمز

ويسجدونأمامهميركعون:15(،01إر:7؟46

الصراخويطلقونيرقصونكانوا91:8(.)امل

)املالالهمذبححولنفوسهمويهثئمون

البغاءمعالأصنامعبادةوترافقت:26-27(.18

-91(.23:18تث،4:14،18)هوالمكزس

تحزمالتيالدكالرغ،فرلضةإن.الصورشع3(4

الأوثانعبادةوصور02:4()خرالصورصنع

تمغأخرىفريضةموازاةفيتوضع:18(27)تث

02:7(أخركذتااللهاسماستعمالمنالمخطئ

.اليهوديالحالمفيالدييئالفكربزاتإحدىفتبدو

محطمييرالمسيحبةفيحتىنتائجهالمغهذاويمذ

.الاسلاموفي،الايقونات

صورة

.عاممنعهوالصورمغإن.القدبمالعهد:أولأ.

أنواعصنغ4:17-18تث02:4؟خرفيعارض

هذااسرائيلذئر،2الوافي.وغيرهاالالهثةالصور

فالصورالاوثان.عبادةخطرإلىبالنظرالمنع

الحوض!أوالبرونزبحرثوزىمثلالمعبدفيالمرسومه

أمايوما.يشجبلم7:23-25(،أاملالنحاسي

وأيهوهقدتيئموطئكانأنبعد.فزذل"العجل"

يربعامإعتبرهكماالمنظور،غيرعرشه

"الذيالالهيفلصار12:28-+(،)امل

2(.:813:!؟هو)رجمصر"مناسائيلأخرج

ميخاأنفيشلثلا.جذاقلىيمالمنعهذاأصلإن

فميخا.صهوهفحثلت،الدانيونسرقهاصورةصنع

؟(بيهوهثبيههرمن؟يههوهمن:اسمه)معنى

هذهأنعلىيدكشيءولا،ليهوهعابذاكان

)قضشزائعتبركانتأو،عزمةكانتالممارسة

الحاضرالترتيبهذاهـ3(.24-:17:4-13،18

شعانرالبدءنذنطمالذيالعضرءالوصايافي

عشائرحملتهتد،البريةفيبهالمجتفلكماالعبادة

للقائلالمقذموالخيارمصر.منالخروجعرفت

بيهوه،مستقيمإيمانهو:23(24)يشالأختات

ملتبص.موقفكليستبعدمتطفبإيمان

عك!ت،البريةتباثلحملتهاالتيالرلعةهذه

نستطيعولكننا.الحياتيالاطاريفرضهانسكئةحياة

بعدد،كانتالمصرئةالديانةإن.آخرشرخانرىأن

المؤمنلمحفظ،حيواناتبشكلالممثلةالآلهةمنكبير

السياصيئالنظاماخراميشهلالخوفمنحالةفي

إنهمصرعننقولأننستطيعالبلاد.فيوالديني

خلقتهلماالجماعةاستعبدت،الالهئةالصورةبإسقاط

ديمومتها.وتؤئنالالهيأصلهاتؤشسىلكي

باجتياحيرتبطممرفيالعبرانببنووجود

يدكالذينالرعاةالملوكهؤلاء،الهكسوس

علىعندهم(اليوميالانسان)رفيقالحيوان

وجهةهناوبرزت.الموتمخاطرعلىلا،الحياة

ومحتمعوالرعاةالبدوعتمعبينالصر)عمنجديدة

لعبادةكببرأدوزالحبهذاكل.والمدبنةالربف

عميفاتعارضاتتعارضإلهثةصوربرفض،الأوثالط
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لقد.العبرانيينعندالأمرهوكماالأشياءمعنىمع

يهوه"يفسر"لأنتدعوهتمثلاتاسرائيلرفض

مصرثة(.خاص)وبشكلغرلبةنظراتمنانطلافا

محطياتمنتنعاللهإلىا!اصةالنظرةوهذه

الاعئراتمعالصوررفضالدكالوغجمع.محملفة

ظكالذيالمثركالاتجاهمعوبالتالي.اللهبوحدانثة

نأإلىالاتجاههذامالقداصرائيل.فييعيش

وأرضيةسماويةقزاتتمثلاتفييتج!د

هذهتحملهالذيالأوثانعبادةوخطر.وأصافلية

"الغيور"،الالهيعارضاسرائلجعلالصور،

إلىالإشارةإن،وأخيرا.فاعلةودبنوتهيدينالذي

اللهبينالمفيزةبالعلاتاتئذكرممرمنالخروج

أخرىعادةأيتستبعدالعلاقاتهذه.وشعبه

الأصنامعبادةموضوعومع.يهوهعبادةسوى

بل،اللهصورةرأىفمن.الصورةالتاسهناك

للربأنبما.اللهعلىسلطةلهأناعتبرصنعها،

صنعفمنأحد،فيهايقاسمهلاشعبهعلىحقوئا

غيروهذا،اللهعلىحقوفالهأناعتبرجهوهصورة

بظثا.مقبرل

عناللهتفصلالتياللانسبةالكئابهاجم

يتصتوجيةصاخعنهيصنعهاالتيالصورة

فبعملله،قيمةلاخئبمنيصنعهاعرفا.

أجلمنأغراضايصنعحينبعملهاعادثةحركات

وهذه44:9-.2(.)إشالعادثةاهتماماته

منه،نرىأننستطيعومااللههومابيناللانسبة

علىبل،الرؤيةمتوىعلىالاآخرلنكتائاقاد

بينالممكنالوحيداللقاءتحديدإلى(الكلمةمستوى

تئاروراح24(.5:،-18ه:4)تثوالانسانالله

حصلإنأنهفأكدحدودهأقصىإلىآخرلاهوني

أتكويمرتبرؤيتهفئسحق،الله""برىأنلإنسان

،4:02عد،16:2لا،91:12خر32،31:

22-23(.:13؟-6:2223قض

)بمن04:18إشفيالكلحاتعلىوالتلاعب

للانتقالبدعونابه(تعادلونهشهوأي،اللهتشتهون

كصدى،الأدبيالتشبيهإلىالمنحوتةالصورةمن

لأن،اللهمعتثبيهأيورفض،اللهصورلاصتبعاد

768

04:6،98:7،19،أمزاقهبشبهشيءلا

المتعفقةالمنطفباتإن25(.،:0418؟14:14إش

التارلخ،أزمنةأقدممنخرجتقدالصور،بمنع

كلالهودفمنع.المنفىبعدجذادتيقةفصارت

وعارضوا.حيئكائنأفيعنأويهوهعنصورة

أورشليمإلىيدخلهاأنأرادأوحاولمنكلبالقؤة

هذاولكن.55-95(:18العاديات،)يوسيفوس

الرسومعليهتضهدماوهذاعافا،يكناالرفض

،نعره،جرشالفا،بيتممامعفيوالفسيفساء

فئنتوحيواللةبثرتةوصور،اوروبوسدورا

مغ.،.مب2القرنفي.رومةفيالهودمدافن

وفي02:4(.خر)مكلتاالصورأيضاالرابينيون

عبادةكموضوعلاكزينةبهاشمح..مب4القرن

1(.26:لاالمزعوميون)تر

لاالجديدالعهدكتاباتإن.الجديدالعهد:ثانبما.

9؟اةتس)2الوئنئةالأصنامعبادةسوىتحزم

21(.5:ايو5:5،أف.ا:14؟5:.ا؟اكور

عأخوذةبمواضغمزينةالقديمةالدياميسوكانت

الدنيوفي.الوثنيالفنمن

الاالله.القديمالعهد:أولأ..اللهصور!4(،

نأدونيراهأنالانسانيسئيملامنظور.

أنهآخرونويرى.الب!عضيقولكما،يموت

شعائرفيئرىهو.الأشكالمنبشكلمنظور

.(12:اإش3؟:63؟17:15،48:9أمزالعادة

نأحاولالذياليهوقيالكاتبإلىنتطفعهنا

المحابدأسماءإلىبعودة"رأى"الجذربثرح

18:ا؟ا،16:13-دا12:6-7؟)تك

الذي،الكهنوتيالكانبوح!ب22:14(.

هناك،لتهمناشاتمثلأالأصنامفييرىأنرفض

الحالق:تال.الانسانهيدته،واحدةصورة

كمثالنا"صورتاعلىالانسان"لنصنع

لاوالتيهناعنهاعئرالتيالفكرةا:26(0)تك

:2-17)سيواحدةمزةسوىالتوراةإليهاتعود

لثبالمحيطةبالانتروبولوجياترتبط9(،

منيأتيلاوالانساناللهبينفالشبه.اسرائيل

طبيحةمنولا،الطبيعةفائقأوطبيعيئتشابه
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بل،الفيزلائيضكلهمنولا"الروحئة(،الانان

عنالانسانتمئز.بكفيتهوالانساناللهبينتضابه

بالسيادةوكتف.فريدةكرامةفارتدى،الخلائق

"يتسئط:اقهخلقهاالتيكلهاالخلائقسائرعلى

كرامةبينيفزب2-17:9سىإن.شىء"كلعلى

هذه8مزوعرف.الكونفيورصالتهالانحسان

لهذهإن.آ6-9()"قليلأأمنقزبهاولكنه،الرسالة

وهذا.اللهنظرفيخاضةأهمثةالبشرئةالخليقة

منويطلباللهعنهايحاميكرامةيفترض"الثه"

،:ه17أمق9:6؟)تكعنهايداخ!أنالانسان

25:45(.مت31:15؟أي22:2،

اليرنانية:)فيالصورةالجديد.العهدلانئا:.

(الغرض)أوالضخصتجعل(ايقونةرج-ايكون

هوالانسان،2:23حكحسب.وحاضزامنظوزا

يسنعيدهموضوعوهذا.الله)صورة("ابقونةا(

يؤشسماهذا3:9.ويم:11،7اكورفيبولس

لامنظوراللاالذفحث.تخريمأنيجصكرامة

المنظورةصورتهعبرإلايمزأنيمكنه

عنصورةالانسانكانإنولكن.2(.4:)ايو

فذمتقدكانت.الكاملةالايقونةهوفالمسيح،الله

اللهأرادهاالتيالصورةأنهاعلىالحكمة

البدء،من،صنعنيالأزل"من7:26(.)حك

فأضحت8:23(،)أم"الأرضكانتأنقبلمن

وأخذ.الانسانخلقحيناللهأرادهاالنيالصورة

أفي.اللهصورةهوالمسيح:الفكرةبهذهبولس

رأىالحكمةضوءوعل2:6(.)فل"اللهشكل

3:18؟كور)2"الله"صورةبسوعفيبولس

فالم!يح8:92،روفيأماا:15(.كو4:4،

،301:كووحب.البنوفيلقبماب!باللهصورة

الجديد.الانانخلقعلى)كصورة(ئثرتهو

لأنهاكاملةغيرصورةهر:كالأولآدمظهر

هوالسماء.منبعدهالمسيحوجاء.وماثنةأرضتة

لبسنارنحنالفساد.يعرفلالأنهكاملةصورة

صورةنلبسأنفعلينا،الأرضيالانسانصورة

فكرتياروكان15:94(.)اكورالسماوكن

اللهصورةاللوغوس*فيرأىاسكندراني

صوعن

وقذمالتئارهذاالراجالانجيلاستلهمالحقيقئة.

:18(.اأيوالمنظورغيردئهالوحيدكالموحيالابن

5:91؟أيوبالتهحميتااتحاذاالابنهذااتحد

الآب"محد"انمكاسعليهظهربحيث7:16(،

يسرعنرىحينوهكذا:3(.اعب24؟:5،)17

:9(.14)يوبالذاتالآبنرى

98،*،الممارنة)تلالبحرتةصورمدينةصورو

أوسو.رج29(.

عائلةرئبسابيحانيلابن.صخرتيهوالله:صورئيل

3:35(.)عدمراريعشيرةفي

.شمعونتبيلةمن.صخرقيهويثداي:صوريثداي

)عدشمعونقبيلةعنالمح!ؤولشلوميئبلوالد

.)2:12

عوعر

رجبالصغر.الكلمةهذهترتبط،1(

.سدومترب4بانفسهاهي91:02-23.تك

ه:15أشيعتبر.3(.:23-91)تكلوطإليهالجأ

الموآبئين.أرضمنممطصوعرأن48:34لىار

موعيحذدان34:3وتث13:.اتكولكن

اسكندرأخضع.الأردنمنطقةحدودعلىصوعر

الثرقيئالجنوبإلىصوعرةاسمهامدينةجنايوس

هيللانباط.عنهاتخلىولكثهالميتالبحرمن

ليى.القراحيسيلعلىعيسىشيخخربة:اليوم

لم.القديمةصوعرهوالموخ!مذاأنالأكيدمن

ايونانيالعهدمنأثازاإلاالمنقبونفيهايكتضف

والرومالن.

بساكرقببلةفيالمسؤولنثنائيلوالد،2(

2:5(.)عد

في.دعنت:المصرفط.صوعن:العبرئةفيصوعن

النيلدلتافيمدينة.تانيساللانينئة:الشعبثة

قبلحبرون)ئنيت13:22عديذكرها.الشرقئة

وحكماءصوعن)امرأةا91:اواشصوعن(

،(ممفيس=نوفوأمراءصوعن)أمراء13،مصر(

بذكر(.طيبة=ونو)صوعن03:14حز

جرمصر.أرضمعصوعنسهل78:12مز

الحجرصان:الومهي.تانيى:الشعيئةفي.آ43



صوعن

سنةمنذفيهاالحفرئاتبدأت.منزلةبحيرةعلى

عاصمةافاربسالمكانفيفاكتشفت9291،

سلالةعاصةرعمسيسوفي،الشهيرةالهكسوس

مدفنأبضأالعلماءوكتحفالرعمسبستين.

.(..مق0001)حواليالأؤلبوساني!الفرعون

أقدمنجد.التاريخعندخاصبشكلونتوئف

إلىتعوداليأمونوانمغامراتفيلصوعنذكر

ا-0701(.)890عشرالحاديرعمسيسحكم

سنةتتمالتأليفأنعلىتدكا!برفيتفاصيلهناك

والكهنةمرعنملوكتقاسمساعةث-05012501

إلم!الحفرياتعادت،الواخ!وفيمصر.فيالحملطة

المدينةهذه.المدينةأشسالذيالأولبسوسانيى

وظئت-459(ا)21070السلالةعاصمةصارت

عدكانإن.التاليةالسلالاتأيامفيملكثامركزا

صوعنفبلتأشستحبرونأنلاحظتد13:22

داودملكسنواتسبعإلىيضيرفهو،سنواتبسبع

وسزجها92:27(أخاا؟ا2:)املحبرونفي

أورشليمفيداودصلالةحكمبدايةإنتقولبفكرة

هناككانتمصر.قي21السلالةتأسيسمعيتوافق

عهدفييكنلمإن،وصوعنأورشليمبينعلاقات

هددالأميرعندهعوعنملك)استقبلداود

عهدبدايةففيا:14-22(،ااملالأدوميث

،ا3:امل)فرعونانجةتزؤجسليانقإن.سليمان

كمهرلهتذمالذيا(8:اأخ7:8،9:242؟

الفلسطثينمنأخذهاالتيجازرمديتة،العرس

سنةسليحانظكبدايةحذدناإذا9:16(.)امل

)789-959(.سيامونهوالفرعونفهذا659،

نكون،559يعنةيبدأسيصانحكمجعلناإنولكن

)959-الثانيبسومانيس،صوعنملوكآخرأمام

هوسيامونأنيبقىولكن.سيمانحميئ459(

جدرانئةذلكعلىيدؤوماجازر.احتكالذي

عدؤابقتلسيامونالملكتصؤرصوعنفيوجدت

جاؤواالذينالفلسطئينإطارفيتجحلنافأشايحمل

إيجه.بحرمن

ضعفرغمآسيافيعوعنملوكتدخللقد

فيؤجدااللذانواللازوردوالفضة.مواردهم

صةسالم!بسوسانيسمدفن)ؤجدالملكتةالمدافن

معوتجارفيسياصيئنشاطعلىيدلأن0491(

منأمونوان،وسفر.خاصدثكلالفينبفئين

علىتدكجبيل*وصور8ودور!إلىصوعن

خفرلأمونفيني!قيئإهداء،ذلكعلىوالدلبل.ذلك

قربقيلىوجدتكأسعلى0001سنة

خلف،الثانيبوسانيىإن.كرلتفيكوسوس

فيأقامواالذبناللبتبنبقاومأناسنطاع،سيامون

الزقازيق(قرببستا،تل،)بوبسنيسفيباست

رئيمى،الأولششانقجاء459،سنة.وحانيس

فيوأقامالصوعنثة،السلالةوأزاح،الليبتين

الحمايةقذم.المصزدة22الحلالةفأد!ى.صوعن

اسرائيلملك،الأوليربعامشصبحللذيواللجوء

فلححطين،اجناح،حكمهنهايةوفي4(..:11)امل

والقصرالهيكلكنوزفتسلم،أورشليمعلىوصار

2-9(.:12أخ252-26؟:14امل)الملكيئ

عليهاحفرمسفةمحذوفيتاركاالجليلإكووصل

242-)نشومصرحضنإلىجبيلوأعاد،اسمه

934(حشو243،

عاصمةصارثالتيصوعن")بقعة("بلادإن

المنطقة78:12،43،مزفيظهرتكئها،مصر

العبراتينخروجساعةمعجزاتهاللهأجرىفيهاالتي

صوعن""حقولوعبارة7-14(.)خرمصرمن

صوعن""حقولتعنيمصرثةعبارةترجمةهي

الحالتةمنزلةمنطقةهي.القصبمعومستنقعاتهها

فيصوعنإلىالإشارةإن.اليومالمياهاجتاحتهاالتي

أحداثموضعلتحديدمحاولةأقدمهي78مز

منتصففي9.أو01القرنإلىتعودوهي،الخروخ

مصر،أرضفيالفوضىجطرت9،القرن

الحقيقئة.فرعونكعاصمةعظمتهاصوعنوفقدت

خبرنضح009،سنةحوالىأي،الوقتذلكفي

بشكليقذمالذي93-.5()تكمصرفييوسف

أعماءوبستعمل،الافرايمييربعامأحداثحكابة

وأسناثفوطيفارعأوفوطيفارمثلمصرثة

22.السلالةمعظهرتالتيفعنحوصفنات

يصيطرتالتيالفوضىإلى13،اا:91إشولمح
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وجمعهم.صوعن،امراءأغبى"ما:فقال853سنة

الثب"و"وزعماء(أممقيس"نوف"أمراءمع

لاالتيمصرتفتتعلىهكذافدك)91:13(.

المملكةبداياترغمأشوربةتقاومأنتسنطيع

منأرسلوفدإلىأيضأ034:إشولمخ.الكوشتة

إلىأرسلآخروفدلىالىصوعن،إلىأورشليم

أيضأصوعنعرفت،الأيامقساوةورغم.حانيى

لهذا،الححا"لئة.الحقبةفيسئتاولاازدهارحفبة

العقابيهذدهاالتيالمدنبين03:14حزيجعلها

نبوخذنمرهجمةفيطلائعهبدأتوالتيالإلهيئ

ظفت،ذلكومع.ا(.:ايه)رج568سنةالثافي

الرومانثة.الحقبةحئىمزدهرةالمدينة

صوعر*ر!ع!وكر

اردون.:البونانتةفير.مص:العبريةفي)ار(،صوف

.بالصوفعادةالألبسةضنعتر.معالأراميةفي

4؟-ا2804:)خرفبالكئانالكهةثبابأما

الصوفأولكان،الغنمجزبعد44:18(.حز

يغزلذلكبعد18:4(.)تثالمعبدإلىيقذم

استعمل(.حياكة*)ولمجاكالصوف()!النزل

هوأو،الأبيضاللون،الطبيعىلونهفيالصوف

7:9،دا147:16،مزا:18،)أشضبغ

مأفيكماالارجوافياللونهناكا:14(.رؤ

معاوالكتانالصوفنسجحزم!3:22.

2211موف

افرايممن.وصموئيلالقانةأجدادمن،1(

602:أحاح!سبلاويومنا:ااصمحب

.لاوينحملعنا(:ا6:أخ)اصوفاي-

صموئيل.مرطن.افرايمفي.صوفأرض2(،

9:هي(.)اصمرشاولصصوئيلالتقىهناك

أ:اأصم:صوتبنصموئيلوالدالقانةيسقى

صوفيم(.:العبرئة)في

.اةصوف*اا6:أ!طاعوفاي

.صفوريبيت!رخ.لبنانجةبلدةعوفر

والمازالثوحىبلددمعيشكل.النعماتيصودز

.أيوببعزونجاؤواالذينالثلاثةالأصدقاءاليماني

البرصيد

27:13-23)02:ا11:ا؟ا؟2:اأيرخ

-ا32:رجهنا(،يتكلمصوفرتجعلنظرةحسب

باستقامةيتكلموالملأخهماللهوئخهمالنهايةفي.ه

.(1.:7-42)أيأيوبفعلكما

مصبعندمدينة.اليونائينعندصحياراصوفورو

61(.95،06.العمارنة)تللبنانفيالكبيرالنهر

.2:صوفرجا:\.أصمموفيم

القديمالعهدفيالبحرصيديذكرمانادزاالبحرصيد

بالصيدفبارتباطذكروان2(.ة4عا؟:1616)إر

وأالصثارةبواسطةمصر،فيمورسالذي

الميتالبحرفيوالصيد91:8(.)أشالشبكة8

مارسهـان.رؤيةفي47:9-.احزرآهايوتويبا

جنسارت.بحيرةففيالبحرصيداسائيلبنو

بالشبكةالصيد:ممثاهدإلىالانجيليرنوأشار

فيالثمار،منعددعلىقتحصلليلأتمارسكما

ا،5:ا-الو4:18؟)متطبرئةبحيرةإطار

اليومثةالحياةمشاهدوساعدت2:ا-14(.يوا

13:47-05(.)متالملكوتحولتعليمعلى

4:18،)متبصثاديننفسهأحاطويسوع

بشر""صئاديمنهمجعل(،5:2لو؟16؟مرا

ا:17(.مر4:91؟)ت

التاريخةقبلماإلىيعودبننرفينثاطهوالبرصيد

وتجاه01:9(.)تكنمرودءهوالبيليوبطله

الذيعيسوأخاهنجد،يعقوببمثلهالذيالراعي

25:27،27:3-28،)تكالمئادنصوذحيبدو

البكورئةلننحقهعنعيسوتخلىوكمالهم".

.الصثادعلىللراعيالأولؤلةتكونهكذا،ليعقوب

منطعامكأساسالثانيةالدرجةفيالصيدجاء

شححطعائاكانتالطير(،)الأئلفالطرلدة.لحم

قددمهويكون،طاهزاالحيوانيكونأذشرط،به

نث17:13؟ابم1الاالأرضعلىسال

المفضلالطعاتمالطرائاوكانت12:15-16(.

5:2-3(.)املصيمانمائدةعلى

الح!هامءو،القوس،الصيدلمااستعملوا

حز،9:16)مزوالحفرةالثسبكة،و:3(27)تك

الأسدمثلخطروحمثم!وقتل91:8(.



لس2

فيلداوأ(32:02صم2؟41:5قض)

؟3:21عا،2:42مل2رخ،35-71:43صما)

،(04)أيوتمساخوجاموسبرفيخنزلرأو(5:91

كمنكانفيهانجحفمن.أسطورئةمأثرةكانت

الايديولوجياشكلهذاكل.الحربفيينجح

الصبدموضرعونجد.القديمالثمرقفيالملكئة

والمدؤناتأشوربةالنبوالجدرانياتعلىالملكي

الفارفي.الزمنإلىتعودأختامعلىكما،الملكئة

الذيالانسانعلىأيضاالصيد!ورةوتنطبق

أئوىانسانقبضةفيتقعالذي،طرلدةمثلئعتبر

ىأ،401:21مز؟3:52مرا؟16:16أإرنه

صورةعلىتنطبقكما11:ا(.مزرج.ا:16،

26؟:6أأمالزنىفيامرأةيصطادأنيحاولشخص

2(..-:1318حزرج

.صيدون،لمدينةالحديثالاسم!يدا

المدينةالأزمانأقدمفيكانتالصيد.:صيدون

فيصيدونئينشفواالذينللفينبقئينالرئيسئة

بعد.أرغاربتنصوصوفيالحمارنةتلرسائل

محكصورحفتالأؤل(،ا،لفبداية)حواليهذا

فيمكانتهاصيدوناستعادتولكن.صيدون

لئضعفواصيدونالأشورئونحمى.الفارسيئالعهد

فنيولكئهمبممر(،ارنبطتأالتيصورتأثير

كتاباتهناك.علبهمثارثبومدفروهاالنهاية

إسلدا:أسماؤهمالتاليةالملوكبأسماءلناتحتفظ

صنحارصب(،أيامإفيتوبعل(،العمارنةتل)حقة

تبنيت،أيسرحدون(،أبام)فيملكوقيعبدي

أيام)فيتنيس045(،سنة)حواليأشمونصر

(.أوخوسارتحثشتا

الأشورتة،النصوصشأنشأنها،التوراةئم!ر

نصثلت.الكببرةوصيدونالصغيرةصيدونبين

كنعانكبكرالعوبلائحةفيصيدون

أشيرمدنبين8ة91يضيعذها15(.:ا")تك

فينقرأبوئا.يتلكوهالمإصانيلبنيأنمع

ويذكر.صيدونعلىقولآ28:02-23حز

ي(112:اتي،6:1701:13؟الوالإنجبل

خلالصيدونبولسزارعور.معصيدون

ايصيدا:اليومهي27:3(.)أعرومةإلىرحلته

المقذس.الكتابفيهذا.لبنان

الألفمنذصيدوناسمورد؟التارلخفيفماذا

؟01:15)تكفبنبقيةمدنأقدممنفبدت،الثالث

18،السلالةفيالفراعنةعليهاسيطر:13(.اأخ1

أخرىمواءعلىامتذتأصائهاصلطةولكن،91

نإ4:26(.لو17:9؟أاملصيهداصرفةمثل

أنعلىدثتا-145()44العمارنةتلرسائل

ولكنمصر،ملكنبعئةمنيتحزرأنحاولامريدا

القرنحتىمنقطعبشكلوانصيطرةظفتمصر

11-ااالفرنفيهائادوزاصيدونلعبت13.

05وجوذأمونوانمغامراتوذكرت.،.مق

ساميوهوإليبوركةترنبطصيدا،مرفأفيسفينة

فهذا،اكادفياسماسمهأنبما.صوعنفيئقيم

أشورمميلملكالجزية2تدكانتصبدونأنيعني

ن!ثيرا-7601(.ا14)الأولفلاسرتغلتهو

صيدوننشاطأنوبماتذكر.لمصورأنإلىهنا

الفينبقئبنهوميروسممىكان،ماعلىكان

مقاطعبعضفينجدهماوهذا"صدونتينلأ،

،13:46،يثى3:9؟)تثالمقذساليهاب

،ا:5،0211:إمل:7؟12:18؟ا.3:3؟ثض

35(.32:حز،23:13مل32،ا:516؟

)علىصورنفؤقتالعاشرالقرنفيولكن

الحملاتوبدايةالأولحيراممع(صيدون

،بانيبالأشورفينيقبةإلىقادتالتيالأشورثة

فلاصرتغلت،الثالثنيراريهدد،الثالثشلنصر

وأسرحدون.سنحاريب،الثانيصجون،الثاك

276؟)نثموالجزلةأخذالحملاتهذهنوختوقد

،يوسيفوس؟59-49خو؟528-281

)!ور،الفينيقئةالمدنمن،28(.9:العاديات

المدننحفلت،01القرننهايةحتى.(جبيل،صيدا

موثعندولكنالأشورئة.السيادةالفينيقئة

ولكئه،صيدونملك،لوليثارالثافي،سرجون

شحاربوصلحيننبرصإلىالرجوععلىأجبر

عرش!علىالأشوريالملكأقامذاكعند107.سنة

ثاروهسنوتة.جزيةعل!وفرضاتبعلصيدون



صيعور

أسرحدوناحتك،أسرحدونعلىملكوتيعبدي

126-حضو203-92،303؟092-ا)نشو

السلبالمدينةفيوأعمل*6،ينةصيدا127(

منوجمعلالمتمزد،الملكرأسوتطع،والنى

يأ"اصرحدون"كاروسضاهاأشورنةمقاطعةصيدا

شإيثيرالأحداثهذهإلى.أسحدونرصيف

وحزصور،ضذنبوفيقولإلىتحؤلالذي23

سابققولأمامنكونوهكذا28:02-23،

حزتيال.سفرقجعللحزقيال

حاصرأنبعدازدهارهااسنعادتالمدينةأنغير

الوقتذلك)فيطويلآحصاراصورنبوخذنصر

الاخينئين،زمنفي(.بابلفيصيدونملككان

فيالرئيستةالمدينةأخرىمزةصيدونصارث

أشمونللملكالأولارتحشمثتاووهبيخيقية،

حتىالكرملجبلمنالشارونسهلالثانيعازر

الأعحطولفذمهاالتيالخدماثعنليجازيهيافا،

نهايةفي.الونانمعالفرسحروبفيالصيدودط

فسحقه،تنيسثار351،صنةالفارستة،الحقبة

الكبيرالاسكندرجاءحين.الثالثارتحئثتا

له!.2صنةأبوابهاصيدونلهفتحت،صوروقاومته

محفهوأحلالنانيستراتونملكهاعزلالفانحأنإلأ

جزيرةفيوجدتمدؤنةفي)دكرلونيمسعد

استفادتواليونانئة(.الفينيقئةاللغةفي،كوس

دورهافاستعادتصور،سقوطمنصيدون

قائدملكها،فيلولكبسوصارفيقيةفيالمتقذم

صارتالثالثالقرنفيالبطالي.الاسطول

سنة"القضاة".يحكمهامشقثةمدينة!يدون

111سنةاصتقتتولكثها.السلوقئينتبت،891

ضربفيبحفهاالرومافيبومبيوساعترف..مق

جبلحتىحدودهاأوغسط!ووتع.العملة

ومع.صيدونفيمحدودةالحفرياتظقتحرمون

النصففيمأهولأكانالموضعأنعلىدئت،ذللث

تصرعلىدتتكماالرابم.الألفمنالاني

صيدونكانت.الراجالقرنإلىيعودللاخمييين

سنحارلبفيهاففيزومتشعتة،واسعةمدينة

:18؟11العاديات،)يوسيفوسالكبرىصيدون

حشو287؟)نشوالصفرىوصيدون91:28(

الثالي،عازرلأشمونالفبنيقيةوالمدؤنة911(.

)نصوصهياكلهامعالمدينةأجاءمختلفتعذد

فيتثتالتيالتنقياتأما14(.وأرامئةكنعانية

في)أسكليبيوس(،اشمونهيكلفيكماالمدافن

الماضيعنكبيزاغنىكث!فتفقد،الئيخبستان

ملوكوهذه.ومذوناتأوشركاتأونوامي!من

ملكوتي،عبديء،إتوولء،لولي،:صيدون

)بيد(بد"،الاولتبنيت*عازر،أشمون8

،الاولشمبعل!ملك،يتن5،عشتارت

مستراتون،،الثافيشلمبعلم4،بحنا،،عبديمونء

الثاني،اوغراس*الثافي،تبنيت"،الأول

عبد،،الثالثمستراتونء،الثانيمستراتون5

فيلركيس.-،إليم

منكوليبستيس:اليونانيةفي)الى(،ميرفي

فيالصبرفيلعب.صغبرةنفدقطعة،كولببوس

أورضليم،مدينةفيهائادوزاالجديدالعهدزمن

منإلىمجناجونالئتاتمنالآتينالحخاجلأن

إلى،والروماناليونانعالممنبهجاؤوانقذايبذل

ومنالبحميطة(،اللمشرلاتالرونزمنمحئننقد

الهيكلضريبة5لدءصور()مدينةالصورئةالفضة

نحفي،-16اا03:)خرشاقلنصفكانتالتي

بما(.درهمانأوشاتلثلثهيالضرلبة:كم!،01

نأنفهمالمعبد،بضريبةترتبطالصيارفةوظيفةأن

الهيهل.أروقةفيموائدهموضعواالكثيرونيكون

الدينئةالهيكلوظيفةعلىيؤكدكييسوعطردهم

خمذفي2:15(يو11:15،مر21:12؟أمت

ا؟7:اإر06؟7"56:7،)إشالنبوئةالكرازة

14:21(.زك

)نلط!زبةبحيرةشرقيتقعمدينةصيريبشافي

012(.العمارنة

يروئلصحراءمنقردبةطلعة.الزهرةصيص:

تامارحصونتكرنقد02:16إ.أخ)2

"2:2(.أخ21

كلم8تبعد54(.:15)يشجهوذاجبلفيبلدة!يعور

.حبرونمنالئرفبئالث!مالإلى
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شاولالملكدفنهناك.بنيامينفي.الضلع:صح

ألفهاهيلع=21:14()2!معائلتهوأفراد

يش.بنيامينمدنلائحةفيالبقر(.)ضلع

صيلعالعبرتة:فياليونانئة.حسب!ذا18:28

ألف(.

معالمنفىمنعادتالنتينيممنعائلةرئيسصيحا

جشفامعوهو7:46(.نح-2043)عززربابل

11:21(.)نحلنتينيمرئيسا

الكزل.تلءرجميميرا

أيضأ:سضيت.العقاربومضيققادشبينبرئةصين

بم:364؟:سم؟12127:14ت13)عدقادشبرتة

92:8(.مز:3؟15يش؟اه32:تث4،



صبوعيم.،رج.الضباعوادي)الى(،صاع

قضيب.ءرجفربة

حينمصراللهضرببهتأديبيعقابمصرضربات

الخبرإن.اسرائيلبنييطلقأنالقرعونرفض

لعذةأدلقدثجهو:41(7:14-12)خرالحالي

وأبرز،ضرباتسغاليهوهيالمرجععرف.مراجع

مصر.أرضفيحتى،الطبيعةظواهرعلىاللهصلطة

ضرباتخمىعنتحذثالالوهيميوالمرجع

ونقول.والرعائيالزراعيالربغعبدإلىوتطفع

علىشذدالذيالكهنوتيالمرجععنعينهالثيء

الفصح.حملذبح

خاصةطبيعثةظواهرممرضرباتأساسإن

ولا.الأوسطالثرقبلدانبينمشتركةأوبحصر،

خلفئةفيكانتوان،العقابفكرةعليهاتسيطر

الضرلاتهذهفيلرىأنيجب27(.:28)تثالخبر

المصرلين،الآلهةعلىيههوهسمؤشيءكلقبل

إذننحنمصر.سحرةعلىموسىتفؤفوبالتالي

هو"عن:فرعونلامبالاةتجاهنيهئفهوحيأمام

(52:)خر)الردت("يهوهأعرفلاأنا؟يهوه

ال()،فرية

الملكثة.الحقبةن!أولأ:..الفدبمالعهد1(،

الفرائبمنعدذايدفعوناسائيلبنوكان

الهيكل.ضريبة،البوكير،!،العشر!:للهيكل

اللهحضةيقطعونكانوا،31:284-اعدحسب

للملكضراثعرفتوقد.الحربأسلابمن

فيداودإحصاءأنويفترضالملكخة.منذ

ولكننا.الضرائبأجلمنكان24:ا-9صم2

معإلآللفرائبمرثبنظامإلىنتعزفلن

الدفعليؤقنمقاطعة12إلىالمملكةقسم:سليمان

5:7-4:7-91،)املالشهرفيمزةالموادفي

بشكلالضرلبةهذهمنهامجزءفرض18.

.النظامهذاعلىمعتاذاالشعبيكنلم.ءسخرة

ثورةإلىأدىسليمانموتبعداخجاجفكان

في.12(ملا)اسرائيلمملكةوتكولنالئممالقبائل

محاصيلعلىالضرائبتذكرا-817:ااصم

للصلك.حقاالسخرةوكانت،والقطعانالكرمة

(،الملك)حصة"الملك"كأس7:اعاوعرف

.الأولالحصادعلىملكئحقوهي

فرض،المنفىبعدالفارسئة.الحقبةثانئا:"

02(،:413أعزالضرائبمنأنواعئلاثةالفرس

إلكو(.بلتو،)مداتو،احادتةفيكلهاعرفت

.تزرعبأرضمرئبطةإقطاعئةفريضة"إلكو"

بحقأوبالثخص،ترتبطمدفوعاتوكانت

منرسالةفي.المنقولةغيربالاملاكأوالمرور،



يائير3ضيا

منالهيكلموطفوأعفي7:24(،)عزأرتحثتتا

الضراث.

عددااللوتجونفرض.افلنشبةالحقبة:لاث.

علىحقوق)فوروس(،الجزدة،:الضرائبمن

35(.:01:92،11امك)التابئ"حق،الملح،

ونصفالأرضمحصولبثلثالسلوقيونوطالب

الضرلبةهذه.ا:.3(.)امكالأشجارثمار

نفوسهماعتبرواالذينالبطالسةمعبدأتالقاسية

يعطونهاالتيمصر(في)كماالأراضيأصحاب

الجماركوحقوق،عثوروكانث.للمحتكيثركة

البهائمعلىوضراثبا:35(ا3،.ا:ا)امك

)العادياتيوسيفوسحسص.ا:لمها(.)امك

معليحخروهاالدوابيأخذونكانوا13؟52(،

صاحبها.

مننوعينالروماذنرضالجد!بد.العهد،2(

.الأشخاصوعلىالأرضعلىالمباشرةالفرانب

الجماركعلىعايثرةغيرضرائبوهناك

نأالعشاربن،منيطلبونوكانواوالجعات.

ءدحولجدالآالجديدال!عهدفينجديجمعوها.

22؟17-91؟متفي)كنوسلقيصرالجزدة

لوحسب02:22(.لوفيموروس12:14؟مر

!دمنالناسيمنعبأنهيسوعإئهم23:2،

نأئروى24-27،:17متفيلقيصر.الفراثب

وفي.الهيكلضريبةدفحاوبطرع!بسح

دفععلىالمؤمنينبولسحث13:7،رو

ضريةعليهئفرضبالميهودئكل.الضرائب

ومصاربفبالهيهلالاهتمامأجلمنشاتلنصف

فيمثاكلخلقتالضريبةهذه.الحبادةفحائر

نأ،رومةخطبشيثرونيخبرنا."الشتات

36سنةقنصليئهخلالمرازامغالذهبإخراج

آسيةليهودليؤكدمرازاأوغطسوتدخل..مق

أورعليمإلىالضريبةهذهإيصالحقوالقيروان

-166،-16:016162العادياث،)بوشفوس

اليهودظل..مب07سنةالهيكلدماربعد172(.

منرومةلصدوقالضرلبةهذ.دفععلىعبرلن

.الكاببتولفيجوبينربهكلالأهتمامأجل

كللا6

3:14،)تثيائيرحدتالعبرئة:فيباليرنيع

ضيياع4:13(.امل01:4؟قض13:03؟يض

يانيرأؤلآاحتفها.الأردنشرتيئوانعةومح!مات

منسى.ابن

.ترض،رج)ال(فمانة،

)ار(مافة،

يمزالذيالضيفإن.رحمةعملالصافة1(،

21-92:يي:8؟27)أمفيهيبيتمأوىويطلب

كانغريب،!الماضيبوضعهاسرائيلبذكر22(

7:6(،أعرخ3؟91:!هم-!االاالعبودئةفي

،93:13)مزالأرضعلىكعابرالحاضرةوبحالته

استقبالإلمطيحتاحالضيفهذا:13(.11عبرج

بحئهالذياللهباسمالمحئةمعاملةوالىحاز،

والدينئالحازوالاستقبال01:18-91(.)نث

2-8(،18)تكنموذجهابراهبمكانالذي

هوي(،7:44الولطائفهيسوعامتدحوالذي

مدينأالمسيحيتجحلالتيالاخوثةالمحئةعنوجهة

:8(.13؟:1213)روالجميعتجاه

فييوعسيكضف.!!انثهادةالصالة2(،

هياييالضيافةهذهشللجمغالأخبرةالدينونة

وفيالضيففعبرالمحتة.أشكالمن!ثكل

نرفضهأونفسهيسوعنتقل،الضيف

وأيسوعإلىنتعزف43(،25:35،)مت

جاءحينكانالذيالوضعمثالعلى،نتجاهله

إلىجا..العالمبقبلهلم،العالمإلى)جاءالعالمإلى

"باسمه"يقبلونبالمسيحيؤمنونالذينإن(.خاصته

،الناسجميعبفبلونكما02(،13:)يومرسليه

كلفييرونهم9:48(.الوالوضعاءستماولا

وملاكآالرهمت،قبلمنمرسلأضيف

04،:ا.)تبالذاتالرلثبلاي(،:91)تك

9:*(.مر

لهمدينكثخصالضيفيعامللافالمسيحي

منمهيتهزبكمزعجأو92:24-28()صي

برىبل4:9(.)أبطعليهفيتذثر:34(اا)سي

محالآقياللهابق02(ة3)رؤبابهيذقالذيذاكفي

14:23(.)بوعندهويقيمبعطاباهليغمرهأبيه
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الأتدس()الثالوثالالهتونالضيوفوهؤلاء

)يوالبيتكابنبل،كضيفلاعندهمبدخلون

الاهرلنللخدامفطوبى.(2:91أف3-2؟:14

محئه.فييقرعحينللحئدالبابيفتحونالذين

ص)أتةوكلفردكلحضةتشكلآلام)ار(،ضيق

بشكلالونانية(في9"تلبسيس،المبريةفيز

في15(:ا)صفالسوءتقابل.واضطهادمضايقة

الانسانفيهوصلوضععلىفتدك،القديمالحهد

؟32:مزفيكمااللهإلىفمرخالانتظارحدودإلى

مداثح)ر!867:؟315:،25:17-3؟7:2

ثلاثاللفظةاستحملتالجديد،العهدفي(.قمران

15:02،)يوالمسيحيالمضايقترافق:مرات

يسوعرافقتكما01:عه!(عب7:01؟أع

15:25(.8:95؟يو.ا:23-25؟)مت

باسمالمسيحئونيقاسيهااليوالاضطهادات

)اعالملكوتإلىيدخلواأنلهمتتيح،المسيح

بولسوتحذث4(.7:كور52؟3؟رو22،:14

"جسدهفي"بنتهاالنيالمسحآلامعنالرصول

فتدؤخاصأمعنىاللفظةهذهوتئخذ24(.:اأكو

فيالجماعاتأوالأشخاصتواجهالتيالمحنةعلى

للمسيحتؤدئهاالتيالأخبرةالشهادة5

3:7؟ش261:+،وز؟2-2492:ا)مت

14(.ة7رؤ11:!هم؟عب



طابئلابن-رجطابئبل

مناصمطيببت(.)أوت"ب"ط:العبريةفيطابت

السنةفيالعاشرللشهر)طابنو(اكادي)صل

كانوننقربئايقابلهر.الربيعديئتبدأالتياليهودتة

16(.:2)اسالثانيكانون-الأول

)الاثنيناحورأبناءأحد.المذبحةوتتفيؤلد:طاجى

)تكرؤومةمحظيةلهولدته.ابراهمأخيعر(

وسبهاداوداحتلهاصويةمملكةفيمدينة24(.:22

طبحة-باطح(-نقرأحيث8:8صم)2

18:8(.أخأأ

غنيةيافامنصيحية.الظبيةأرامي:اسمطابيثة

فدعوا،ماتت.والصدقاتالحسنةبالأعمال

9:36-42(.)أعالموتمنفأقامهاإليهابطرس

عشر(الاثني1ناحورأنجاءأحدتاحثى()أوطاخ!

24(.:22)نكرؤومةسشهلهولدته.ابراهيمأخى

تانبانس.،رجطاطانس

وكلاءأحدابينادابابنزوجة.صليمانبنتطافة

11(.:4)اماطسليمان

طالم

-15:24()يشيهرذانقبفيمدية،1(

الثبشاولدعاجث15:4()اصمطلايم

عماليق.علىالمعركةقبلالجيضواستعرض

نركهاعلىوأجبرغريبةامرأةتزوخ.بؤاب24(

طلمون.*يكوذند.ا:24(.)عز

صوعن.*تاني!5رجطانبس

اليونانية:في.نحلشالعبردة:في)ار(،طاولة

.زاتربا

تبدو،القديمالعهدفي.القديمالعهد14(

انسانييتفيئوجدالذيالأئاثبعضالطاولة

السراح*وال!ردر،والكرسي!معوجيه

بوجباتخاصأثاثهيوالطاولةا(..:4مل)2

في،العيدفي91(،78:مز02؟:13امل)الأكل

مأ23:ه؟مز93:02،حز؟21:ه)إشالولائم

العائلةأفرادكلحولهافيخمع9:2(،

مستو!علىيدكالأثاثهذا28:3(.)مزا

الملكماثدةتذكر36:16(.)أيرفغاجتماعيئ

حولهتضئمالتي"ا:5(5:7؟املا:7؟)قض

(9:11صم342؟:02صم1)المالكةالعائلةأعضاء

:91؟18امل02:92؟أصم)المقزببنومعاونيه

يكرمهمأنيرلدوالذين5:17(،نحرج

13؟01،ة9:7صم)2يراقبهمأو2:7()امل

.)91:92

،28:16أخ)االهيكلأثاثبعضالماندةوتدو

وئوضع،ثمينبمعدنوئغطى91(،4:8،أخ2
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25:23،27،28،03،)خرالمدمةخبزعيها

11(.؟13أ!7:482؟امل24:6،لا26:35؟

41:22؟أحزمذبحهيالطاولةهذه،الواخفي

نستهينلاأنفيب:16(،44؟:93-0443رخ

الملكبمائدةن!تهينلاكما12(ا:7،)ملاجمها

الحاكم.أو5:7(امل02:92؟)أصم

نماذجبعضالفلسطينيةالاركيولوجياكشفت

ودثتفخار.منأرجلبأربعطاولات

طاولاتعلىوالبوحئئةالنيواشوريةالئقيشات

العصر.ذلك

الجديدالعهدفيالطاولةئذكر.الجديدالعهد2(4

فبجمعالفناتيسقطتحتها.للطعامكأثاث

يوعيجتمعحولها7:28(.مر27؟15)مت

سيهسلمه:الذيالتلميذذلكفيبماعثرالاثنيمع

فيمئتركةوليمةبانتظارالأخيرالعشاءأجلمن

الطقسعلىأيضأالمائدةوتدك..3(:22الوالمجد

فيه:يشاركأنالتمبذيستطيعلاالذيالذبائحيئ

21(.:01)اكورالشياطينعائدةيخرالربفمائدة

21:12،)متالصيارفةكأمائدةهناكأخيرا،

تقابلالتي6:2(أعرخ؟215:يو،11:15مر

فيطاولاتوجدت91:23(.الو*المصرف

النقيئاتضوءعلىوظيفتهاستتوضح.فلسطين

المسيح.لزمنالمعاصرةالرومانية

اليحرىالضفةعلىالطاويفريةتقع-(أا!طاوي

الجنوبفيحلاوةتلبينالوسطفي.الفراتلنهر

جفل.تلمنقريبةوهي،الشمالفيوالمحباقة

البرونزيالعصرإلىتعودمقابرفيهاممئشفت

المبكر.

إار(طب،

نأنجد،البردياتنقرأحين.القديمالعهد1(،

الألففيمصر،فيرفيغاةمستوىأدركالطب

)215-حمورابيشرعةوترتيبات..مقالثاك

عنمتأخرةتكنلمالرافدينبلادأنتبين216(

فالبيبلياتاسرائيلأرضفيأما.المجالهذافيمصر

إجراءاتأبرزتأفهاغير.قدرهحقالطثنقذرلا

هووماطاهرهومابينطقسي)تمييزصح!ة

الجئةد!مغيكونأنويمكننجس(.

لأنال!،تقذمأوقفقد91:.ا-22()عد

تثريحمنانطلائاالطبتةسارفهمزإدواالمصريين

الطقسيالمنعإنئم:2(."هتك)رجالأجساد

يانحصرتالتيالجراحةأوقفثالدمللص

الحياةلأصولالدبنمراعاةإنوأخيرا،.الختان

مغ(-3511516:مز؟01:01أي،ا:4)تك

الخلايا.علمتوشع

فيالقديماصانيلفيالطثاهننم،الواقعني

والجراحالجلدأمراضثلثالخارجئةالأمراض

والجروحالفروحيعالجونكانواوالكسر.

ولا،الطبيع!ةوالمراهم2(ا03:)خربالضمادات

.ا:34(الووالخمرا:6()أشالزدتمئما

والكحك51:8(ا،ا22:46،ت8)إروالبلسم

هذا2(.ا38:إش=02:7مل)2بالتينالمصنوع

الشفاء،شهرةللأنجياءكانأنهلنايبينالأخيرالمئل

المرضحالةفيإليهميتوتجهونفكانوا

؟-1717:18-2؟اةالا6؟:13امل)

وهذا5:3(.-+؟:418؟2.-2:91مل2

وأنلما،الله"رجالأخهدانعلمحينيفهمالأمر

9؟15؟)خروالشفاءالمرضسثدهوالرب

:3؟11هو؟02:5مل932؟32:تث،26ة15

:3(.3471،:301مز

انتقادموضوعكانالأطئاءإلىاللجوءأنومع

العبرية:فيأ،ف)رفهموجدفقد4(،:13)أي

اسرانبلشعصفي(اليونانيةفي"ياتروس"

خاصبشكلالملوكإليمفلجأ22(،ة8)إر

الحقبةنهايةفيالأطئاءووجود16:12(.أح)2

زكور،بنتويمبحليم"يخصنختمأثبتهالملكثة

تنقبباثفيؤجدقدأ(،!ر)!.الطببأ

أورشليم.فيعوفل*

سيوشرحالطث،توشعالهلنستيةالحقبةفي

)هوالالهئةالسببئةبينالظاهرالتعارض-5ا38:

خلقلقد:بالمرضىالثروعنايةوالموث(الحياةعفة

يدعووالطبب)آ4(.العلموأعطاه(.ا)آالطبيبالله

الطئيالنبات38:4يصي،7:02حكوذكرت.الله
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اسيا،9باسمهم)ارتبطالاسيانيونعرفهالذي

ودرسوهالئفاؤون(هم،الشافيالطببب،

:8-11طوأما2:136(.الحرب،)يوسيفوس

للعبونكدواءالحوتمرارةاستعمالفصؤر،12

3:18(.رؤ)رخ

الجديدالعهدفيغابتماالجديد.العهد،2(

اللهمنعفابأنهعلىالمرض!1إلىالقديمةالنظرة

)5:14(،قاطغارفضأبوعبرفضهاأ9:2(0)بو

11:4(.)9:3،الضرورفيطابعهاأنكرولكنه

ولكنه)4:18(،المرضفشفىبالأنياء،اتتدى

وز(.:217)مراستعارفيمعنىفيإلابطبيبلي!

إشفطبص"يامأثوزا:شحبئاقولآأوردواذ

فيالترددبعضعلىدك4:23(،الو"نفسك

الأولى،الكنيسةفي8:43(.لو)رجالطتفاعلتة

الموا!*منالطثوممارسةالشفاءموهبةاعئبرت

الجماعةخدمةفيالموضوعة)كارسمة(

4:14كوحصب03(.12:28،)اكور

طئا.لوقاالانجيليكانوالتقليد،

منقريبةوهيللأردناليساربةالضفةعلىبلدةقي!

وجهأماممنالمديانيونهربهناك.محولةآبل

7:22(.)تضجدعون

الشمالإلىعكار،سهلفيهاممرقعالح!مطات

الغريىابخوبإلىواحذ)كلميبحد.الكبيرالنهرمن

العصرخلالمأهولاكان(.سورية)فيمنطرمن

فينيقيةحضارةآثارمعالهلنستيوالعصرالحديدممط

صغرة.وتماثيلفخارياتمن

منعادواالنتينيممنعائلةرنيس.أختام:طماصت

46(.7:نح=:243)عزالشي

.فارسملكلدىالسامرةمنكببرموظفطبئل!

وأورشليميهوذ)يهردعلىتشتكيرسالةعلىوقع

:7(.4)عزالمدينةأسواريبنونلانهم

:18.8أخا،طابح،رجطبحة

ملكالأؤلبنهددوالد.طتبرمونالاله:طبريمون

:18(.15أاملدمشق

ا!)785-861رئنبنسلبنعلىطرى،

"الدينكتابهفيوضع.نسطورممططيبتقرلبا(.

785

الأنطاكيالثاكيوحناترجمةمنمقاطع!والدولة

منلغولينبمعاونة631سنةتتوقدللأناجيل

وعقبل.وتنوخطيء

بينانتيباسهيرودسأسسهاالجلبلفيمدينةطبرية

الامبراطورايمعلىوسئاها22،وسة17سنة

طبربةيرونأعطىحينطيباربوس.الحكل:

الجلبلعاصصةالمدينةصارتالثافي،لاغرلباس

واذ6.اصةحتىكذلكوظفت،صفوريةعوض

علىالجليلئينأجبرسكائا،المدينةيملأأنأراد

طبرثة،منيشئزوناليهودكانفيها.الإقامة

نأبماولكنأساساتها.فيمقابركتثفوالأنهم

منالعديدلمجتذبكانتالساخنةالحمامات

عدينةطبريةواعبرواعنهاالمغأزالوا،الناس

كمدينةطبربةوحده6:23يويذكر.طاهرة

،07سنةأورشليمدماربعد.()جناصتوبحيرة

أجلمناليهودمركزأهممنطبربةصارت

الثانيةاليهوديةالثورةبعد.،الفكرلةالوطنيةحياتهم

وفي،الجليلإلىالمعتمونجاء)132-135(،

حوالى،هاناسييهودابقيادةاثمناةدؤنواصفوربة

الذيالموقعطبريةصارت،ذلكوبعد.235سنة

(،الفلسطينيالنلمود)أوأورشليمنلمودفيهدؤن

السابم،الفرنحئىحثةطبريةاكادمتةوظفت

فيوصفوريةوقبصرلةاللذكادمياتماتتصاعة

الراج.القرنخهاية

مرارينسلمنحوصة.بنيرئيسبؤاب.طبيا

أ!26:11(.)ا

الماضرالمقال.طقحيئحمامفيغطسنمنيوم!ول

الأربعةفصولهتعالج.المشناةفيطهوروتنظامفي

فياغتلثمنجشاكانالذيالإنصانوضع

ذلكضمسغيابتيطق!يئ()حمام"مقوه،

نوصفناستتوشع22:6-7(.32؟ة11الاالنهار

التلمود.لاالموضوعهذافي

طث.8رج)ال(طبب،

لدىدرس0183.بعدتوقبجوجس..!مان

"شرحله.روصةإلىوذهبآدمجرمانوسالمطران

."التكوينسفرتفسير".)ترجمة("المقدسالكتاب
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الرؤياوسفرالأناشيدونشيدالأنبياءإلىمقدمات

طرلقةعلىبحتوي"كتابثم7018(.سنة)ترجمة

أخمنالاختصاربوجهالانسانيتعلمبهايهلة

العهدينفيالمورودةالمقدسالكتابخبريات

تمرز4فيالايطاليةعن)ترجموالجديدأالقدبم

أيضاونقل.وأجرلةاسئلةبصكلتفسير2018(:

"فيالمقدسالكتابقراءةعلىتحريضاالايطالبةعن

إلىين!سب".المقدسةالكتبتراءةعلىالحث

محيءإلىالعالمكرنمنذمحمصر"تارلخالكاثب

القدبسحباةترجمةالنهايةوفي".المسيح

امبروسيوس.

فلسطينأرضفيالطعامأساسهوالخبزطحين

الحبوبزراعةغرفتحيث،كلهالاوسطوالئرق

القدبمأوالباليرليتي)بينالميزوليتيالزمنفي

وطحين.طحينهناك(.الحديثأووالنيوليني

2:14-16(لاش،ر)جالمجروشالطحين

،حم)قالشعير()دتيقالعاديوالبرغل

س)(الابيض)الدقيقالطحينوزهر(5:15عد

منعددمنالطحينيستخرج6(.ت18تك،تل

الحمص،،الفول،الثعير،القمح:الحبوب

الفقراءأجلمنالشعيرهناكالسحم...

الاغنياءأجلمنوالحنطة7:13()قض

الصعبةللأزمنةوالكرسنة32:14()تث

بيومه،يومكلالحمثيجرشونكانوا4:9(.أحز

عملالحملهذاوكان،عودصةشكلةحفظهلأن

العببد.أوالنساء

منالشمالإلىكلم85تبعد.الثلاثالمدنطرابلس

وأطرفلوسضوهاالفينيقيونأشسها.بيروت

سماهاهذابعد(.كرمل)رجالخصبةالأرض

لأن،الئلاثالمدنأىطرابلساليونانئونالبخارة

فيفيهاعاشواوالاروادئينوالصيدونيينالصورتير

)المكتبةالصقليديودورسقال.منفصلةأحياء

الرابعةالسنةفيأيئستإنها16:41(التاريخية

الذيالمركزكانت761.سنةأيالرابعةللأولمبيادة

قادهاالفاريي،الحكمضدثورةانطلقتمنه

صكت،الهلنستيالزمنفيالثافي(.)تبنيتتنيس

الشياطينطرد

ديمتريوسفيهاونزلباسمها.نقوذاطرابلس

انطيوخسمعتحزبت..مق161يصنةسوترالأول

المنتصرفكافأها.الثامنانطيوخسضدالتايح

الطاغيحكمها.الاستقلال41.سنةومنحها

63/64سنةبومببوسأعدمهالذيديونيسبوس

العاديات)بوسيفوس،استقلالهاللمدبنةوأعاد

فيالموجودةالقدبمةالمديةمنآثارتبقلم.93(:14

طرابلصمدينةعنكلم3تبعدوالتيالحالثةالمينا

.اليوم

سوىيبئلمولكن.مرفأانالقديمةللمدينةكان

المرفأعنالح!كانتخلىأنبعد)المينا(الشمالمطالمرفأ

القرنفيالمدينةضربزلزالبسببالجنويى

نكونكيأعذهاالمديةموخإن..مبالسادس

تلرسائلفيالمذكورة"وحليه!فيهافجعلوا،مهمة

جعلواكما12(،:141؟1:11)40العمارنة

08(2:)الكرونيكةدوسابيوسأنومع"محلاته".

شة)أيالرابعةالاولمبيادفيتاسيصهازمنحذد

)16:4(الصقليديودورسأنإلآ.،.مقاثلا

وصوروصيداأروادبننها،فارسئةمدبنةمجعلها

401(.،سكليلاكسإلىالمنسودة"الرحلة.)رج

فيكانتكما.الآلهةتجغمركزطر)بلسكانت

الفراتلغريىفارسأدارةمركزالأوقاتمنوقت

العبردة،فيا،فليرط"4:9،عز)رخ

اليونانثة(.فيترفالايوي

وحواء.مآطردخبر"رص!خبروحواء،آدمطرد

لدىالثمياطينطردالجديدالعهدبذكرالشاطينطود

الذي"كسوركيزو"فعلح:9113أعفياليهود

المعزمأوفالمقئمم.يقسمجعل،قشم،عزميعني

وأقسمبفرضالشياطينيطردالذيهو

العهدوذكرسحرتة.بعباراتأوباستحلاف

كهنةعطيمأبناء،متجؤلينمقشمينأيضأالجديد

الشياطينيطردواأنعبتاحاولواسكاوا.،اسمه

سحرئةعبارةبثكليححوعاسمدعواأنبعد

بعضلجأ،يسوعزمنوفي91:13-16(.)اع

لبطردوابسرعإسمإلىفل!طبنفيالمفشمبن

.(وز9:38)مرالشياطين



طرسوس

الجديد.العهدفي"المقشم"أبذايسوعئستىلا

)اكصارخوماي(وأخرج(،)بهبالوطردأنهمع

:34؟امر24،:4أتالئ!ياطينصتكبيزاعدذا

إلىيلجألم،فعلمايسوعفعلواذ-91(.6:18لو

:25)مرابأمرأوبكلمةكتفىبل،قسمعبارات

المسيمبينوالحدودوز(.925:؟وز5:8،وز

لأن،النصوصنيواضحةليستوالثفاء

شيطاني.بعملالمرضبربطونكانواالأقدمين

لحالاتالمسيملفظةنحفظ،التقنئالمستوىعلى

ساحةهوفالممحرس.لانسانالشطان*اعنلاك

الذيوالشيطانالمعجزةلمحريةخصمينبينصراع

منه.الانسانيتحزرأنيجب

أنعلىعلامةالتقسيماتكانت،بمرعحياةفي

للانتصاراستبافاحطنت.إبليس،قهراللهملكوت

.(01:18لو،وز21:34)متالاسكاتولوجئ

فيالئزضدالمفتوحيسوعلصراعمميزةعلامةهي

طردسلطانتلاميذهيسوعسلموقد.أشكالهجميع

،ا:01)تذلكعلىالقدرةومنحهم:الشياطين

لقلةدائفايستطيعوالمولكنهم:17(.16مروز؟8

9:14-)مروالصلاةال!صوملنقمفي،ابمان

)أعالفصرةبعدالمهفةهذهواصلواوقد92(.

تدكوتلاميذهبسوعوتقميمات807(.5:16؟

الز،سلطانيواجهونحينبالثريهتئماللهأنعلى

حيئ.شخصوكأنهئظهرهالتيأشكالهفيحتى

21:93(.)أعمعروفةمدينة.كيلجكيةفيطرسوس

22؟3(.21:93،)أعبولى!الفديسموطن

البحر.منبالقربكدنوسعلىالفييقيونأشسها

التاععالقرنمنذتجارئةبعلاقاتمعهاوارتطوا

السلوقيينأيامفيالهينيبالطابمواتطبعت.م.ق

صارتانطونيوسأبامفني.جامعيامركزافمارت

الرومانية.كيليكيةمقاطعةوعاصمةرومانيةمدينة

اهدائهبعدالوقتبعضبولسفيهاأقام

أ:25(.ابم93:ا)أع

فيمدبنةأرواد.جزيرةتجاه:انتارادوسطرطوس

مقاطعةمناجزءصارتالسلوتيينأيامفي.سورية

.أرواد
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طرنلأهلعوظفون.الأراية:فيطرفيون

4:9(.)عز

الرافدينبلادتربطكانت8:23(.)إشالبحرطرلق

بمصر.

21:22(.)عد(العام)الطريقالملكيةإال(،طويق

والبحربعرابيةالشماليةسوربةتربطكانت

الاحمر.

2:3(.)امكالمكابيسمعانلقب!ي

.غذاء،رج)الى(،طعام

إلىتشيرابخز،5م"ح"للفظةإنودمرابطعام

ريخففلسطينفيهواطعامفا.عامبثكلالطعام

ففيرما،الطعامكان،البدوأنصافحقبةفيالخبز.

معسيهماولاالتحفر،حقبةمعتحشنولكئه

الأنبياءجعلماوهذامرفها،فصارالاغنياء،

فالحنطةا(.ا5:إش6:4،)عاالمؤنينيحذرون

هيزت(!،خمر"خبز،)*والزشونوالعنب

أرضفيالانسمانلحياةالضرورةالثلاثةالمحاصيل

اللبنء،البدوإلىوبالنسبة.(401:15إمزاصرائيل

3:8،)خرالسعادةمثالهماالعسل!و

علىحكممنهاككانواذاا:ه(.إرا

يطلقلافهووالثراب،الطعامضدشخص

هوبل،البثرفيالمتوىعنيبعدنامثالإلىبالنظر

التمثعضدوالعدالةوالتضامنالسخاهصوت

.الانسانقدرهنتحطالتيالانحرافاتأوالأنالط

الاخؤةولممارسة،اللهلشكرناسبةالطعامفأخذ

المصالحةكلتجؤولخلق،الضيافة"بواسطة

والسلامالفرحوتقاسم43:32-صهم!()تك

الأخيرعشائهفييسوعاصتعاد8:3(0)تث

أهيته.وأبرزالمشركالطعاممدلول

النهارفيوجبتبنفيعادةالطعاميؤخذ

تكونساعةالمساءوجبةوأهمهما؟12(،16)خر

علىأوالأرضعلىيقعدونكانوا.محنمعةالعائلة

مثزكطبقحول،والغنمالمعزجلدعلىأوحصيرة

عدستظهر،ذلكبعد.(2:41)رابأيديهمفياكلون

في.2(.ة13)املوالكرصيالطاولة"الاغياء

حرلأشةعلىالنمذدعادةنعئمت..مق8الفرن
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منحزةالرابعةالجهةعإبقاء،الطاولةجهاتثلاث

عادةهي23،4:احز6؟4،)عاالخدمةأجل

اكسالوارتبطفييقية(.أوسورلةمنجاءت

علقدين!ةبطهارةباهتمامبل،بالنظافةالايدي

وهذا،كبرىأهمية4(3-:7)مرالفريسيونعليها

لهذابيتكلفيالمحفوظةالماءجراروجوديفشرما

المدعوينمعالبيترلتيقول.6(:2)يوالاستعمال

أع14091،)متالأكلعلىالمباركةصلاة

يأقي.ا!لنهايةوفي،طبقكلعلى27:35(،

عندوفضةنحاسمنأو،فخارمنأطباقفيالطعام

)اصمالطعامالبيتردثويوزع.والملكالأكنياء

وياكلهاالخبزةعلىحضتهواحدكلفيأخذ!ا(،:ا

واحدكلفبغسىطقفيالصلصةوتوضع.بيده

حولالتهذيبقواعدهناك.(15ة26)أملقمتهفيها

*:92-31(.31:21-32:13،)سيالمائدة

والزواجالولادةبنا!بةالمقاسمةموضعهوالطعام

)قضالقموجزوالحصادوالقطافوالجنازة

الزمنرمزالوليمةوصارت.36(:25صما،9:27

،811:)تالأخرىالحياةفيوالسعادةالمميحافط

مدعؤيه،يكرمأنأرادومن9(.:91هـؤ،26:92

يصلونحينأرجلهملهمويغسل:خدمهإليهميرسل

رؤوسهمعلىالعطورويصث18:4(،)تك

يوافقمحلألهمويقذم23:ه(،مزط6:6)عا

الوليمةنرافقوقد9:22(.)اصممقامهم

91:36(صم)2والغناء12(إ5)إشالموصيقى

وليمةأما14!12(.)قضوالألعابوالرتص

وطعام.ا(.:14)قضأيامسبعةفتدومالعرس

7(.:16)إرالحدادخبزهو:ابخازةيليالحداد

)الثعير،الزراعةمحاصيل؟الانسانيأكلماذا

وما،الحيوانونتاج...(الفول،العدس،الحنطة

الئرابأما.البحرفيوالصيدالبرفيالصيدفييصيبه

وهوالانسانيئربهالذيوالبارد،النقيئالماءفهو

وإليباسالجفافتعرفأرضفيدتهشاكر

الخمرةوهناكا(.11:اتص17:ا-2،)خر

معتمزجوالتي9:13(،)قضالآلهةتفرحالتي

العئالعطشيزيلبالماءالممزوحوالخلالماء.

التطهيرطفس

الزمانئرابوهناك14(.2:)راللحزالمعزضين

الخمر.معئمزجأووحدهئؤخذالذي2(8:)نش

.الطعامشأنفيفرائض"رجلزائض،طعامي!

.الفراتلنهراليمنىالضفةعلىتقع-()ا!طعس

الطفولة.أناجيل،رجالىاناجيل،طفولة

فيالطفولةانجل*رجالعريةؤ.ا!(انجيلطمولة

العربثة.

ببدالطفولةانجيل!رحتومماب!يد)ا!(.انجيلطفولة

نوما.

الطفولةانجل5رجالارمنيةفي)ال(.انجيلطفولة

الارمنية.في

إلىتعيدأنالتطهيرطقوستتوخىالتطهيرطقس

الاشياء()أوالاشخاص،الجماعةفيالعادتةالحياة

عادفماتالقدسيأالعافيدخلواأوتنخسواالذين

هذهبعضخمعتوقد.لمسهمفيالحقلأحد

.ا-ه12لافيالطقوس

الاولذاولدتالتىالمرأةنطهبرطق!هناك

حملمحرقةيتضمن2:22-23(.لورج12؟

الخطيئة،عنكذبيحةيمامةأوحمامةوتقدبم

فإذا.الطقستةالنجاسةإزالةالخاضةنتيجتهاتكون

أوثايةحمامةالحملمحليحك،فقيرةالمرأةكانت

08والذكرولادةبعديوئا04الحفلةوتتئم.يما!

الانثى.ولادةبعدبوئا

ئمفي.الذيالابرصتطهيرطقسوهناك

مراتسبعالئصخصورثنطير،ذبحيتضمن

ومن.النجاسةمعهيحملآخرطيرئطلقثمليطهر،

وغسلشعرهحلقئمذلك،بعداكتحلتطهر

الذبائحمح!لفالكاهنيقذمذلك،بعد.ثيابه

لفضلمماعلىوالنضحبالمسحويقوم،والمرابين

:2-14.132ألاكبيرةبدفةالطقوسكتاب

بيتتطهيرفطقسالببوت.فيالعفنوهناك

اليتبرشن،طيربذبحيقرم،بالعفنجدرانهتغطت

يحملآخرطيرويطلق.الاطايبمعمراتسبعبدمه

94-53(.:14الأالمدينةخارجإلىالنجاسةمعه

قدالجنستة.النجاساتمنالتطهيرطقسوهناك

المرأةوتتنجس،سيلانلهحصلإذاالرجليتنخس



اليوالطقس

فرخيأويمامزوجيالمنخىيقذمحيضها.في

وآخر،الحطيئةعنكذبيحةواصديقام.حمام

أوالسيلانبعدالثامناليرمفيالحفلةنتتم.كمحرفة

كتابيفرضذلكإلطبالاضافة.الطمثنهاية

.(15الاالملابسوغسلكاملأاستحمائاالطقوس

لمسإنبتنخس.نفسهنذرالذيأووالنذير.

الحطيثة،عنكذبيحةحمامةيقذمأنعليهميئا.

حملأوبفذم.كمحرنةثانبةحمامةيفذمكما

نأالنذيرعلى،ذلكإلىبالاضافة.تعويضكذبيحة

نأدوننذرهواجاتويتعبدرأسهشعريحلق

)عدعليهمضىالذىالوفتالاعتباربعينيأخذ

لطفسالناذريخضعنذرهنهايةوفي6:9-12(.

.العاديالعالمإلىالفدصبئالعالممنبنفله

جزءفيهر8-9لافيالكاهنرسامةوطقس

خادميجعلبأنينوخىتطهيرطقىأجزائهمن

تنضتنإذن،الطفس.بحبطاهزاالمذبح

8:14-17؟الاالخطئةعنذبيحةالطقوس

-14(،8:8:912-22،الاومحرقة(ا9:8-.

الطق!نالنهابةفيوبأتيالتطهير.طقوسككل

منيتائفالذي22-03(ت8الابالرسامةالخاص

الكاهناذنشحمةتصح،أولأ.أساسيينعملين

رجلهوأبهاماليمنىبدهوباهم،الضحيةبدماليمنى

نطهيرطقسفيكما8:23-24(،ألااليمنى

الكاهنيدفيتوضعثالئا،25(.:14الاالأبرص

الاالكهنةولطعامللذبيحةالمعذةالضحتةأجزاء

.(18:91عد)رجالمذبحمنييثونالذين31(8:

سيمارسالذيالمعبدخادمتطهيروطقس

)خركاملبغسل،الحالاثحصبيفوم،وظائفه

اليدينبغسلأو16:4(،8:6؟لا92:4؟

الرسامةتكنلم،إذن.2(أ-ة3:18)خروالرجليئ

مكضلتطهيرفيطلب.كاملةالبدايةفينالهاالتي

بوظائفه.يقومأنالمذبحخادميرلدمزةكل

ئفرض.المختلفةالنطهبراتهاكوأخيرأ،

والاشخاص،والملابى،الآنيةلتطهيراغتسالات

11:24-الانخحالمسواكدماتنخسواالذين

لبنتقلواأو22:6(.؟اي:0415؟25،28،32،
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لمسواقدكانواإذاالعاديالعالمإلىالقدسيالعالممن

23-28؟ت216؟02-أة6الامقذشاثبثا

كلتطفرالطهوروالمياه21(.91:7-.ا،عد

عداماا-22(،91:ا)عدمبتجئةلامسما

تضغئااكثرطقوئاتطهيرهعليهبفرضالذيالذير

6:9-12(.)عد

،92:42)خر"إالدائمايضاوسمئ)ا!(الومي!ى

،811:دا34؟:01نح؟35:عز28-92؟عد

خرفرائضحسبأ(.12:أ2؟11:ا13؟

اليويةالخدمةتتضئن2-8،وعد92:18-42

الثسسثروقعندحملمحرتةأورشليمهيكلفي

/3العاديات.يوسيفوس؟3الذبائح،)فبلون

الثسس.غيابعندثانححلومحرقة01:21(

الملتوتالدقيقمنتقدمةالعملهذايرافقوكان

على03:7-8خرويزلدالخمر.وسكيببالزب

فيالبخور،مذبحعلىبخورتقدمةواجبذلك

الذيالطقسهوهذاا(.:9)يهالمساءوفيالصباح

أخ)االملكئةزمنفيالكهنوتيالمؤزخيورده

بعدجاءأنهمع31:2(،13:11؟أخ16:042؟

القرنإلىبنايحودالذي16:15مل2ونص.المنفى

الماء.وتقدمةالصباحمحرتةبينبمثزلا،الثامن

مقابل.الصباحمحرقة46:13-،1حزيعرفولا

مل2إنالتقدمتبن:علىالملكئةالحقبةتشهدهذا

46:14-حز)رجالمباحتقدمةإلىيشير302:

61:51مل2؟18:23،26مل1وبتحدث.(51

أما2(.ا9:با،-ه94:عز)رجالمساءتقدمةعن

كلمحرقتينعنفيتحذثان،45:14صي3:3،عز

المساءمحرقةتقذمكانتالجديدالعهدزمنوفيايوم

)يوسيفوس،الظهربعدالثالئةالساعةحوالى

1(.5:فسحيم،المشناة:3،/144العادبات

.الندى!هرج)ار(،فى

رجالمقدسوالكظبالمارونيلأالمدرسةطلاب

ابراهييم،الصهيوفيجبرائيل:التاليةالاسماء

الحصوني،يوحناشلق،الله!راطقلاق،

،الرزيسكيىالحصروفي،المعمدانيوحنا

وأهلالبنيمقوب،البافيمرهج،الافييرسف
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يوسف،الصهيونيانطوانالهدناني،يعقرب

العسكريجرجس

نأللرجليحقكان،القديمالعهدحسص)ال(طلاق

إذاأو(،ا:24)تثعئافيهاوجدإذاامرأتهيطفق

تسلكلمهي"إنأيوعينهاصبعهأطاعتما

اعلائايقذمفكان26(.!2:)سي"ارادتهبدسب

هي"فما.الزوثعقدعندماصنعهللذيمغايزا

كتابلهاويقذم4(.2:)هورخئها"أناولاامرأقي

الذيالرجلأما.جديدمنتتزؤجأنلهايتيحطلاق

تزؤجها،حينعذراءتكنلمبأنهاكذئاامراتهاتهم

حقمنلمجرم،بهاغزرفتاةمنالزواخعلىأجبرأو

اليوالمرأة.28-92(،-2213:91)تثالطلاق

بستطيعلا،حرةصارتثمئالبةوتزؤجتطفقت

لهزوجةأيضأيتخذهاأنالأولزوجها

جانئاوضعناواذاا(.3:إررج،24:3-4)تث

تركتالتيالزانبةعنيتحذثالذي2:17أم

مجقلاأنهنشعريجعلناالقديمفالعهدزوجمهات

وفائقإنمنها.بصبادرةالطلافتطلبأنللمرأة

)الفنتين(الفيلةجزيرةفيالاراميةاليهوديةالمستوطنة

برثةمنووثيقة،..مقالخامسالقرنإلىتعودالتي

عنتتحذثق.م.،الثانيالقرنإلىتعوديهوذا

.الطلاقطبفبالمرأةمبادرة

منذالقدبمالشرففيمعروفةالعادةهذهكانت

الغربتين،الساميينعندسئماولاالانيالألف

أرضفيأيضأعرفالطلا!تىأننظنيجعلناماوهذا

يقولوكأنه91:2-3قضبداوان،كنعان

نأنلاحظأنيجبأمر،منيكنومهما.الحكس

الملكيالارشيفإلىتعودالفضائيةالممارسةأعمال

مباشربشكلتعكمىلافهي.الارستوقرطئينأو

منالعلياالطبقاتفيالمعروفةالعاداتسوى

بدأولكنجدا.نادرةحالاتفيوهي.المجتح

.م.قالأولالالفمنتصفمنذيتطؤرالوضع

حباةعرفمحيطمنالفيلةجزيرةوئائقفجاءت

تحدثنامالأن،مهحةكانتلهذا.العاديالشعب

منواسعةشريحةعلىيدك،زواجتةعاداتمنعنه

الارافي.اليهودفيالعالم

طلية

الطلاقممارسةكانتالجديد،العهدزمنفي

بينأققهالطلاقتطلبأنالمرأةتستطبعوقد.واسعة

هيالتيالهليئةبالحضارة)تحضرواالهلينييناليهود

(.الشرقمعالكبيرالاسكندرحملهايونانثةتفاعل

مرمننعرل!جانئا،قمرانوثاثقوضعناإذا

العاديات،)يوسيفوسسالومةحالةعن.أ:12

)العادياتاغرلباسانجةوهيرودية15:925(،

التيالمرأةووضع6:17-18(مر18:136؟

75(.)حياةيوسيفوس"حياة"فيزوجهانركت

الطلاقيضجبونوكأفهمبدواالاسيانيينأنغير

دره2؟4:02-ا)وثصثالقزواجي!بعهالذي

العالمفيجذاالجديدةالقاعدةهذه(.-671591:

إلىالمعمدانبوحنادفعتالتيهي،اليهودي

وهذا6:17-18(.)مرهيروديةفعلتهماشجب

)مرالطلاقبشجبالذيالانجيليسنعيدهما

النيالوحيدةوالحالة16:18(.لو.ا:12-2،

91:9بم5:32متحبهيالطلاقت!زر

وهي.عائائعذابورناياللفظةإن)بورنايا(."الزنى"

للمرأةالرديءالسلوكعلىكماالزنىعلىتنطبق

تساهلأيتضمنالماويالشواذهذا.الزواجقبل

مت)رجالمتههؤدالمسيحئالعالمموىعلىتقليدئا

التيالحالةهذهيعرفلابولسأنغيري(.:18ا

إلىعانئاالطلاقفيرفضمتى،انجيلفينفرأها

سفيمماأماا(.)اكو!7:01-االربقول

إذاإلاالزواجبحكيقللافهوالبولحي""الامتياز

المزمنغير(الزوجة)أوالزوخذلكإلىبادر

ا-2(.3:ابط،-16ا.7:)اكور

أيضارح.طلاقكتاب4رج.كشماب،طلاق

*الطلاف.

طالم.5رج:15.4اص!طلايم

وأوشلومعقوبمعدومايذكر.بؤابطلمون

المنفىمنعادوا.البوابينعائلاترؤصاء.مشلام

فيلبثوا7:45(.نح=2:42)عززربابلمع

وحرموا11:91(.نح=9:17أخ)اأورشليم

25(.:12)نحالأبوابقربالمخازن

.الندىبنت:بعل(زوجة)أوابنةطاية
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صئهياأي،.قوميطليتا:الاراميةفي.ثومطيتا

حينالحبارةهذهيسوعقال.4اة5مررج.قومي

اليونانية.بالعبارة854:لوكثفى.يايرسابنةأقام

إأخذ:وقالالعبارةعنفاستغمى9:25متأما

ققامت".الصئةبيد)يسوع(

هناك.صيدونثرقيتقع،لبنانفيقريةطمبووبت

التاسعالقرنإلىتعودمدافنفيهامغارةكتشفت

)ا!(طهارةم،

.()طاهرركلط:العبريةفي.القديمالعهدا!،

نيسئماولايتقايلانمدلولانا)نجح!!(.مط

تصيب.الطقوسإطارفيالكهنوقي،الأدب

والحيواناتوإلاشباءالأمكنة)والنجاصة(الطهارة

بل،خلقئةصفةعلىذاتهافيتدكولا،والانسان

الجادةشعائرإلىبالنسبةجدارةعدمأوجدارةعلى

العبادتة.الجماعةوحياة

القديمة.الدياناتمعظمفيالبيبلىالتمييزنجد

(،الموت،المرض،الجنسأعالمأ!راركلهعالمففي

)اممنوعات"البئ!رفيالقديمةالحكمةنطمت

ولم.ولأعضائهاللمجموعةالحباةدوامتؤئن)نابر(

به،المحيطةالثحوبعنالعبرالنالشعبيفترق

نوافقخطفيوالنجاسةالطهارةمدلوقيمعفنحامل

الكهنوقيالكانبجاءحئى،بيهوهالإيمانمع

لاهوتئا.شكلأالممارصةهذهفاعطى

استعمالاتكانت.قيكهنوالفبلالأدب:أولأ.

دثتوقد،النصوصهذهفيتليالة.ا!مط.ر!"ط

اليهوهيالطوفانفخبر.ثديمةوممارساتنظرةعلى

الطاهرةالحيواناتمنالطاهرةغيرالحيواناتيمتز

2(.+8:)تكللربذبيحةتقذمالتي8(،72:)تك

أتكالأصنامنجاسةالالوهيميالمرجعوعرف

:7(.13)تضنجشاشيئايذكرلاولكنه35:2(،

ا!ديد(القمر)أواطلالوليمةفييشاركلاوداود

تطفرتوبتشاج.4(.:02اصم)طاهزاليسلأنه

بعبادةالأنبياءونذد:4(.11صم)2نجاعهامن

رإ؟5،3:6001)هونجاسةأخهاعلىالكاذبةالآلهة

34(.32:؟:9113،:031327؟7:؟2،7:23
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7:17()عانجسةأرضفبالمنفىعقابهاسيكون

9:3-4(.)هوالنجسةالأطعمةياكلونحيث

العا،ئةالاطعمةحولالطهارةقواعدبعضتثوقذم

الأرضحول22(ة،15:)12المقذسةوالأطعمة

اللهحربفيالمقانلينحول)21؟22(.المقذسة

ثلاثكلمزةتدعالتيالعثمورحول11(،ة)23

أنحاولمنأولتثوكان261:14(.سنوات

:4-.2()14ونجسةطاهرةبينالحيواناتيرثب

"رجس"أنهعلىيصيبهاالذيالمنعيبزروأن

.14:13(

بلموخذا،فكزاتعكسلاالقليلةالمعطياتهذه

والنجسالطاهريحدد.الاستنتاجاتبعضكتتيح

فالحيوانات.العبادةشعائردهالىاللهإلىبالنسبة

8:02(.)تككذبيحةتثبلالتيهيالطاهرة

اللهأعطاهاالتيالأرضهيالطاهرةوالأرض

هيالنجسةوالحبوانات21:22(.)تثلاسرائيل

والأرض:3(.14)تثنمقتهاأنو!ب!،رجس

)عافيهاجهوهنعبدأننستطيعلالاننانجسةالزلبة

صعنجسةالكاذبةوالآلهة9:13(.هو7:17؟

،2:7إر،6:01؟5:3هو)معهابزنيالذياسائيل

النصوصهذهفيثذكرقئمارئه.فيخون23(

الجنس،)عالمأسبابهاتوضحلاكما،الافرادنجاسة

الحداد،4؟:11صم2؟04"2:اصم؟2311:تث

تنبعدعابرةحالةعلىيدكهذاكل14(.:26تث

22،،12:15)تثالفدسئاتفيالمشاركةمن

زمنمجذد232:تثأنيبقى14(.26:بما231:

التطهير.وطقسالنجاسة

فييتأخذ"التطهير"ووالنجص!"الطاهرأنغير

،6:ه)إشواضخاأخلاكامعنىالأطربعض

33:8(.إرا:13؟حص

القداسة.لفريعة)أ(.الكهنوقيالادب:ثانئا.

ئعتبرالتي17:26(،الاالفداسةشريعة"إن

111لافيكماالأولشكلها)فيعامبشكل

يوشيا،لإصلاحالمحاصرينأورشليمكهنةكعمل

شراخمنجعلتحينهاممنعطفعلىدئت

)11:44-145القداسةمتطقباتالطهارة
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وسيناءبموسىوربطتها26(،02:7،:2؟91

جعلناإذا.(91لااالأخلاتئةالمثراخمستوىعلى

العلائقلائحةنجد18:02،الاالزنىجانئا

ستبتنجاسةأضهاعلىئشجب،18:16ةالجنستة

اسائيل،بيتتدثروقدالكنعانييندمار

هناالمحصاةالنجاساتفكل18:24-.3(.

11،ونجسة،طاهرة)حيواناتعادتةهي

ذبيحة3؟91:االعزافين،استشارة22:ء2،

الكهنةخاصنبثمكلوتعني02:3(،لموكل

3-9(.ت22ا-12؟1)21:ا-4،

حزقيالفألهمعينهالطهارةهتموجاء.حزقإل()ب

ونذد،وارمياهوشعمناكئرجذرئاجاءالذي

هيالتيالكاذبةالآلهةمعاسرائيلبمساومات

4،23:7؟4322،3؟03،3-ا)02:نجاسة

بألفاظالخلاصعنرعبز26:17(،03؟،13

.(-36:2528،ثةالعبادالوجهة)ننجاوزرئةطها

حيثالهيكلبقداسةحزقيال"توراة"اهتفت

عنهفأبعدت)43:7(،شعبهوسطاللهيقيم

ومدافنالملكيوالقصر-9(،441:4اللامختونين

:25-27()44الكهنةبطهارةواهتمت،الملوك

بينالناسيمتزلكيالتعليممهتةأيضأنالواالذين

والنجسالطاهربين،)المباح(والدنيويالمقذس

23(.!)44()اللاطاهر

الاهتمامهذا.منفاويةالبعدوالكتاباتالألاء()ج

المنفىمنالعودةكثابأيضأألهمالذيبالطهارة

-ا":2حج:3؟3:66-5؟11،65ت52أإش

ماحقبةفيالكهنوتيينالكابلدىتبرز14(،

حالاتمحملفتوانينفيجعلواالذين،المنفىبعد

5:2-؟-16ااالاالتطهيروطقوسالطهارة

35:+-34،،9:6-14-،؟ا5:عد3؟

الموتى،ءمنخوف،الجنس"،طعاميةفرائض"

مافيستماولاجذا!فضلةفجاءتتكفير(ء

نإنعرفلاالذكما(91)عدالطهورالماء،يخمى

اللاهوتيينإن31:23(.أعدطئققدكان

أجلصتيثهزعواأنأرادواالذينالكهنوتيين

تعيى!-45(:8:9243؟!2)خرعباديةجماعة

طهارة

كلمنيحموهابأناهتمواتوثنيمحيطفي

فورستحذأفيإلىنقولأننقدرلا.نجاسة

سوىتفصيلهايعرفلمالتيالدقيقةالقواعدهذه

أنهافنظن01(،:ا.لا44:23،)حزالكهنة

مندائمةحالةالعبادئةالجماعةمحملعلىفرضت

ومهما.الحياةضروراتتستهاالطقسئةالنجاسة

طبتقدهذهالطهارةشراخفإن،أمرمنيكن

23:9؟أخ)2اليهودفيالعالمالقوئبطابعها

نحا؟9:ا2؟6:اعز92:16،18،03:17؟

الراخشأنشأفهابشاء،ارنبطت03(12:0

الردتإلىالانتماءعلامةفكانتالاخلاقتة،

اصانيللشعبهكذافأتاحت،لمشيئتهوالطاعة

ويفاوم،الوثنيينوسطهوئتهعلىيؤكدأن

طو2؟ة12؟01:هيه12؟ا:38)دائأثيرهم

منعدذاقادتأمانةوحزكتا(،.ا-اا:

انطيوخساضطهادخلالالادتثمهادإلىاضاسا

4-46؟ا:ا)امكابيفانيوسالرابع

3؟7:9-ا!ا(.6:18-اصك2

الاهنمامليستالطقسئةالطهارةأنغير

عليهاتشرفالتيمنفاويةالبعدالديانةفيالوحيد

أيةلهائفردلاالحكميفالتتار.موسىضريعة

وممارسةالخلقثةالناحيةعلىيشذدبل،مكانة

فقطيتضمنالمزامبروسفراليرمئة.الفضائل

197:ا،النجاسةإلىتاريخيينتلميحين

الدينطهارةعلىيشذدولكنه061:93(،

24:4(22:22،25،صم18:012،)مز

13(،دم7:ا،51:12،بم24:4)مزوالقلب

الأمانةسوىالهيكلفياللهللقاءشرطأيفمعولا

.(34-:24،ا!)مزالاخلاقئة

العالممعاللقاءإن.العهدينبينماأدبثالئا:.

اسرائيلعاداتالبحثبساطعلىطرحالهليني

لجوهرأناءالاسكندرئةيهودظللقد.القديمة

)رسالةدفاعئانبريزافأعطوها،الطهارةقواعد

والعالمإلاستعاري(.والتأويلفيلون،اريتشى

ترصامؤيخنعرفالذيالفلسطينياليهوديمما

ينوآخى52(،،43،-15اا:اامك)إيمانهم
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بعضفيتمتزقد،البطولةحنىإيمانهمعاشوا

لماليبلثة.المنطفباتبجذرئة،الورعةالاوساط

ولكنه،الاخلاقئةالشراخاليودبلاتكنابينن

مععلاقةكلومنعوالنقيئ،بالطاهركثعزااهتتم

قواعدحسبسيحاربونهمالذينالظلمةأبناء

9:8-9(.-6؟74:)نظحوالنجسالطاهر

الثياببطهارةخاصأاهتمائاالفربسيون*واهتم

عنوامتنعواأنجاشاالوثنيينواعتبروا،والولائم

)12مطؤلأالرابينيالتشريموثرح.ععهمالاكل

فقذم،والنجسالطاهرقواعدالمشناة(،فيمقالا

)يد-أاليدينتنخسي!الكص:غريبةعبارةلنا

علىتفرضالتيالكهنرتتةالعادةواسثلهم3:ه(،

الامفدسهومايلمسأنقبليغتسلأنالانسان

عدوىيحملمايلمط،أنوبعد24(16:4،

المقذسإنالقولنستطيعلاولكننا)كالنجاسة(.

.الانسانينخس

يسوعإن.يسوعأولا:.الجديد.العهد2(،

الأبرصيلمص،الإزا-دتةالأناجيلئصؤرهالذي

والخطأةالحئ!ارينمعياكلا:04-43(،)مر

الفرشيةالممارساتيشجب15-17(،ة2)مر

23023-28(،15:ا-.2؟مت7:ا-23؟)مر

لذدبلالطقستة،بالطهارةاهتمامعلىيدكلا

هوأولأنطفرهأنيجبما.الأخلاثئةالطهارةعلى

.والكأساليدانلاالقلب

التيالدقيقةالمشاكلإن.الأولىالكيسة:ثانثا.

الأولىالكنيسةإلىالوثييندخولمسألةطرحتها

لتقاليدهمأمناءظفوايهودمنالبدءافيتأئفتالتي

هذهفيالتعتق"المسؤولين!علىفرضتالديتة،

-15:7؟-18ا:16،11-01:9)ا!الم!هألة

المليئةالموقتةا-للوليتعذونجعلهمهذاكلا(.ا

والمراعات23-92(:،2ا-15:91)أعبالفطنة

موقعفيحذدون2(،ا-ا2:ا)غلفئتينبين

بالايمانللتبرير"المسيحيئالمنظورفيالطهارة

الثررلعةبأعماللابالايمانيبزرالله.بالمسبح

فيعطي:8-9(،2أف3:2-5؟؟9-01:12)رو

يؤمنرنالذي،والوثنييناليهودمن،للجميعروحه

ضيءلالاا(.:8-ا15؟:1117)أعيوعبالرقي

المسيحينظرفي14:14(،)روذانهفينجس"

)غلالطقسئةمحزماتهاومنالث!ردعةمنتحزرالذي

1(،9:5عد؟-216:17كو؟3:23-4:01

9،21:)اكور"المسيح"شريعةفيالآنمنذوصار

"الحياةئعطيالذيالروح)اشريعة6:2(،كل

الذيالميحئعلى5:16-25(.غل8:2؟)رو

نأمتا(وطالبهاالقداسة)ينبوعبالروحتقذس

معنىفي)اكاترسيا،النجاسةمعالثزيرفض

2؟:16-اهغل،الجنسمستوىعلىالفوضى

؟4:91أت:3-8؟4اض؟901-:6اكور

عبوبلانقئانفسهويحفظ91(،6:رو:5-3؟5

"ا:ه)اتمطاهربقلباللهويخدما:01(،)فل

3:9(.أاتمنقيئوضمير:8(4ج2؟22؟تم2

تحذد)هاغنايا(،العفةتستبعدلاالتيفالطهارة

؟13:01)يووتطفرواتقذسواالذيناللهأنجاءحياة

فيتمؤن،الايمانفيالمعمردئةبروح15:3(

بالرلثاللقاءاتظارفي7:ا(كور)2تقديحمهم

فيكماالخلقئةالطهارةكلهيتلك.ا(.:ا)في

الجديدالعهدنبوءاتتتئمصاعة،القديمالعهد

36:25-28(.حز3-31،34:اأإر

التطهير.طقس"رجالتطهرطهر،

طهور.ماءءرجماءطهور،

والأخيرالسادسالظام.الجمعفيطهارةطهوروت

كليم،5هي:عثر.أننامقالانهالمشناة.في

طهوروت،،،فرهيمهنجعيم،ء،*أوهلوت

زبيم،،،مكثيرين،،نيده!،مقووت"

المفالاتهذه.عفصيم!،يدييم5،يومطبول8

صذعلىمنها.والتطهيرالطقشةالنجاسةتعالج

النجاسة:منعافةفئاتأربمنذكرالنظامهذا

تنتقلنجاسةثم.الولادة:الحيضالسبلان،

ولاسثحابالمرضترتبطوافالثة.والثراببالطعام

دماربعدجثة.بلمستنتقلوالرابعة.الرص

الراخ.هذهباكثريعمليعدلمالثالط،الهيهل

فيتوشعموضوعسيكوننيده"9مقالوحده

ينطبقو"طهوروث".فلسطينوتلمودبابلتلمود
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العثرةفصوله.النظامهذافيالخامسالمقالعلى

غروبمعتزولبسيطةنجا!ةحولقواعدئعالج

31-27،38-24،28-11،25:الاالشمس

بلمسانتقلتنجاسةالمئناةدرصت93-.4(.

لاتوسفتافيهتنويحميت...حيوانأوطير

وتحذث"الطاهرة"الأمورالنظامسميئالتلمود.

الشريعةلغةلأن:ميمونابنتال.النجاساتعن

أجلمنالتمبماتتعطيفهيطهر،لغة

.الطهارة

شيوخفذ!،يفتاحهربطوبأرضإلىطوب

العمونيونهاجمهمحينهناكبطلبونهجلعاد

فيطوبمنمرتزقةونجد5(.ا:3،ا)تض

:01،6صم21داودحاربالذيالعمونيالجيش

قد.الأردنضرقفي،يبوقضماليتقعقد8(.

الطيبة.:تكون

للاسمبنتكرارايكونقد:17.8أخ2أدونج!اطوب

أدونياطوبيكونوالآ.أدونيا،طوليا:السابقين

يوثافاطءالملكأريصلهالذيالتاسعاللاوي

أرضفيالثريعةليعفحواضباطوخص!ةكاهنين

.يهوذا

خبر*رخ)الى(ارميازمنفي...خبر،طوباويين

الرلكابيين.

562(.العمارنةأتلطبريةث!رقيفينقعمدينةطوبو

والدنفنالي.تجيلةمن.صالحطثاللهطوبئيل:

ا:8(.رجا:؟)طوطويياوجدطريت

تطولبات.،رخطوبى

طوبيا

الملكأرسلهمالذينالثمانيةاللاويينأحد1(،

ليعفمواضباطوخص!ةكاهينمعيويثافاط

:8(.17أخ)2يهوذامدنفيالشرلعة

إلىبابلمنعادواالذينالمنفيينأحد،2(

14(.،6:01)زككبيزاسخاءوأظهرواأورشليم

ولكنهم،الشيمنأبناؤهاعادعائلةرئيس3(،

الاسرائيليأصلهمصراحةعلىيبرهنواأنيقدروالم

62(.7:نح=2:06)عز

وأالخادم3:53()نحالعمونيطوليا،4(

سنبلطضارك91(.،201:)نحالعمونيالموظف

4:اي،)نحأضدودوسكانالعريىوجئم

أيامفيأورض!ليمأسواربناءمعارضةفي6:اي(

ليعتبره3:35نحإلىالعلماءأحديستندنحميا.

خادمئدعىلاأنهبماولكن.شلطلدىموظفا

فيهنرىأنالأفضلفمن،باسمهيعملولاسبلط

مكاتهإنثم.هناكالفرسأقامهكب!زاموظفا

)نحالهيهلفيغرفةلهأئردتلماذ)نفترالرفبعة

)925زبنونبرديةفيالمذكورطولياواني(.13:4

ابنهرقانوسشأنشأنه،نححلهمنكان.(.مق

أورشلبمهيكلفيأمانةمالهجعلالذيطويبا

طوليا""بنيقيئهأرضفيواعتزل11(3:مك)2

يوسيفوسعادياتتسضيالأمير.عزقفي

وبردية.يروس:المكانهذا023-234(:)12

العيرواديفيموفعهكان.الحمونيةبرتة:زينون

نأاكيداليس(.كفرانلواديالأعلى)المجرى

بيتاسمهاأراميةملكيةعائلةنسلطويابنويكون

وعرفتالأردنشرقيمنأصلهاكانطبئيل.

7:6!اشالثاكفلاستغلتإلىموخهةبرصالة

أحدمجعلاأنوففحرصيناراد..مقمحه!5)سنة

نا(.أورشليمعرشعلىهذهطبئيلعائلةأعضاء

واصمالعمونيبيهوه(برتبطاسم)وهوطرليااسم

بالعائلاتوارتباطهما6:18(أنحيوحانانابنه

14(:13؟6018)نحأورشليمفيالمهحةاليهودية

يكون)قداليهودىبالعالمالأبتعلقعلىيدلآن

اليهوديأصلهعلبالفرورةبدلأنولامهتدئا(

يهوديةأتهتكونأنالممكنمن4:2(.عز)رج

يثي(.البناتوزواج3.ا:انح)رج

نحميافرضهالذيالفصلإلىا3:امك2

المؤرخهدفهووالذي13:4-9()نح

عنالدخلاءفصل13:ا-3)نحالكهنوتي

فيتأثيرهلهيكناالفصلهذاولكنالئب(.

طوليا.بنيتضية

المذكورالعمونيطودياعائلةمنطريا.،5(

5:13(.)امكهرقانوسوالدوهر.؟4في

عمانبينالواقعةعمانيةهيطوبيا.أرض6(،



طوبياسفر

فنلهناك.الطويياويبنعائلةحكمتها.والأردن

فأرصل:13(.5مك11وأولادنساءوشبيتأولاد

الطودياويينعلىحملةالمكابىيهوذا

فرسانأحددوسيتاوسوان12:17(.مك)2

اليونانية:نصحح12:35.مك)2الطوبياويين

أدومية.فياشتهربكين!ر(

9:5(3:17؟)طوطوبيتابنطوبيا.،7(

عيدفيأباهأعلم2:ا(.02؟ا:9،)طووحنة

يدفنولمالماحةفيورميتتليهودئاأنالعنصرة

طولياابنهفأعطى،طوييتثاخ2:ا-3(.)طو

4:ا-9()طوحياتهتوجيهأجلمننصائح

فضةلبستعيدجباعئبل،إلىماد)ي،إلىوأرسله

4:1(.ا:14؟رخ4:02،)طوهناكمودعة

طويلةسفرةفيرافائيلالملاكمعطوديافذهب

طولبا)أمكدجلةضفافعلىوخئما.وقلقة

إلىوصلاثم(العجيبةالصفاتذاتالسمكة

-ا5:)طوطرليتنسيب،رعوئيلإلىأحمتا،

)طورعرئيلابنةسارةطولياتزؤج7:9(.

إلىوسارةطويياعادالزواجوبعد8:4-8(.

جديدمنطولياالتقى13(0)9:ا-.ا:نينوى

11:اي(.)طووبأمه(العمىمن)ضفاهبأبيه

ماتوهناكأحمتا،إلىعادوالدهماتوحإث

)طونيوىمصيررأىأنبعدسنة117بعمر

14:14-ها(.

طوبياسفر

الثانيةالفانويةالأسفارمنيفرطو.قمانونيته1(،

لااليونانثةعنئنقلالرسميالنصإن)أى:

معاليونانيةالمخطوطاثأقدمفينجده(.العبرية

بعدواماالتاربخيةالأسفاربعدإماواستبر،جهوديت

)793قىطاجةمحامغحسبته.الحكميةالأسفار

وترانتو!1441)وفلورنا3193(وهيبونة(914و

كلمنضوسأورد.القانونيةالأسفاربين(15461

(701)حوالمبوبوليكربوس(101-09)الروماني

الموحىطابعهعلىشهد.نصوصهبعض

وأوريجان!.)215(الاسكندرانيكلمفضوس

فيأراميانومخطوطانعبريمخطوطمنهكتشف
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جهودأنعلىبدلوهذا.قمرانفيالرابعةالمغارة

العصربدايةفيطوبارتياحيقرأونكانوا!نلحطين

المسيحي.

لال)كماالأرامبةفيدؤدن.والنصاللغة2(،

معروفايكنلمولكنه.العبربةفيأوايرونيموس(

طبعماأما.الترجماتفيإلأقمرانكتضافاتقبل

هيفليستمنه،وعبريةأراميةنصوصمن

تبرزإذ،موخدةتبدولااليونانيةوالترجمة.الأصل

الطويلالمخطوط:محلفةمخطوطاتثلاثةفي

القصيرالمحطوط(،القديمةاللاتيية)ال!ينائي،

البيطة:الرلانيةالاسكندراني،)الفاتيكاني،

نسخة،الحبثة(،الأرمنية،القبطبة،-7اف

البسيطة:الحريانبةتمثلهاالتيالجرارةالمخطوطات

قختلفقمراننصوصأما6:7-13:8.في

حالأحياناكئرتتفقولكنها،بمضعنبعضها

حرةترجصةفهياللاتينيةالشعبيةأما.الطوللالنصن

ترقيمإنثمالطولل.المخطوطمنقربلتصن

نحنأمماوالثجة.البجيةبينيختلفالآبات

السبعينية.ترقيمفنتبع

التقئةطويتحياةعنلمحةبعد.تصميم34(

اليالمحنةعلىجهةمنتدكدبتيكانقرأ)فا(

-ا:)12نيرىفيطوليتنفسهاليومفيأصابت

انالاثناوتوجه.(7-15)3:أحمتافيوسارة6(3:

رافانبلالملاكوأرسلصونهمااللهفسمع،اللهإلى

نأابنهمنطويتيطبحينالخبريبدأاي(.6)3:

الفضةلي!تعيدراجيسفيجباكيلنسيبهإلىيذ!

مرشدا.الأبوطلب2(،-اا:)4عندهالمودعة

خدمائهوفذمبسيطيهوديبشكلرافائيلفجاء

وتتفيالانسانمنقرباللهعونإنه(.)ف

فاتلة،تكونأنالأولىالليلةكادت6(.)فالخطر

طودباعلىهجتالتيالسمكةحملتولكنها

قلبوبكزس.العتيدةوللزوجةللرالدالدواءلمحمل

السعيدوزواجهاسارةشفاءعنللحديثالكتاب

أنههناالكاتيشير)7:أ-.أ:13(.طوييامع

مجعلناولكنها-ه(.)9:السفرةهدفإلىوصل

المتزايدطويياوالديقلقالعيدضجيجوسطنسمع
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عادوحينا-7(.:)01الابنغيابطالأنبعد

بنفسهرافائيلوعزفأ(.أ)فأباهشفىطوييا

فيوامتنانهشكرهعنطوليتعبزحينئذ12(.)ف

المجدأورشليمومصيراللهعنايةيمتدحنشيد

تنيهاتهطوليتيعطياليهابآخروفي13(.)ف

اليهوديالضبوبمصيرنينوىبخرابوبنئالابنه

تتقطعهالذيالخبرلهجةإن.الأدبالفن4(4،

ابم12:6-5)4:3-12؟مناسبةتنبيهات

بلتاريخالشطوأنعلىيدلأا(،14:8-ا

نأالقارئعلىتؤثربطرلقةيعلمإنهتقولا.خبرا

علىويثمذد.:8()12المال!جمعمنأفضلالصدتة

الفضيلةلممارسةالبعيدةبالتائجتنعفقحقائق

لاالأعمالهذهأنهنانلاحظ.الرحصةوأعمال

.الأرضعلىسحادةفيمباشرةمكافأةلهاتجد

سيحولهافالرب،البارمحنطبيعةتكنمهماول!ت

الكاتبنظرةعلىالتحليمهذايدك.فرحإلىيوما

4:21؟)3:17؟الحياةيخصنمافيالمتفائلة

يخكالموتىدفنوان12:12-14(.11:17،

2:8،)1:17-91؟مرموقامكائاالرحمةبين

قديم:خبرمنالكائباستفاد:12(4:17120،

عادولكنهاحيفار.حكمةواسنلهم.الممنونالمائت

نإ.التكولنسفرفيالآباءأخبارإلىخاصةبصورة

هوورفقةاسحقزواجأجلمناليعازرشقر

الملاكهوورافانيل.وسارةطوييالقصةنموذج

24:7،)تكابراهيمعبدأماميهوهأرسلهالذي

توافقاته،معللخبرالمصطنعالتصيمإنثم.4(.

شلثلا.التارلخيقثدهالاقصةأماماتاعلىيدل!

هذهولكن،تاريخجةمعطياتيضفنطوأنفي

يبدوبحيث،اعتباطيةبطرلقةاسئعمكالمحطيات

أحداثإلىطويستندحذأيإلم!القولالصعبمن

واقعية.

فيدؤن:3-3:15اأنبما.الكظبأصل5(،

نأينوي12:02أنوبماالمتكلمبصيغةالسبعيية

طوليتأنالقدماءالشراحاعتر،حصلمابدؤن

وعاداتاليهابهذاروحولكن.طودؤناوطوليا

سفرطوبيا

إلىالمتجهةالكوةأماموالصلاة8(:11الثالثالعشر

أطعمةاكلورفضا(3:ا)القبلة:أورشليهم

زمنعلىيشهدهذاكل)1:.اي(،الوثنيين

قدأورشليمأنيفئرضانا-134فإذثم.متأخر

القرنفيسقطت)النيالقرابة!ثريعةإنثم.دئرت

وكذلكاي()7:1صهامعمولازالماق.م.(2

لانجدوأخيرأ)1:6(.البهائمعلىالعثرشريعة

لهذا.المضطربةالرابمانطيوخسأيامالىتلميحا

002صنةحواليدؤنالكنابإنالث!زاحيقول

شدهيرافقالذيالكبعنالحديثوان..مق

الثشاتفيدؤنأنهنظنيجعلنا11:4()5:2،

اليونافي.

لاهوني.درسطولياخبر.الكظبلاهوت6(4

)معدقيفااحتراثاال!ثريعةاحترامعلىيشذدهو

إلىالحبئا:8(:،الشفهيبالنقليدالاهتمام

:6-8(،)1العحسور14(،5::6؟)1اورشليم

يها:8؟داربئ.ا-11،)1:الطعامتةالفرائض

ا-ا61:قبيلتهافيالوارثةالبنتزواج12:2(،

تشديدوهناك-12(.27:8:361؟عدرج،13

)1:3،صدقةمن،الرحمةأعمالعلىخاص

12:8-16،9؟ا،4:7-ا4-2:2؟16-17،

:7-2؟-1117:91بالموتىواهتماما(ا:14-8

هواللهإرادة:12-13(.وثميم3:14-84،4؟

الحقيقيئوالغنى:8(14؟91:)4البوميئالمؤمنهئم

الحياةهذهفيعازاةتجدالأمانةهذه)4:92(.

طوبيتشقاواتأما14(.4:6،)13-1:12؟

تعيدوكأنها،الاوقاتمنوفتفيفتبدو،البار

.الأرضعلىسعيذابكونالباربأنالمقولةطرح

والعمى2(0:)1والدمارانمفىعرف،الرجلهذا

ذلكومع14(.)2:امرأتهتفهمهفلما(،.9-)2:

اللهولكناي(.)3:الموتوطلباللهإلىاستسلم

اي(،:)11طوليتوشفى:13()12المحنةمحاوز

تركلافالته12إ.:)4كبيرانسلاومنحه،وباركه

ح!سبكلهالتاربخيقودلأنه،الضيقفيمؤمنيه

الانحانحياةفيفيصل)3:16-17(نحططه

يفوللاالذي،رافائيل،ملاكهبواسطةاليومتة



طوسا

فينجدوهكذا2(..-11:)12النهايةفيإلأاصمه

يرافقونالذينالملاثكةعنتعلضاطو

-ا)3:العدبدةالصلواثأبضا.ونلاحظالانسان

،ا-ه11:14؟-51517-8،8:؟-61115،

وهي،بالمباركةتبدأالتي13:ا-91(12:6،

طوينسىولااليهودفي.االعافيتعضمتعلاة

كمالهوبقرفونفيبحونهالرلثإلىالأممعودة

4:91،11:17،رج)14:6-7؟شعبهيفعل

.)12:6،17-25،14:2،8،15

نفتالى،فيوصفد،قادشببنتثمبةفيؤلدطويت

الحثرالقبائلانفصالثمبابهفيعرف.يدوماعلى

فينينوىإلىأجلي.(..مق039)حواليجهوذاعن

هوالملكهذاا:2.)طوأنيماصرالملكأيام

ح!ب727-722.ةالخامسشلم!نصر

تغكيدعلىكصي4شةئفتاليأجلي15:91مل2

حاز،نينوىفي5،7-727(.الثاك:فلاسر

بماولكناي(.2:ا)طوالملكرضىعلىطوليت

لاحقه،جثثهمويدفناليهودسائريسعفكانأنه

تدخلوبفضل.فهرب68()507-اسنحارب

هالقرنفياحيقارحكمةبكتا!)الصروفاحيفار

خلف)681-966(اعرحدونصامحه.(،.مق

الضعف،بهوحلالع!ىأصابحين.سنحارب

اسمهرجلإلىمادايفيراجيسإلىابنهأرسل

مفرتهمنالابنعادولما.فضةعندهأودعجباعئل

الشكرنشيدطوليتأنشد.العمىمنأباهشفى

نينوىبدمارأنبأأنبعد،سنة121ابنوهوومات

الأخيرةوصاياهابنهوأعطىأورشيم،وبارتفاع

1(.14:ا-ا)طو

بهوديةعانلة.وصالحطيبيهوهطوياويون:

هرقانوس5فهموكانطوبياأرضحكت

5:13()امكعمانبلادحاكمطولياابن

العموفيطرلبا*والعمونيطولياابنبوحانانهو

الطيبة.رجطوبية

العريةإلىنقل18.القرن.روفاثيل)ا!(طوخي

الجامعة.سفرحولغريغورلوسالقديستفشر

يمزج6-9تكفيالطوفانخبرإن)ار(طوفمان،
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اليهوهي،إلىيعودانمتواقلينخبرين

و،الكهئوتي.

معتشابيههالبهوهيببدأ.اب!هيافي1(،

التاردخكلعيةالوقتفيتجمل5-8()6:مقذمة

سببوتقذما-4(4:26:6،،ب)2:4ال!ابق

خلقلأنهليندماللةدفعتالخطبئة:الطوفان

نالا(إ)7)المالح(البارنوحوحده.الانسان

كما،اصسفينةابناءيذكريحدلم)6:8(.اللهرضى

إلىيشاربل)6:14-16(،الكهنوقيالتقليدفي

)عبالإيمانإلىكنداءالأرضعلىسفينةبناء

بعدإلألنوحنحططهيكشفلايهوهلأن11:7(

الطوفانقبل)7:14.)الفلك(السفينةدخول

المفبنةإلىيدخلبأننوخاالربأمر،أيامبسبعة

للحياةالفروريمةالحيوانوكلوعائلتههو

النجس،الحيوانمن)زوجالطوفانبعدوالذبيحة

لىنوحدخل(.الطاهرالحيوانمنأزوا!سبحة

فكان1(0)7:الطوفانبدأأيامسبحةوبعد،السفينة

يوئااربعيندامم(ش)جمطر1فيالسبب

)7:16(السفبنةبابيهوهأكلق)7:12(..عندئذ

مننوخافنختب()7:17المياهحملتهاالتي

"حياةنسمةأنفهما!ككدقرالذيالطوفان

اولءوتراجحالمطرتوثفئم)7:22-23(.

نافتأكدطيوزانوحأرسلطه!(.ب)8:2

فخرج)8:6-12(.ئ!كنأنيمكنالأرض

"2-)8:عنهااللهرضيئذبيحةوتذمالسفينةمن

بسبببعدمنالأرضيلعنلابأناللهفوعد2(.ا

21(.)8:طفولتهمنذشزيرةنواياهلأنةالانسان

الحنونأنهبل،قداصتهعنتنازلاللهأنيعنيلاهذا

علىيحافظحينرحمتهعلىيدكالذيوالصبور

الطيعي.النظام

ت)أنسابييالخبرهذا.الكهنوقيافي2("

كأنهويبدوه(،)تكآدممواليد(،تودلو

البارالرجل)6:9(،نوحخبرأي"تولدوت"

أفدواالذينمعاصريهبينوالكامل)الصالح(

المرةهي.)6:9-12العفإلبهاوأدخلواالخليقة

اللهفأعلن(.الخطيئةعنالكهنوتيبتحذثالأول
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الخطيثة،أف!مدتهاالتيالأرضسيمحوبأنهقراره

بحذدهتصميمبحعبسفينةيبنيبأننوخاويأمر

ال!مفينةفييضعماذالهويقول)6:13-16(له

)6:17-بنائهافيالحسببهووما2(:91-اة)6

جاءحينئذ)6:22(.لهقيلكمانوحففعل18(.

التنواشإلىعودةهوالذي)7:11(الطوفان

يهتهتمالكهنوتيأنوبماا:2-7(.)تكالأولاني

الأزمنةحذدفقد(،الأزمنة)تحديدبالكرنولوجيا

!ا13،4،-4،5ب3،أ24:82؟،اأ6-)7؟

إلىنوخدخل2(.أ-اا)7:7الكارثةومدى

وكأنهفبدا(،)7:13بالذاتالكارثةيومفيالسفينة

وهذاأ(،ة)8نوخا"تذكر"اللهولكن.ضاع

اللهأوقف.الخلاصانطلاقنقطةهو"التذكر"

تتراجعالمياهوبدأتأ()8:ا-2الطوفان

استقرثأشهربسنةالطوفانبدايةبعدب(.)8:3

أراراطجبلعلىالسفينة(ارتاحت،حو)ن

ثهورستةأيضأتحتاجالأرضولكن4(.ت)8

ذاكعنداإ.4أ،ا3)8:5،ناشفةلتصبحأخرى

)8:14-91(السفينةمنيخرجبأننوحااللهأمر

لعهدجديدنظامعليهايشرفجديدةحقبةمدشنا

الانساناللهوبارك-17(.ا:)9نوحمعاللهيقطعه

الخليقةعلىي!مودبأنمهضتهفيوثثتهجديدمن

علىوالموتالحياةحقمع:28(تارخ-7؟ا)9:

التيالحئةالبدء(فيلهيكنلمماأهذاالخلائق

-192:الحقلعثمبشأنشأنهاطعاما،لهتكون

محزماظكالدمولكنا:28-92(.رج3؟

الانسانلأن،ئمسنلاالانسانرحياة)9؟4(.

ا؟26-27(.رج)9:ه-6؟اللهصورةعلىخلق

:والحنانالنعمةكلمةدؤتالجديدالعالمهذاوعلى

11(.)9:"الأرضلحرابآخرطوفانيكون"لن

)9:12-17(.قزحتوسعلامتهعهدوكان

البيبنةالاخبارهذهإن.اقوازدةا!لراجع،3(

سومرئةنصوص:الرافدينيالعالمفييوازيهاماتجد

عنعذثتقليدعلىندكوأشورئةواكادئة

الونانيةالشخةحتى؟صنةألفيخلال"الطوفان"

لسومر.(..مق3)القرنبيروصيوسدؤنهاالتي

طوفان

0002،سنةإلىيعودالذي،الكاملغيرخبرها

الطوفانبابلورؤت"فلوسدرا".يسقىونوحها

إلىتعودالتيجذا()الذكيئانراحاسبسحكايةفي

اللويحةفيأوتونفحشيمخبرالهمتوالتي،17القرن

ملححةمنالاشورئة(الن!مخةكلهبهإاحتفظت11

نأالآلهةقزرتالأخبار،هذهححمب.جلجامثى

لطإنليلفأزعجتعديدة)صارتالبشزيةتدئر

أحدولكن.بطوفاناتراحاسيى(حسب،رتاده

سفبنة)يقاليبنيبأنوأوصاهسزاالبطلنتهالآلهة

طويل،طوفانفيها(.يوضعوماذائبنىكيف

الآلهةيجعل،حياةكلولدئرالكونيشمل

منحرمتهمالتيالهالكةالكارثةأماميتأشفون

وحينالبشر.لهميقذمهالذي)والثراب(الطعام

نيزيرجبلعلىأوتنفستيمسفينةحطت،الماءغابت

البطلخرج.الأرضتستكشفالطيوروأرسلت

فاجتمحت،الجائعةللآلهةذبيحةوقذمالسفينةمن

الطثبة.الرائحةشضتأنبعدكالذبابالذابحصرل

البيبلئةوالأخبارالنصوصهذهببنالتئسابهات

استلهمتالتوراةأنبعنيهذا.واضحة

الثرقفيانتشرتالتيالرافدين!ةالنصوص

أوغارت،فياتراحاش!من)أجزاءالأوسط

فياسرائيلبنوفعرفهامحدو(فيجلجامشومن

إلىنتحزفلكيمهفةالملاحظةهذه.الأولالألف

فيهانبحثلاوهكنا،البيبلتةللاخبارالأدقيالفن

هذهأنفيشلثلافبها.نجدهلاتاربخعن

)أولفيضانبعيدبتذكراحتفظتالحكايات

بلادفيتلكأوالمدينةهذهدئرفيضانمات(

وأأورفيالتنقياتعليهدئتما)هذاالرافدين

النيالكوارثهذهمثلتكونأنونفهمكيثى(.

طوفانحكايةوتدتتدالثمبثةالمخئلةضخئتها

لهذا،.والبيبلثةالرافدينتةالاخبارلهتشهدمسكولن

كماالطوفانحدثبناءنحاولأنالعبثمنيكون

.التوراةفييرد

الذيالدينيالتعلبمهوماالطوفانلاصت4(،

الأنجارهذهفيلنايقذمهأنالملهمالكاتبنوخى

شب؟بالتهالحمانهضوءعلىوكئفهابهاأخذالتي



ربوسطيبا

خطي!ئةبل،الآلهةمناعتباطئا!رقفاليسالطوفان

نوخاويخثصالخاطئةالبشزلةيحاقبفالته.الانسان

اختلافات)معالاساصيالئعليمهوهذهالبار.

اليهوهيالمرجعينفينجدهالذي(بسيطة

لاإلهوهويهوهعلىيدلآنفهما.والكهنوتي

ذلك،ويع.الحاطئالعالمفيدئربالخطيئةيرضى

نوخاخلص:يخقصبأنإرادتهعنيتخلىلافهو

يكون"لن:بالرحمةوعدمعكلهاالخليقةوبهالبار

حمما54:9-.ا؟إشا،)9:ابعد"منطوفان

خبرتعليمذروةهيالعبارةهذه44:17-18(.

تاريخيطرحهسؤالعلىالرجاءوجوابالطوفان

عندالطبيعيئالنظاموثبات.بالخطيئةمطبوع

الكهنوقيعندقزحوتوس)11:22(اليهوهي

25-ة3)رووأناتهالذ!برعلامةهما(:8-17)9

ركمالحيقةيخئصأنيريدانهعلىودلالة26(

نادزا.إلأالطوفانالجديدالعهديذكرلم.الخطيئة

للعالمدينونةالطوفانيدو،القدبمالعهدفيفكما

ابنيومصيأتيكمافجأةجاء(.ه:2بط)2الخاطئ

.-27(17:25لو؟-38!م:24)متالانمان

إلىالنملرةفيفجذدت022-ا3:ابطوتفزدت

مياهنموذجالطوفانمياهمنجعلت:الطوفان
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الذي"العمادفنموذج.الدبنونةوبالتالمطالمعمودئة

الماءعبرالعبوربل،الطوفانمياهليس"الآنيخفص

رج؟302:)ابطالمياهلمحملهاالتيالسفينةبفضل

7:17(.تك

امبراطورفيصر.يوليوسطيبارلرسطيباردوس

24شةؤلد.فخلفهأوغسطستبتاه.روماني

شةآذار16حتىا4سنةآب91منوملك..مق

لملكه15السنةفييكرزيوحنابدأ.م.ب37

الامبراطورهذابيلاطسخاف3:ا(.الو

الأخيرةسنواتهتمئزتالذياي(،91؟2)يو

الأعدام.أحكاموتنفيذبالشكاوى

تيبة.*رجطة

درعابينالعامالطريقيمينالىتقع-()الطه

هوالقديمالاسم.الأردنبةالحدودفربوبصرى

تحوتمس)حولياتتوببةأوطولةيبدوماعلى

..مفالثافيالألفإلمطيعودالئالث(.

العاشرللشهر()طيببتوكاديأصلمناسمطيبيت

كانونتقريايقابل.الربيعفيتبدأالتيالشةفي

116.:2)أسالثافيكانون-الأول

الرسلأوكلهمالذينالسبعةأحدتيمونأوطمون

5(.6؟)اعأورشليمكنيسةبفقراءبالاهتمام



ظهر.:دوكيو:نيةاليونافي.الدوفيويةأوالظاهرلة

جسدحقيقةعلىاليوحناوبةالنصوص!نشذد

الذيبعيونناةورأيناه،سفاه"الذي:المسيح

1(.:اايو!الحياةكلمةمنأيديناولمستهنأملناه

القرنفينجدهتيارضدفعلردةهوالكلامهذا

يكنلمالمسيحجسدإنيقولالمسيحيالأؤل

يحفظواأنالظاهرلونأراد.ظاهرةبلحقيهقة

كانت.البشريوالواقعبالمادةاتصالمناللاهوت

منتكثركوسحولوجاتمنتشزلةأفكارهم

يقبلواأنعليهمفصعبوالبحر،اللهبينالوسطاء

مثلنابثزاصار،جسذاصار،خيمتهنصباللهبأن

4:3؟أيو02:91-92؟91:34،ا:14،)يو

7(.يو2

)ار(،ظلمة

)حشالظلمة،الخلقخبرفي.الفديمالعهد!ا4

اقهخليقةهيالونانية(فيسكوتوس،العبريةفيك

ا:2،)تكالاولافيالواشإطارفيالنورتحاه

الموتظكهيالنيالمطلقةالظلمةفيوحئىه(.

يستطيعالله16(،:13إر،:2317أي،23:4إمز

الظلمةوخلقالنوركؤنالذيفهو.يتدخلأن

ظلمةالظلمةتعودلاإلهوبالنبة45:7(.)إش

اللهيخمنالنهارلأن92:115،أش34:22،)أي

قدالاسكاتولوجييومه"و(.74:16)مزوالليل

قؤةالظلمة8:9(5،020:)عانوزالاظلمةيكرن

لىقصف02:26(.)أيالأشرارتصيبمعادية

الله،يتدخلحينولكن.الخزمحملقمرانكتابات

1(.9:أأشعظيضانوزاالشدببرى

)8:12؟مثىعرفاطديد.العهد،2(

13؟يهو)ر!البرانيةالظلمة03(22:13:25؟

للايثرار.العذابموضعنثكلهي(.2:17بط2

عليهاتعملالظلمةقزةيسوعرأى،الموتساعةفي

)اعخطتهفيبطرسواستعاد22:53(.إلو

ظلائاالشمسفتنقلب3:4:يوءنبوءة2:.2(

علىيدكأنرؤأرادواذ.الأزمنةنهايةعلىلتدك

ابم)8:2الظلمةصورةاستعملالأزت،نهاية

اقهإلىالاهتداء،بولسنظروفيا(..:9،216:

يورج،4:6كور)2النورإلىالظلمةمنعورهو

"الظلام"أعمالالحطاياسفىالذيوهو46(.:12

هذا2:9()ابطبطرسوطق13:12(.و)

النورإلىالظلمةعنعبرتالتيالكنيسةعلىالقول

العجبب.

وحين.والعتمةالظلمةتسودالموتىمثوى،في

)أيالنوريسود،للمسيحضيءكليخضع

.-28(15:22اكور،88:13مز،01:12-22



عابد

نأأرادالذيكلط(926:)قض!جاعلوالدا("

ابيمالك.ليقاومضكيماهلمقدمطفييبر

عادواءالذيناسراثيلفيأحد.86:عز2("

السبى.منعزرا

المقابلة.الجهةمن،الحبرمنيأتيالذي:عابر

الذيفالجوالدالبيبليالتسللفيهو،1(

11:14-)تكوالعبرانيونالاراميونمنهيتحذر

القباثلبعضجذيقطانووالد:25(اأخا26،

ا:18(.أخأ.أ:24-24-03؟)تكالربية

يحوعنسبملسفةفيأيضاعابريذكر

اسميرد24:24()عدبلعامقولفي3:35(.الو

جاءالتيالرافدبنبلادعلىليدلأشورقربعابر

العرانيون.منها

جلعادفيأتامجادبنيمنعائلةرئيس،2!

5:13-16(.أخ11

8:12(.أخ)انجيامينتجيلةمنألفاعلابن34(

22(.8أخ)ابنيامينقبيلةمن.ضائاتابن4(4

02(.:12)نحكهنوتيةعائلةرئيسه("

علىع!ثرالثانيالقرنحتىالكلمةهذهدتتعاليوو

وبقاياوالمدنتةالقبلبةالمجنمعاتهامشتي

قبيلةفياجتمعوا.المفككةالبدويةالمجتمعات

أوتاتفيوالنهبالسلبباعصالفقامواواحدة

.الحربأيامفيمرتزتةنفوسهموجعلواالسلم

بلادفي:القدبمالأوصطالشرقكلفينجدهم

بالاخصولكنمصر،في،الاناضولفي،الرافدين

عابيروبينربطمنهناك.وفلسطينسوريةفي

)فيوعبري(البابليةالنصوص)فيابووعابير

التورانية(.النصوص

عاتر

شمالي،العاطرخربة.اليوم،شفالهفيخربة(1،

:15.42يش.جبرينبيتغرب

91:7؟)يششمعونقبيلةفيمدينة،2(

إلىكلم15تبعد.الهطيرة:اليومهي32(.:4أخا

توكن.،رج.سبعبثرمنالغريىالجنوب

قبائلشئدتهمذبحامم22:34ل!شاهد.عاد:

ذأالاردنغرلطتبائكلذكرالأردنشرقي

واحذا.شبايشكلانالق!حمين

فيل.،رخ)او(عاج،

جموزان"معالأشوريللحكمخضعتمنطقةحيادان

91:12؟مل21راصفو"حارانوء

معنجارلةعلاقاتعادانأقامت!م!:12(.إش

هذهفعادان.كلنةو*حاران،صأنشأنها،صورء

بيت)مركزادينيبيت،فيأشرريةمدبنةهي
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.الفراتنيرضفتيعلىتمتذالتيالمنطقةادبني(

سنةمنانطلاقاالأشوريةالنصوصعنهاتتحدث

نهائياخضعت.اشوربانيبال()حوليات..مقهه4

بيتأ:هعايذكر855.سنةالثالثلشلمنصر

نفسها.المنطقةهيتكونوقدعدن

عدة،رص!عادة

الغادر.:عادر

8:15(.أخ)ابنيامينت!لةمن1(،

داودأيامفيعاش.مراريعائلةمنلاوي2("

03(.23:23:24،أخ)1

الملكأيامفيعاش.جرشومن!ل!نلاو!عادن

المذكورنفسههويكونقد92:12(.أخ)2حزقيا

31:15.أخ2في

زربايلمعالحبيمنجاءتعائلةرئيسعادين

،8:6؟7:02نح؟2:51عز)وعزرا

.(01:61نح

العادياتكتاب*رجا)كآبالبيبلية،عاديات

البيبلتة.

بينالفراتلنهراليمنىالضفةعلىتقععاوود!

م018إلىعارودةجبليرئفع.والحديديالطص

الشرقيةضوحهوكانتالمجاور،السهلفوق

فيأيالتاريخفجرعصرفيمسكونةوالشمالبة

لناخقفوقد.الرابمالألفمنالثافيالنصف

معابدطرازعلىبياممبدينالكانأولثك

الوركاء.و،براك"،القناص

رأوبين.تبيلةمن.شامعابن:580أخا.القوي:عازاز

العون:زرعا

أشسىيهوذا.قبيلةمنرجل4:4.أخا1(،

حوثه.*مدينة

فيجترجالقنله.افرايمقبيلةمنرجل24(

7:21.أخارج.ونهبسلبعمية

:9(.12أخ)اجادقبيلةمنمحارب34(

رثم.المصفاةرئيسيشوعابن3:910نح4(،

أورثليم.أسوارمنجزءا

أورشليمأسوارتدشينفيشاركلاوي40(

12:42(.)نح

المذكوراليافيموابنصادوقوالد.عزريارج:عازور

لاا:13-14(.)تالمسيحنسبسلسلةفي

القديم.العهديذكره

برارءوادىفيبئر.26.2:تك.النزاع:عسق

ورعاةاسحقرعاةببنخلافموضوعكانث

البلاد.

إلىالواقعةعاشانخربةاليوم:15420بشعاشان

4:32؟أخا91:7،)يثىسبعبئرمنالث!مال

95(.ت6

)اخشاولنسلومنبنيامينمنرجل.عاشق

.)8:93

القوتةالريحهي(!رع)سالعبرتةفي)ا!(،عاصفة

04:24(.إش:148،8)مزالعاصفةنحزكالني

ولط.العاصفةالرديء،الطفسهو"كلاو)ش

01:3،)إشوالشقاءالبهبةالرمزقي،المعنى

الزوبعةعلىتدك"ووفو"سأ(.47:ا

)الريح"كلرع"سإن14(.:اعا؟17:13)إش

دارأير"ع"سفعلإلىتعود(والعاصفة

الطوفالنالمطرهوم"ر"ز9:17(.أيا:3؟)نا

الفيضاناتيسثبوالذيالرعدءيراففهالذممط

3:01(.حب4:6؟)إش

حبرون"منالغريىالجنوبإلىالعزمام:اليومعامم

فيتقع.2...(.4:أخأ91:3؟15:92،)يش

جهوذا.لقبيلةالبدايةفيكانت.فلطينجنوبآخر

كالب.نسلمن.عزرةأبناءمن.:417أخاعافر

.زواج،،عقمءرج)ار(،عاقر

حصرونابن.كالبنسلمنرجلعاقر

2:27(.أخ)ا

زارحعائلةومنأ(7:)يشكرميابنهوعاكان

ارمجااحتلالبعدبهوذا.قبيلةومن02(22:)لى

يشوعفشلشبالتجاوزهذافاعئبر،الحرمتجاوز

واعئبرعاكانعلىالقرعةدئتلهذا.العايءأمام

نقرأ:2:7أخافيعكور.واديفيوزجممذنئا

عاكار.

مدلولتفابللفظةالعبرئةاللغةفينجدلا)ال(،عالم

فيكماكوسموسإنكوسمولوجبا(.أ"أ!"العا



جم!ب.

ماككعلىالأعلفييدكالذيالونالئة،اللغة

علىيدلسوفومثغولأ،مزئاترتيثامريرلبايبدو

علىومنغلق،ومتناسقمرئبكشيءالمسكونة

.(اللهمنجزء)العالمعلوفيببعدومرتبط،ذاته

)صاؤوت("!ب"صالسبعينتةترجمحين

،4:91تث؟ا:2)تك")اكوسموسبلفظة

للفظةالأولالمعنىيسيطر04:26(،إءث:3؟17

فيالفتالتيالئانيةالقانونئةالأصفارلبأئا.اليوناتة

تفزكا:مدلولأترتديكوسموسفلفظة،اليونالثة

7:9،مك)2ويدئرهاللهخلقهكماكئهالكون

نجيتهنفهموكما13:14(،23،12:15؟

الحكمةسفرتائر7:17(.)حكوعناصره

والكتابات)الافلاطوني(الهلنحشيبالفكر

يقابلعندها("كوسموسفجاء،الغنوصئة

حيثاالعاهذاوحقيرئة:تخضصةمدلولات

البشرئةهووالعالم)7:6(.الحياةإلىندخل

موكبمعآدمابنةا:6(!اا؟.أة)6:24،

البئريةهذه:14(.)14والحقاراتالباطلالمجد

محطةفنيهنانحن)2:24(.الموتبفسدهاالتي

.الكونتيمةمنتقفلأولى

لفظةتردالجديد.العهدفينجدهماوهذا

401منهاالجديد،العهدفيمرة1مهكوسموس

الرسائلفي64و:اليوحناويةالكتاباتفيمرات

على،الكونعلىأولأاللفظةتدكالبولسئة.

)مرخلقهكماالكونمحملعلى،المسكونة

ا:4؟أف24،ة17يو3،ا25:4ت14:9؟

البدءفيالله13:8(رؤا:02،ابط02،ا:رو

أ:3(.)يوالكلمةبواسطة31(17:24،)أع

العهدفيكما"والأرض"الماءهوكرسموس

فيتوكما.أ:6(،رؤ4:24؟)أعالقديم

اللفظةهذهيقابل2....ا:الو5:18؟

ور15:6،مرفيكما)الخلق"كتيسيس"

بم86)اكورشيء""كل3:4(،بط2ا:25؟

أيضاهوكوسموس16-17(.1كو،101أف

حيث7:6حلثرجالبشرفي.النشاطدائرة

يأالمحكونةبفابل،الأحياءعالمبقابلكوسمرس
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ت؟:18ا)روعليهاتقيمالئيوالب!ئريةالأرض

:8(.4)متممالكعدةفي:9(4كور1؟26:13

ويفيم21(:16)يوالانسانيولدحيثالكرنهو

المالويجمع7:01(كور)2ويتألما(ا17:)يو

)اكوربالأعمالويقوموز(16:26)مت

-117(.،1ة2)ايونفسهقوىبكلعهم!-34(ة7

؟ومصيرهومحناه)كوسموس(العالمقيمةما

فعلمنالأصلفيالعالمخرج.أصاصيئالتاسهناك

اللهتدرةعلىودلأصالح!جوهرهفيفبدا،الخلق

الكونهذاولكن:91-.2(.ارو:14،17أأع

الثمزيدفيالواقعفيفصار،الانسانمكنهالأرضي

منذشؤهاهوالموتالخطيئةلأن5:91(،)أيو

سلطانهوالشيطان5:12(0)روالتاربخبداية

هذا"إله"11(،:0316؟:3114؟:12)يوالعالم

بماومحدهقؤتهيمنحوهو4:4(.كور)2الدهر

والمسي!حاللهأعداءإلىتتاعه،إلىشز،منفيهما

الحالمهذا7:7(.؟-3:1891يو:6؟4الو

والظلمةالثزأرواحتحكمهالذيالكاذب

(4:39،أغلالانسانيستعبد6:12()أف

2:12(.)اكوراللهعطابايتذؤقأنمنويمنعه

قاتلومرض14:27!)يووسرابوهمصلامه

01(.7:كور)2

كإيسوعجاء؟بالعالمالمسيحعلاقةهيما

:18(،15)يرأبغضهالعالمولكن.فيهدخل.العالم

ماالذياللهحثنحططوحسب(.ا.:ا)يورذله

الوجددفالابن(،316:)يرالساقطالعالميحثزال

بم8:33)يوالعالمهذامنحفالي!الذي

العالمهذالحمثدئستعبدلمالذي18:36(،

جاءالابنهذا14:13(،يو4:ه-8،الو

الحباةإبىويحمل12:47()بوالعالميختص

وعلى9؟ه(.)يوالنورلهويكون(،6:د)يو

الفداية،المهفةلهذهالظاهرالفشلحزك،الصليب

المسيحوانتصار3(12:ا)يوالشيطانإذلال

تركوحين:92(.1)بوالخطيثةعلى:+(16)يو

ويملكأبيهإلم!ليعود:28(16)يوالعالمهذايوع

يجعلناالذيالآنيللعالمالجديدالخلقهئأبالمجد،
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21:4-5(.)رؤالقديمالعالمنهائيئبشكلننسى

الآنمنذمؤكدهوالذيالتجديدهذاوبانتظار

يتأآالعالمسيظلالمجيء(،فيسئما)ولا

جديد.بفجرالرجاءمع02(-8:91)رو

على؟بالعالمالمسيحيئعلاقةعننقولوماذا

وخارجالعالمفيفيكون،بالمسبحيش!ثهأنالمسيحئ

منفيهماكلفيالعالمعنبعزميتجزد.العالم

يو)اوأهواء4(:4)حوشز:27(ا)جنجاسة

المرتبطماديئهمنيتخلمىأنيقزرأندون،(2:16

يتنغمأندونالعالممنيستفيدأنعليهولكن.بها

خيراتهفيستعمل3(،7:92-ا)اكورحفابه

وذلك17(.إ3)ايواللهبرضيماليفعلالعابرة

للعالمالمسيحيضب:614:غلفبنقرأماحب

تغذيهالذكطالعالمهذاإلىولكن.لهضلباوالعا

:18(17)يوالمسبحبونئرشل،اللهوتجاهلالخطيثة

مرصلوهم.(4:17يوأاوالانجيلالمسيحكضهود

،وسيكونون14:9(.)مركلهالعالمفيالكرازة

ويضطهدونالعالملعداءعرضة،يسوعشأنشأنهم

وقؤتهم.(15:18يو؟01:4ت؟313:يو)ا

فيلصتكونالاخير،انتصارهمعربونهيالتي

العالمعلىمجكماناللذينوالايمانالبارقليط

بينالتعارضوهذا.الخزيفيويجعلانه

حتى،العالمنهايةحنىسببقىوالعالمالمسبحئين

:38-13،93)تالعالماللهيدينفيهالذياليوم

21(.)رؤجديدمنولادتهيعيدئم3:6(،رو

دهرإلىالمشحمملكةالعالمهذامملكةتصبحعندئذ

.(11:15)رؤالدهور

ل!

حياةفيهامادورالب.يثيلوهمحبدكاهن(1،

ذلكفيالفلسطئينمعالحروبوفيصموئيلالفتى

المؤرخيعتبرها:ا-4:18(.)اصمالوقت

هوعالي4:18(.)اصمالقضاةآخرالاشتراعي

عهدفيالخدمةمنأزيحتكهنويةعائلةجذ

العائلةهذهإلىابياتر.علىصادوقتغذ.سليمان

إلىعدناواذاابياتر.،احيمالك،احيتوبانتمى

التقليداما.بفنحاسيرتبطأنهنرىالقديمالتقليد

موسعا

من.هرونابناءراجبايامارفيربطهالحديث

علمحينعاليمات.الانسابهذهنمئزأنالصعب

حفنيابنبهوقتلواالعهدتابوتأخذواالفلسطيينأن

ابياترحطينسباللاحقالتقليدإن.وفنحاس

2:27-36،أاصمعاليخطاياإلىالتجس

2:27(.املرج18؟ا،3:ا

ابنهوعالي3:23(،الويسوعنسبفي2(،

ا:16تمعطياتنختلف.يوسفووالدمئات

لوقا.معطاتعن(يوسفوالدهويعقوب)حيث

.يسوعنسب8رج

تعلمامبركي.مرسل1018-1857لممبثعاد

.المقدسالكئابلترجمةالإعدادإليهغهد.العربثة

دايك.فانوكرنيليوسوايتنيغذلكفيورافقه

ناصيفوالثيخالبستانيبطرسبالمعلمواستعان

الاسفارترجمةأتئم.الأسيريوسفوالشيخاليازجي

أسفارمنمتفزقةوأجزاءالجديدوالعهدالخصمة

الكناب.ئطبعأنقبلالمنثةوافتهولكنالأنبياء.

كلندار.*رجأ!ا!،عام

ال(.)الرسائلكائوليكيةرجا!()الرد!ائلعامه

منسفروصاحبيهوذا(أفيتقوعمننبيعاموس

جمثزوزارعراعهوعشر.الاثنيالانبياءأسفار

منيئمئزبححيطارجلاكان7:4(.أ:ا؟)عا

لغةالناصفكلمالردفمنكان.والتسلطالائهة

علىالمطلقودلطانهاللهعظمةعلىثذد.الناس

دعوتهوعى.شعبهحيالومتطفباتهكلهالكون

74(.)781-يهوذاملكعزهـلاأبامفيفتنبأالإلهية

وقبل)783-743(اسرائيلملك،الثافيويربحام

متىنعرفلا:ه(14زكا؟:ا)عاأرضيةهزة

وطي،وعيفترةعلىيدلكتابهأنوبما.حصلت

وبعد..مق،07سنةحواليرسالنهزمننحذدفقد

منكانالاراميين.علىاسرائيلمملكةانتصار

خاصةعاش.الئمالمملكةفيبمثرولكنهيهوذا،

هاك.ايلبيتجواروفي،عرفهاالتيالصامرةفي

عليهاشكىاصائبل.وسبييربعامبموتأنبأ

نعرفنعدولمالمملكةمنفطردامصيا،الكاهن

.أخبارهمنشيئا



موسعا

سفر!)موسعا

ثمانيةنقرأوالمقدمةالعنوانبعد.المضموفيةاولأ.

وعمونوأدوموصوروغزةدشمقضدأتوال

وأربعة)1:3-2:16(،واصرائيلويهوذاوموآب

:العبارةبهذهواحدةكلتبدأاصرانبلضداتهامات

3:1-)"الكلمةمذهاسرائيلبنييا"اسمعوا

يرنبطالأخيرالمقطعهذا8:4-14(.5:6؟

ئلاثةنقرأهذابعد5:6.معمباشراارتباطا

العبارةبهذهتهديدكلولبدأ.لاصائلتهديدات

-أ)7:رؤىخصىئم)5:7-6:14(."ويل"

المارسلةالباء،خيط،الجفافالجراد،:9:14

امصيامعالجداليقطعها(يهوهيوم،الناضجة

وضع.ا-17.ة7:المخاطبصيغةأفيالكاهن

موضوعلأنالرابعةوالرؤيةالثالثةالرؤيةبينالجدال

4-ت)8والانهامواحد(هوالثالثةوالرؤيةالجدال

لمببالخامسةوالرؤيةالرابعةالرؤيةبينوضعت14

؟هي)9:نثحيذاعاموسفينقرأهذابعد(.نجهله

واتهامانئيد(،نتفهماي5:8و4:13إن

-9:11)لخيرباووعذا،(01-9:7)ئيلصالا

51).

الرؤىأصلفيشلثلا.ال!باملثانئا:.

قدالمقاطعهذهعا.فيتردالتيالأقوالومحمل

أمصيا.معالجدالخبرفيهافأقحمكاترثبها

القولنيشكهناك.الاولالترتي!بتبلبلوهكذا

)موضوعوالمدائحاسلرله()بسببيهوذاضد

نثحكلاولكننا(.بالنصترتبطلا،الخلق

هوشعباسلوبقيلوعدهوالذيا-915:ابر

الرلف.منمأخوذةوبصورة-23(214:)هو

تسقطمنامرائيلمملكةنجت.اللاهوت:ثالثا.

بينالفرقبرزولكنالرخاء.فعرفتدمثق

يعيشهاكسولةحباةبينوالفقراء،الأغنياء

الدائسونللثعبالظالمونالكبارالملأكون

منلهملي!لأناسوضعبائسوببن،لحقوته

دينيتعببرفهناكالدينيالنطاقفيأما.عنهم2يدا

وبحدللربالذبيحةنقدمأنيكفي.ذاتعلىمنغلق

هذهعلىعاموساحتخنشاء.مانفعلهذا

ضدصوتهوارنفع،والدينيةالاجتماعةالتجاوزات

هذهبمثلبرضىيهوهأنظنالذكطعصرهغرور

عاموسنظرفيهماوالعدالةالحق.الخارجيةالعبادة

الخارجية.بالمظاهرتكتفيالتيالديانةهذهمنأهم

شراخالممالكوسائزاسرائيلمملكةتتعذىواذ

وخهئئالساميةالربحقوقتتعذى،الطبيعبةالعدالة

قي!مةعاموسلتعليممنه.مفزلالممقوطالدرب

بالعدالةيطالبالربعصر.ولكللعصرنادائمة

الامتيازيمتهنها.منهـلعافالاجتصاعية

فعلىكبر.مسؤوليةالانمانيحئلالاجتماعي

الدتيالمعرفةحممبيعيئمواأنوالاممالافراد

لادينيةلشعائرقيمةلاأنويفهموانقئلوها،

الله.ترضياخلاقيةحياةترافقها

ولكن.واصرافييهوذاأرضإلىبالنبةهذا

رؤيةويقذم،الضئقالاطارهذامنيخرجعاموس

تهثم،ايرائيلشعبإله،فالرب.التاريخعنشاملة

هذهأنويعلنالئاربخفيوتجه،الأممبسائرأيضا

الثريعةبعرفوالمهملىان)9:7(.لههيالشعوب

يراعواأنفعليهمالشائة،والوصاياالموستة

أهوفالردث.انسانكلضميرفيالمكتودةالثريعة

منكانواذا.:3(:3-2)1ودثانهاالأممكلسئد

)3:2(الرباختارهالذياسرانيلثعبتصييز

تعليموحيفيوسفمهمصرعبودئةمنوحزره

مسؤولثته.يفهمهفلكي،والأنبياءالثمريحة

الرفي،نداءمعيتجاوبلمالشبهذاأنغير

فهولهذا،.العدالةوداسالحهدمتطفبهاتونسي

يومانتظروهالذيالرب2(.ويومة)8يزولسوف

افيهيبقى2(.-)5:18ظلمةبوميميكونخلاص

النبيئولكن.(-1112)8:شيئايفعلولاصامئاالله

الذيهوةيعاقبالذيالالهمذاأنمتيقنازالما

)5:15،فبقتةالجمغ،يكنلمإنأبضا.يخقص

ا(.-ه1911:جديدشعبيخرجمنها.(.9:8.

ن!مهبسلسلةفيتتياووالدناحومابنعاموص

3:25(.الوالمسيح

1(.8:)يهيهودبتأجدادمنجدعافان

عانبرأوعانر
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الذين،حبرونفيالارامييناسؤساءاأحد1(4

كدرلرعامرضدابراهيممععهداعقدوا

14:13-24(.)تك

فينقرأ.(هه:6أخا)منسىفيلاويةمدينة2(،

تعناك.2:25:ايش

عينتكونثد6:58(.أخ)ايساكرفيمديةعاتيم

05(.:15يش)رخكانم

الالهجمهوهبعبادةالعبرانيالشدبئعرفالاصنامبدة

.آخرىآلهةعبادةتاريخهفيأيضاوغرف.الواحد

العجلمعالبريةفيكماعبدهاأصنائاصنعبل

32(.)خرالذهبي

مغ؟الأصنامعبادةفيالقديمالحهديقولماذا

:الأصنامعادةبشذةالعث!ر()الوصاياالدكالوغ"

صؤرهاولا،أخرىآلهةيحتم!!لاغيورالهفالرب

عده:7-.ا(.تث02:3-6؟)خربجانبه

24(.)يئرالههممعالغرلبةالآلهةابراهيم3أجدا

للابانصغيرةتماثيلراحيلوسرقث

بوجوداصائيلبنوآمن32-35(.ت3103:)تك

الآلهةثم.الكنعانتةالألهة:الثمعوبلآلهةحقيقيئ

14:22-24؟)املوالبابلتةالاشورثة

8:14؟عا2:8-13،هو2:2-9،امل2

الحقيقيونالربمؤمنوأما2؟23-28(.إر

فيوسفوها،لئهخيانةالأصنامعبادةفاعتبروا

2:23(.إر،2:2-13)هو"زنى"الرعزدةاللغة

علىاصائيل""زنىفيخاصينزمنينونلاحظ

في:جيرانهبهايأخذالنيالدبنئةالممارساتمثال

صنمثكلفييهوهعبادةيريعام،أيام

عنالتخليذلك،وبعد12:28-32(.أامل

23:24(.16:17؟)خرالأصناموصنعيهوه

نأ،المركزفياليهويالاعترالتأعلنهذا،مقابل

سواهإلهلاوأنالحقيقيئ،الالهوحدههرالرب

وأهان9.:92:46؟41إش؟ا2:ار:4،35)تث

إليهايتوخهالتيالآلهةبسائروهزئوا،البعلالأنبياء

،-13ه:2هو26،:18امل)ايرائيلبنو

يعبدونالتيوبالاصنام44:6-23(،إش

وكانت2:4(.عابم6حز11،5:7؟2:5،)إر

الاصناعبادة

كتلةهياليالأصنامضعفضذالمخرتةحرب

.ا:2-إر2؟ا2:)إشالغابةفيئطعتخشب

-135:15-7؟115:4مز؟:218حب3،

وأالحشبمنالأصنامبصنعالكاتبهزئ17(.

:18-04)إشآخرلثيءينفعلاالذيالحجرمن

6(.با،:9-1391حك:0241،6-7،

تذكزاالممنوعةالصورأنالحكمةسفرواعتر

بعدفيماصارتوالي،لملكبهرائاأولميت

الأصنامعبادةأسبابإحدىهي،عبادةموضوع

3؟545-546(.سببرج2؟14:15-ا)حك

وكأنهاالوثنيينآلهةاللاحقالبهودقيالعالمواعتبر

وأارواخاأيضاواعترها.ميتةكأنها،موجودةغير

32:8)تثالشعوبعلىلتملكاللهأقامهاملانكة

03-:15يوب98،95؟أخنا،ال!بجنيةحسب

32:17)تثوشاطينثربرةأرواخاأو3(.ا

وان91:ا(.أخنابم4:7باالسبعينثة،حسص

ترجمواقداليونانئةإلىالقديمالعهدترجمي

ليسف.يملل)جالعبرتةالألفاظمختلف

التي""ايدولونبلفظةالأصنامعلىتدكالتيم(ي

ثمتمئل،،صورةالدنيوثة:اليونايةفيتعني

البييلتة.اليونانتةفيخامحامدلولأاتخذت

الفدبمالعهدنصؤرظلالجدبد،العهدوفي

"ايدولون"،هيوصررهاالوثئةفالآلهةحاضزا.

ور4؟7:ا)أعضعيفةكائنات،ترهاتهي

ليحمتانهافيشلثلا7(.8:4،اكور2:22"

شزبهاقاماختراعاتبل4:8()غلحقيقثةتآلهة

الأعشام،هذهإلىتوتجهفمن:23(.ا)روالبشر

ترعإنماالأصنامإلىترفعالتيوالعبادةالذ.أخاظ

أرادتواذ:91-22(.ا.)اكورالشياطينإلى

عبادةمعمساومةكلتتخنبأنأورشليمجماعة

لحماكلعنيالامتناعحتىأوصت،الأصنام

15:92(.)أعللآلهةجمرائاتنحرالتيالذبائح

لاالذينعلىحتىالتوصئةهذهبولسوو!ع

يضككوالاكي،الأصنامعلىأهميةأيةيعفقون

لائحةوفي8:4-13(.أاكورالإيمانضعامت

عبادةنجد،الأولىالمسيحثةفيالمذكورةالرذائل



الموتىعبادة

)غلالملكوتإلىالدخولمنتفعناالتيالأصام

بم01:7)اكورمنهاضربإذن،5:.2(.

ه:121.يو2:21؟رو

عادةالمؤنى،8رجا!ئعباد؟

العبادثة.الجماعةءرج)ال(الجماعة،عبادبة

32:94؟تثلمهم!:47-48؟!27:12عدرججما!3

نجوجبلاليهابنتميجبليةمنطقة22:.2...ار

تقع.المقدسةالأرضفيعوسىتأئلمنهالذي

عوآبأرضعلىوتمتدالأردنشرقيعباريم

لتصعدحيئكضخصأورشليمتدعىوجلعاد.

صرختهاونطلقوعبارلموبائانلبنانجبالعلى

25(.22:ر)1

)ار(عد،

هيعبدلفطةأولأ:..القديمالعهدفي1(،

اللغاتلصائرشأنثأنهافالعبرثة،طتشة.فط

مفهومتقابلخاصةلفظةتمتلكلاالسابة،

هناكالعربئةفي،)خادمد"ب)عفلفظةالعبد.

تعنيقد،الحادمتعنيالتيالأسرد(بالعرقعلاقة

لحمئدهالخاضعالملكعلاقةتجعتة،علاقةأيضا

رج:16:7مل2،:91ا.صم)2الأعظمالملك

بالملكالوزبرعلافة02:32(،اصل

.!:7،ثم-38؟04:02،41:01؟)تك

تةعلا،(22:21مل2؟-8:4115صما

12-13،إ2صم)2سثدهمإلىبالنسبةالمرتزقة

إلىبالنسبةالحادمعلاقة22(،03،31:3-،15

ونقول9:.ا(.صم15:172؟)تثسثده

مأالعبرلة)فيعبدة"أمة،،لفظةعنعبنهالثيء

الثانيةوالزوجة15:17(أتثالخادمةهيص(.

الدينيالإطاروفي21:7-8(.خر؟02:17)تك

تجاهالحاكمالملكارتباطعلاقةعلىد"ب)عيدل!

18:ا؟)مزونائبهممثلههوالذيالالهئالملك

3:6-امل7:،،8؟صم22؟36:ا؟98:4-أ

34:23؟)مزبإلههمالمؤمنينعلاقةعلى9(،

9:7؟مل)2)بالته(الانبياءعلاقةعلى96:+(،

وللمؤنث.اللهخذامهمالذين25(ة7إر؟01:01

الاحترام:عينهالدينيالمفهوم)الأمة("!م"ا

8"2

فيأنا،عبدكأنا:الأشخاصمنلشخصالواجب

اصم5،+:؟3291:)تكأمركطوع،خدتك

24(.:16،25:أ

لاأنبمااصايل.شعبفيالعبودئةثانئا:.

القديمالحهدزسفيالعبدعلىتدلةخاصةلفظة

فعل،:يعنيمثلأالسرلانثةفيد"ب)عفعل)إن

،خدم:العريبةفي.العبريةفيوكذا،صنع،عمل

عملبيننمئزأنالصبفمن(،لازمخضع،

مأجوروعمل3(ا:12صم)2السخرةفيالعبيد

الجلأءأووالسبي(.أجرةلقاء9:7،)امل

وأخذ،للعبودتةمرادئاليس:92(15مل)2

هذهتكولنيتضثنلاالحربفيالاسرى

رومةأواليونانعرفهمالذينالعبيدمنالقطعان

ونعطي.المجتعفيللفوضىمتواصلأسيافكانوا

الزراعئةالملكثةعلىيرنكز،بالأرقامذلكعلىمثلأ

لم.القديمةفلسطينفيالأمركانكما،الصغبرة

بلالبلاد،لاقتصادضرورئيرالعبيدالعتاليكن

منالرجاكيقتلونكانوالهذاخطزا.يثحكلونكانوا

ويحشبقون،(02:31تث؟13:7عد)سىلاا

"2:14،تث31:9،)عدوالاطفالالنساءعلى

خاصىبشكلالصباياويأخذون-3(.032:صما

ه:3:17،03-18؟قض21:92؟ا)عد

ا-13؟21:ائثر!ا-12؟21:ا

البيتسئدةخدمةفيليكن2:22(،اقض

24؟ت25اصم9؟16،03:3:ا-2؟)تك

16:2")تكسرثةللزوجويعطين01:ه(يه

أمرىكانواسواءالعبيد،كان9(.03:3،

ديونهم،يدفحواأنيتطيعوالمأشخاضاأوحرب

ا:6،عا27:13،)حزومقايضةتجارةموضرع

6(.يوء9،4:3،

جيشيتبحرنالعبيدتخاركان،الهنستيالزمنني

ىالأصاليهودليشترواايفانيوسالراجأنطيوخس

الذيوالسعر.(أا-801:مل!314،2:مكا)

)رجبالقياسيعطيناقد27:3-7لانينجده

ا؟8:امك21:322،خرتئادلا2:28؟

فيبهاالمعمولالأسعارعنفكرةا:12(ازك
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نأللاسرانيليتسمحالثريعةكانتفقد.فلطين

يقيمونغرباءأوالحارجمنبهمجيءعبيذايشتري

لا12:44؟خرر!25:44-45،الاالبلادفي

بالففةالمشترىالعبدويتمتز2:7(.جاا؟ا22:

لابم17،23:27)نكالبيتفيالمولودالعبدعن

عبدينوالدينمن2:14(إررخا؟22:ا

منأمةمعالبيترفيزواجمنأو2:4(ا)خر

صغبر)مثلالسئديخضونالاولادهؤلاء.إمائه

بسعرعيدهعددويضاعفون(،النعجةأوالبقرة

يفرض.بيتهفيتربواأنبعديهفيرتبطون،يسيط

ال!بتوراحة(-17:1213)تكالختانةالعبيدعلى

الولائمفيوالمشاركة23:12(02:.ا؟)خر

الدينتةالأعيادوفي12-18(ت12)تثالذبائحثة

)خرالفصحعيدسئماولا،1(،ا:ا16)تث

المأجوروالعاملالضيفمنهئستبمدالذي44(:12

أنالكهنةمنكاهنعبدويستطيع45(.:12)ضر

لاوهذاا(،ا22:الاالمقذسةالقادممنياكل

وهناك15(.22:الاالمأجوروالعاملللضيفمجق

)نكستدهيرثأنالعبدفيهايستطغحالاث

ابمئهيئزوجوأنا:25(.سيبم:172أم:15،3

العبيدتحريرعنالشريعة!ذئت.34-35(:2أخ)ا

تث2:26-27،)خراخاصةحالاتفي

العبودثةفييظفونالغرباءولكنا-14(.21:ا

موتبعدالوارثإلىبنتقلونوكانوا.حبانهمطوال

الاأملاكهمنئلكإلبهيتقلكماسئدهم

.)25:46

بحزم،المبدأجهةعن.الاسرالليوناليد:ئالثا.

نجسهمأبناءيستعبدواأناسرائبلبنيعلى

24:7!تث25:46،لا2:16،)خرا

لمالذيالاسرائيليولكن28:8-15(.أخ2

شخمئا،رهئاجعلأو،دينهيدفعأنيستطع

)خرآخراسرائيليلفاثدةالخرةع!تقرض

15:12؟تث25:93-43،لا21:2،22:2،

ئقيمغربلفائدةأو5:2-ه(نحبما-4:7مل2

سثدهيكونأن25:47-53(.الاالبلادفي

السنةفيحرلتهيستعيدفهوغريئا،أواسرائيلبها

الشةفيأو14(34:إر؟:1512)تثالسابعة

يدعلمإذاهذا،4(،04،4-ا25:الاالرليية

25:48-53؟الاالوقتذلكقبلالدين

عنالعبدتخلىفإن11(.5:8،نح4:7؟مل2

عندأذنهئثقب،بأودهيقوممنلهليسلأنحفه

:16-15)تثيئدهبعائلةتعفقهعلامةالبابعتبة

غيربشكلالبيبيافيالعبدوسمعادةتذكر17(.

ولكنها،!-13:1617رؤ،ه:4!ا)إشمبايثر

فيعاشتالتيالارامتةاليهودبةالجماعةفيواخة

بلادفيكما..مق5القرنفي)الفتين(الفيلةجزلرة

الرافدين.

كان،الرالدينبلادق.القانونثةالحماية:رابئا"

جائر.عنفضدالتثهرعإلىيلجأواأنللعبيد

اسائيليةحقوقبعناصرالبيبلثةالثراخواحتفظت

عينالسئدقلعإن،مئلأ31:13(.)أيالعبيدتجاه

لهتدويضايحزرهسنا،لهكسرأوعبده

هذاكانإنالشريعةلمحذدلا2:26-27(.ا)خر

علىفقطأمالحالاتجمغفييطثقالإجراء

أنيقدرلملدينالسخرةعلىأجبرالذيالاعرائيلي

التي،21:02خرشريعةفيمشابهشلثوهناك.يفيه

.الموتحتىعبدهسئدضربإذاالدمبانتقامتسمح

نأيعنيهذا،ثلاثةأويومينحئاالعبدظكإنولكن

عملخسارةوأنتمؤر،سابقعنيفعللمالسثد

صيقال2(.2:اا)خرلهعقائائعتبرالعاملهذا

أسيادهم.شأنشأنهم،اللهخلاثقإخهمص!:15

حسنةمعاملةعوملوانحثى،جهربقدالعبدولكن

كان:سم(.سميي2:93؟امل؟ا.25:)اصم

الهاربالعبدبسنعيدأن،عامبشكلللسئد،يحق

كانإن،ولكنا(..:25اصمرج؟2:04امل)

وقد(الشمالمن)أياسرائيلمملكةمنهوالهارب

عنيتحذثفالمغابخوب(،)فييهوذامملكةإلىلجأ

تسوسكانتالتيالاشورئةالسلطاتإلىتسيحه

العفودمنذالشمالمملكةفيالقدبمةالمقاطعات

.8القرنفيالاخيرة

واقعالجديدالعهديعكسالجديدالعهد،2(

ظاهرةالعبودتةبدتوفيهوالرومافما،اليونانيالعالم
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عبيذاأمامناالانجيليةالأمئالوضعتلهذا.عادئة

42-:12لو؟اه-24:45)مت""الم!رحعلى

فذكرتالبولسئةالرسائلأما17:7-9(.48؟

-9،ه6:)أفوالعبيدالأسيادوحقوقبراجبات

؟ا2:9-.تي-2؟ا6:اتم،22:1-34:كو

بولسوشذد2:18-.2(.ابطرج2؟8-افلم

التحريرإلىبالنظرأهممةبلاهوالعبدوضعأنعلى

2-24؟ا7:)اكورالمسيحيحملهالذيالروحيئ

11(.3:كو6:8؟أف3:28،غل:13؟12رج

الرصولجعلللعبيدالاجتماعيالمستوىإنثم

7(ة2)فلالمبدصورةأخذالذياللهعنيتحذث

6:6()روالخطيئةعبودتةمنالمؤمنينفخفص

؟4:5)غلالتبثينعمةلينحهم:3(4)غلوالعالم

32-36(.8:يورخ

.المصرياخناتونعهدفيالامورلينملكأشرناعبد

الفييقي.الساحلمدنهاجم

أولانقل.عالمراهب4501+الطثبناقهعد

الرياتة،عنالأربعةالأناجيلثم،الدياتسارون8

صتكونالترجمةهذهبه.خاضاتفسيزاوقذم

المصرلين.لدى"العامة"النسخة

بدايةفيانطاكيةفيولدا+لطحيمالفضلبناللهعبد

الصليبيةالحربقبلوتوفيعشر،الحاديالقرن

الذهبفميوحنامنترجم)9901(.الأولى

قى!انجيلبثارة"تف!يرالتكولن".يفر"تفسير

القديسرصالة"شرحالبثير"يوحناانجيل!تفمير

النيصي:غرلغوريوسومنالعبرانبين،.إلىبولس

النصوصاللهعبدوترجم.الأناشيد"نشيد"تفسير

"المزامبر"نرجم.الليتورجئةالاحتفالاثفييردفرأالتي

تستحملهاالتيالسبعينيةعنوذلك(اصي5)الشمرلر

الطاهرالشريفو"الانجيلالملكئة.الكنيسة

سنةحلبفي)ئثرالزاهر"المنيروالمصباح

وآلف".الرسولبولسرسائل9وكتاب6017(.

طغللاناجيل.كماللرصانلشروخااللهعبد

الشويرفيثم)7017(حلبنيالرسانلكتاب

اللهعبدالاسلولتصخحأنبعد،عديدةطبعات

النبوئةالمقاطعأي"النبوءات"كتابوأخيزا.زاخر

408

وفي.8017حلبفي)طغالليتورجيافيتقرأالتي

.(1884،+5،1813،18*االثودر

4:6.أملرج(.اللهعبد)أيخادمعبد،:عبدا

ضباطوأحدأدوارم()أوأدونيرامابنهوا("

ال!خرة.أعمالعنمحؤولاكان.سليمان

.12،13:عوبديار!2(4

الاراميللملكالاكاديةالمدؤناتكاتبالبمب

القرنخلال)سوربة(جوزان/"خلفتلفيكبارا

التا-.

نضبهوتدصيدونملك.الآلهةعبدايخيم:عبد

6لونسترمحكليحك2+سنةفيالكبرالاسكندر

مهداةيخنيقةيونانيةمدؤنةتذكره.الثاكأوالثافي

سنة،اليونانيةالجزيرة،صسفيو!دتافيإلى

موتبعدماإلىالينيمعبدحكمإمتد8291.

492.أو312سنةبل)له!32(الكبيرالاسكندر

المدفنفيؤجدالذيالاسكندرناووسإليهينسب

المطنبول.متحففيالآنوهوصيدونفيالملكي

أمونعد

ملكالاولحيرامبلاطفيشابحكيم14(

الملكعليهطرحهاألغازابحلاناستطاعصور.

.سليمان

القرنمنالاخيرالثكفيصيدونملك24(

غرتبعنا.وأبوالأولشلمبعلابنهو.الئالث

صتسلسلةئب!اليه،الثيخبستانفيبمد!زنة

إلهنسبالحاصى.القرنفيالصيدونيةالنقود

صيدونمدفنفياكئشفالذيالمرزبانناووس

.اسطنبولمثحففيمحفوظهووالذيالملكي

النسبة.هذهحولالعلماءاختلفولكن

فينيقيأكلمن.قبرصفيسلامينةملك34(

دارلوسالمدينةعلىفرضه.الفرسملكوصديق

إليهننسباننستطيعلا415.سنةحواليالثاني

ارنبطتوالتيسلامينةفبؤجدتالتيالنقود

"هيلانة"،فياثزاتركأنهيبدولاكما.بملكه

تاكروسفشخص.المسرحبئالئحاعريورلبيدس

سلامينةفينزلالذيالأولأواغوراسيمثل

.أمونعبدنيرمنليخفصها
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هدايارودسمنأرسل.صيدونمنرجل4(،

حسبالثاكأوالئانيبطليموسابولونبوسإلى

.ا.ق258،الأولزبنونبردية

حصب219-139سنةصعورملكعشناروتجمد

نأإلىنشيراإ.22ةا)ابيونيوسيفوسفلافيوس

الفينيقية.فيعششاروتيقابلاليونانيصتراتون

الجزلةدعأرواد.ملك.الكريمةخادملاقيعبد

017.سنةلححنحاردب

عاشحبشيخعي.وخادمهالملكعبد:ملكعبد

لدىتدخليهوذا.ملوكآخرصدقيا،بلاطفي

فبهرماهالذيالموحلالجصمنارميافأخرخالملك

وعده.!93:16؟7-38:18ر)1المدينةرؤساء

وهذاةالمدينةتدقرحينالموتمنسينجوبأنهارميا

له.حصلما

أيامفيصيدونملك.الملكةعبدملكتيعد

مقتلبعد.الصيدوفياتبهعلخلف.أصحدون

كانونبداية-681الأولكانون)نهايةصخارب

معملكتيعدتحالف681(،سنةالاني

كيليكيةفيوسيوكوندوملكشدواري،

ا!رحدونأنغيرالأشودديين.نيرمنليتحزر

نأملكتيعبداستطاع60سسنةصيدوناحتك

كقق676.سنةرأسهوفطعاعتثلولكنه،يهرب

شوارعفيطاتالذيوزرائهأحدرقبةعلىرأسه

ونتغمتصزا.العائدأشورملكركابفينيوى

أشوريةمقاطعةفيصيدونأرضتنظيممن

منتمتذكانتصيدونمملكةأن)*6-676(

كانتالوقتذلكفي.طرابلصمنطقةإلىالليطاني

المدؤناتعليهتدكماوهذا.مزدهرةصيدون

أخذتالنيالثمينةالا!لابتعذدالتيالاشورية

قصرفيلهاحصرلاكتوزعنوتتحدث*6،سنة

ملكتي.عبد

بابلياسمنبو.الالهوخادمعبد،نبوعدأونجوعبد

ادرج.الثلاثةدانيالرفاقأحدلعزريا،اعطي

رج92-.14،16.3،ط2:943:12؟ا:7،

عزرلا.

عدنجررجنغو.عد

شخص،يهوهعبلى

مواضعفيأقحمتأناشيدأربعةهي(ناشيدي!هعبد

04-55(:)إشأورشلبمعزاءيهابمنمختلفة

52:13-4-9؟05:ا-7؟:94-9؟أ:42

:عامبسيادتىإجمالأالأناشيدهذهترتبط.5312:

فياللهتحجيد(.\53:"04:01)الرلثذراعتدخل

عنالرلثرضى94:3(.2-23؟)44؟اعبده

إلىمونوتاوينعلبمإعطاء(.ا:8:42؟)41عبده

اسرائيلتبرلر.4(-ا؟42ر!-5؟15:4)الوثنيين

أفكازاهناكأنغيرا(.ا53::25؟)45يهوهبيد

نإبحيث،التعركتابعنالاختلافكلتختلف

.حدةعلىالفتوكأنهاتبدوالأربعةالأناشيدهذه

أخذث.السابقينالأنبياءفيستلهمفيهاالتعليمأما

42:6)إشالأمملهدايةالأممنورصورةإشعيامن

-2:)53ضحيف!ثجرةوفرخ(،ا9؟،8:23=

فينجدهاإرمياوجهمنسماتوهناك11:ا(.

5(.:اإر=أ:94)إشيهوهعبدوجه

العهدفيمرازاترد"عبد"لفظةإنلثخص،يهوهعبد

كانتالناسمنعددإلىتتوخهوهي،القديم

خيرأجلومنالربأجلمنالعملدعوتهم

ويعفوبواسحقابراهيمهناكالثمعب.

وموسى32:13(،خر26،24:؟2414:)تك

أدخلالذيويشوع12:7()عدالعهدرجل

وداود92(،:24)يشالموعدأرضإلىاسائيل

والأنبياء7:8(،صم)2اللهتبحسصالملك

والكهنة25(،7:إر3:7؟)عااللهأرسلهمالذبن

134:1(.)مزالهيكلفييخدمونالذين

01(.43:إش25:9؟)إروكورشونبوخذنصر

التعزيةكتابفي"اللقصهذااصائلونال

45:4(.42:91؟)إش

نبرةنجد،الأربعةبهوهعبدأناشدفيولكن

كئف(ا:94)إشفردشخصأمامنحن.جديدة

تعليماويعطيه-6(ه:)94ايرائيلشحبيحمعبأن

هذافيفقطنرىأننستطيعلالهذاا(.-.4)05:

يتحذثالتيوالبقثة،اسرائيلشعبنخبةالعبد،

موعى،رأواالعبد،هذاأساسفي.عاموسعنها

هنانثير.المسيحاريا،،الملوكمنملكاتأيوب



عبدون

علىيدكفالحبد.المتضمنةالثمخصتةأمامأنناإلى

فرأىالجديدالعهدأما.الجماعةعلىيدككماالفرد

الذي)52:13-53:12(يسرعهذايهوهعبدفي

الأناثدهذهفيقيلماصحلشخصهفيحقق

الاربعة.

دته.الصغيرالخادمأوالعبد:عبدون

قبلالشعبحكمالذياصرائيلقضاةأحد(1،

هلالابنهو12:13-15(.)قضصموثيل

حفيداوثلائونابنااربعونلهكان.الفراتوني

ثمانياسائيلحكمجحشا.سبعينيركبون

أرضب،فراترنلنندفنمماتوحبن،سنوات

بعضهمفيصخحبدانا12:1اصمفينقرأ.افرايم

باراق.:اليونانيةمعبفرأونوآخرون.عبدون

أبناءمن23(.8أخ)ابيامينمنرجل"2(

شاشاق.

92-03؟ة8أخ)اجبعونمنرجل34(

باس.من9:35-36(،

21:03،)بشأشبرقببلةفيمدينة،4(

لابناءاللاويةالمدنبينأخصيت95(.ة6أخا

إلىكلم15تبعد.عبدةخربةإليومهي.جرشوم

وعكا.صوربينوتقععكامنالثرقيالشمال

عبرون.28:ة91يثىفيهي

يوشياالملكارسلهالذيميكابنعبدون،5(

فيبسئى34:.2(.أخ)2خلدةالنبيةليصأل

عكبور.22:12مل2

جهوه.عبد:عولديااختصارعبدي

جد.مراريعشيرةومنلاوينسلمن14(

.2:معقابل6:92.أ!ارخ.ايتان

عائلاتمنعائلةرئيسهوالذيقيشابو2(،

.92:12أخ2رج.اللاويين

بعدغريبةامرأةنزؤجعيلامبنيمنيهودي3(،

:01.26عزرج.المنفىمنالعودة

الذيأحيابو5:150أخارج.اللهخادم:بديئيل

جاد.فيعائلةرئي!هو

أ:ا!اديةفي.لتأدبع:الفييقيةفيعبديلاقي

الجزلةدفع.أروادءملك.قي.أ.لا.ي.د.!

856

اسطه:ملك287(.)نشو1.7سفةلشحاربب

.القديرةعبد

كإ(أأووراءمما.ضعبرالعبردة:فيالفراتعبر

منتمتدالتيالفارسيةالمملكةمرزبثة.الفراتنهر

إلىأكيلبكيةجبالومن،المتوسطالبحرإلىالفرات

25(.7::6،8؟2.-4:01)عزمصرنر

مبرانيون

الاسم.ايفعمال:اولأ.

العبرانيينعنالعبرلةالتوراةتتكلمالعبرقي6اقورا)1(

يوسفأخبارفي)1(محددةحالاتبحضفي

عبرانببنالاسرائييبنالمصريونيسقيومصر.

2:6(.:16،خرا93:14،17،41:12،)تك

)تكالملهمالكاتبمثلهميفعلالمراثوبعض

5:3،16؟3:18؟2:7؟ا:91،خر04:ءا؟

الفلحطبينضدالحروبأخبارفي)2(.(9:1،13

)اصمعبرانببنالاسرانبليينالفلسطبونيسثي

ويفعل92:3(.،14:11،:3-91391؟:4،6

:3؟13)اصممرتينعيةال!ثيءالملهمالكاتب

وضعللعبرانيينيكون،التشرحفي)3(.2(41:1

تركمتديونبسببالعبوديةفيوفعوااذاخاص

-349:ار،15:12تث2-6،:21)خرعليم

،العبريابراهبم:1413نكبسثي)4(14(.

افيالملاحينأمامالعبرينفسهيونانويسمي

نتكلملاالترراةاننلاحظ:9(.ا)يونالمركب

عنبليي(،مقدمةعداأماالعربةاللغةعنأبدا

الهرديةاللغةأو91:18()إشكنعانلغة

91:24(.نحبم18:26مل)2

"عبرافيي!ئعتبرالرابيتيينوادبالبةق)ب(

لطبالاحرىئعملوهوتكرلميكلقب

12:11،.ا:12؟)يهالاحتفاليةالظروف

15:عم.بما311:3؟ا7:مل!14:182؟

فيعرانييني!!كلمةنستعملالجديدالعهدفي)ج(

الهلينبنمقابله3:فل22،:11كور2؟ا6:أع

فلسطبن.فيؤلدالذياليهوديعلىلندل

العبرانبون)أ(وعابيرو.العبرايونثانثا:.

عابرهوجدإلىالعبرانيينالتوراةتعيدوعابر
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أبووهوساممنيتحذرا:14-26(.ا)تك

بينأجيال5هناك2(..ا:ا)نكعابر""بني

نأبوضوحتبينالسلعسلةهذهاذا.وابراهيمعابر

المختار.الثعبأعضاءفقطيثملعبرافياصم

عاببرومعالعبرانيينيماثلواأنالعلماءأرادلهذا

فيكماوا!ادبةالحثيةالنصوصفينقرأهالذي

(.)عبرمأوكاربتوفي،المصرلةالوثائق

الرافدينبلادجوبمنهؤلاءعابيروجاء

فيبقيمونالذيالمكانولكنمصر.إلىفوصلوا

عابيروئذكر.المركزيةالسلطةقؤةبحسببتبذل

)حوالىالثالثةاورسلالةمننصفيالأولىللمرة

لملوكمرتزقةبصفةالمسرحعلىويدخلونالفبن(

حمورا!واتخذ.سينربم،ورادسينلارسا

مارممط،نصوصإلىعدناواذا.خطمتهفيىابيرو

بلادشمالفيعينهالوتتنييتدخلونأخهمنجد

واذا.المدنتهذدسفبعصاباتبصفةالرافدبن

الأولسيتيوصخرةالعمارنةتلرصائلإلىعدنا

وسوربةفلسطينيقلقونعابيروأننجدبيسانفي

المدنحكاميساندونأو،14القرنفيبحملاخهم

ضدصراعهمفيأوالشرعيةللسلطةمقاومتهمفي

هكذاكانالامرإنالقولونشطيع.جيرانهم

امبنوفيسصخرةتفولكما15القرنفيأيضا

برديةتقولوكماعابيرو(00036محه)جاءالثافي

عابيرووتجعلالثافيرعمسبسزمنإلىتعود

ابامفييافااحتلالخبرفيكغزاةيتدخلون

العصروفي22-23(.)ثوالثالثلمحوتمس

)شرقيالطينيةنوزممطلوحاتفينجدهمنفسه

نأومع.كحيدنفوسهميبيعونكأناس(الفرات

فموضع،ساميباسميستىمنهمكب!راعددا

المحاذيةالحوردةوالأسماءمرارا()مذكوراصلهم

أممإلىينتمونأنهمتدلوأمورلةاكادبةلأسماء

ميادريذهبالعصر،ذللثخهايةوف!.غ!لفة

،بلادهمنالثورةطردتهانبعدألالاخالملكابن

لائحةوفي.الشماليةفلسطينعابيروإلىولجأ

نقرأ(41القرن)بدايةاوغاريتفيجغرافئةاسماء

الصغرىآسيةوفي.اسمهمنحملمدينةاسم

نيوناعبر

حرب.كأصرى91القرنمنذنجدهم

عنتتكلم15(و14)القرنالحئيةوالنصوص

كرتزتة.خدماتهماجرواالذبنعابيروجماعات

بجانبعابيروآلهةندعواللاممعاهداتوان

ك!ربا.يدونمصروفي.الشعوبسائرآلهة

جماعاتيعملونهم(.اسمائهمكتابة)طريقة

إلىتحودانبردتتينوفي.مراقبيراقبهم

نقلفييعملونأنهمنجد،الثانيرعمميس

عابيروعنهارشىبرديةوتتحدث.الحجارة

فيرعلهيكلالثالثرعمسيسقذمهم

جداريةرسمةوهناكفيه.ليعملواهلبوبوليس

نصؤرالئاكتحونمس!دعلىطببةمدافنفي

وهاك.الكرمفيالعنبيعصرونوهمعابيرو

واديفي4المقاإلىرحلةفيشاركواعفاللائحة

)حوالمطالراجلرعمصيسالثالثةالسنةفيحمامات

عابيرر.8"5تذكر(1631

نأنفدرشقثماوعكابيووالعبرالون)ب(

وعابيروالعبرانيينبينالاتصالنقاطنستخلص

وقتفيعبرانيونوجدإنهالتوراةتقولحيث(1)

عينهالوقتفيالنصوصتتحدث،الاوتاتمن

نأنلاحظأديجبولكنعابيرو.وجودعن

حمسبأوسعهووالمكانالزمانفيعابيروانتشار

همالعبرانيينإن)2(.-11:1426تكفينقرأما

فيها.بفيمونالتيالبلدانفيغرباءعابيروثل

رساثلمعلوماتعنتفنرقالآباءأخبارإن31(

نأإلأ،هادئجوعنوتتحذثالعمارنةتل

عاداتعنغريبةتكنأوالنهبالسلبممارسة

(4)0(ى341:،-41:1316)نكالعبرانيين

أجنبيةجيوشفييخدمونالعبرانيينمثلوعابيرو

العبرانيينوضعإن)5(2(.:21،92؟14)اصم

اعمالعابيرو:وضعبعيدحدإلىيئبهمصرفي

الحجارة4مفافيأو(14:ا)خرالحقولفيضاثة

،11:ا)خرالمراتبينمراقبةتحت(الطين)حجارة

السفلى.مصرفييعيشانكاناوكلاهماا(.ا2:

عابيرو،عنتختلفعبريكلحةكتابةان

حرفمنالانتقالولكنعفر...عبر،،عبرم



عبرانيين

بكونانبمشحبلوليسصعباليسآخرإلى

لاهذاولكنعاببرو.إلىانتمواونلهابراهيم

الاسرائيليرن.همالعمارنةتلعابيروانبعني

عابيرو.منجماعةفالعبرانيون

وعبرالفرات.عابيرو)أ(.الاسممعنى:ثالئا.

جعل،الفراتعبرمنجاءابراهيمأنبما

"ربحفعلمنيثشقالعرانييناسمالبهود

41:13)تكالعبر"،المقابلة"الجهةمعنىواعطوه

اذاامما(.المقابلةالجهةمنيأقالذي:الونانيةفي

يكونالحقيقيفالاشتقاق،عابيروهوعبريكان

الحلفاءهمالعبرانيون)اذأربط،حبر((من.نحتلفا

إلىبالعودةآخرونوقالعهد(.يربطهمالذين

غبارمنالآتونهموالعبرانيونالجار:"عفر!

الفيافي.

بابليكتابهناكبابلونصوصعايرو)ب(

كانواهكذا.قاتللص،عابيرو:بسمي

باعالذيذلكقالط:منوهناكيتصزفون.

هم:آخرونوقال.لهبلدلاالذيأوعبذانفسه

دونوعاضواالحضرارضاجتاحواالذينالدو

بيئا.أوأرض!ايمتلكواأن

ا!(إلى)الريالةعبرانيين

كتابتها؟ظروفهيوما،كتبتمنإلىةأولا.

القزاء،ايمانضعفمضمرنها.منالظرفيظهر

الدينيةالاجتماعاتفي"المشاركةعنامتغوبعضهم

العبادةبثعائرانجذبواأخهميبدو).ا:24(.

القيمةيبينبأنئعنىالكاتبلأن،اليهودية

نأالثزاحمنعدديقبراذأالشعائر.لهذهالنسبية

منظاهروهذامتهودينمسبحي!تإلىتوخهتعب

شكلا.القديمالعهدمنمأخوذةبراهبناستعمال

غل(في)كماالتوراةعرفواالمهخدينالوثنيينأنفي

)غلاليهوديةبالطقوسكبيرااهتماماواهتموا

إلىتتوتجهباننقولنزاللاانناالا.(95:1؟ة4

كيدالرسالةعنرانوانشمالاالمتهودينالمسيخين

المتهودينالمسيحيينانالاكيدمن002.سنةمنذ

بالحنينيحسونكانوابحيثالهيكلإلىيأتونظلوا

نبحثانالمروريمنليسولكن.احتفالاتهإلى

8"8

نطبقانالمعب)منأورشليمفيبفزاءعن

بفقرائها(.اهتمتالتياورشليمجماعةعلى601:

مدبررأسهاعلىيكنلماورشليمجماعةانثم

ملكي.حكمبل17(7،ة)13هيغومينيس،9

آسبةفيأوفلسطبنفيكانوابقزاءقالرا:

الاصكندرلة.أو24(:)13رومةفيأو،الصغرى

فيالرئييةالافكار.والتألفالمضمونثاشا:.

العهدبينالتناسق،المسيحكهنوتهي:عب

.الأرضعلىمنفيئالمسيحي،الجديدوالعهدالقديم

المسيح.عاديةدرامابثكلالفداءعبدصؤر)أ(

؟ا14:8؟4:ا؟)3:الأعظمكاهنناهو

إنه)5:ا(.والبثراللهبينوالوسيط2!9:ا

-4:)1الملائكةوفوق-3(ا:)1الكونخالق

شيءكلفيبناشبيفاصار2:ه-17(.14؟

معنايتألمأذيستطيعهو5:7(.)18-2:16؟

7:25(.5:2؟)4:15؟أجلنامنوبتثمفع

قدسدخلاللاويالكهنةرئيسانوكما

المصالحةبهلئتمالذبيحةدمحاملاالأتداس

المسيحدخلهكذااي(،:164لارج)9:7؟

ليقذم24(:9؟691:؟14:)4السماويالمعبد

مات24(.:12؟12)9:الخاصدمهالآبإلى

ذبيحتهيقدمزالماولكنه،واحدةمرةالمسح

لتة.

القديم.العهدمعالمقابلةفينكشفههذاكلب(

الفديمالعهدلتفسيرواسعةمحاولةأولىهيب

يسوعضوء)علىكرستولوجيئمعنىفي

العهدنصوصالكانبيستعمل(.المسبح

بلفقط،أفكارهعنليبرهنلاالقديم

المهد.وعملهيسوعشخصفيابمانهليستقي

الايفهملامسيحيكتابنظرهفيهوالقديم

الآتي،العالمفي11()7:دئميجعلهواقعضوءعلى

هيالقديمةالحبادةإن.الجديدالعهدعالمفيأي

مسبقةصورةإنهاا:9(.ا)9:9،ومثلشبه

وهيالنيالسماويةللينورجيا9:23()8:5،

)سنهاالاساسهيالتيحقبقية،وحدها

8:2،اسعها(ةالعباداتسائرتستقرض
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01:1(.81:ه؟ظلهوالقديمالعهد9:240

بهبرنطبلالعتيد،2الواصورةفقطهولبس

.وجودهبصلةكماعضويبرباط

.السماويالمعبدإلىوحدهالمسبحيدخللا)ج(

(02)3:وراع2(01،6:0ة)2كقائديدخلإنه

تعتبرب)01:91(.للمؤمنينالطريقيفتح

السماوىالمحبدإلىحخاالمسبجةالحياة

فيهيرافقليتورجئاوتطوافا12:22()4:16؟

هذهعلىنحن.الأعظمالكاهنالمسيخالمؤمنون

الأبويالبيتإلىنسيرونحن.منفيرنالأرض

)3:2-6؟الازليالحبرمسكنحيث:13()11

أرضنحوجديدخروجهيحياتنا2(..ا:ا

هونتبعهالذيوالطريقي(.)13:13الموعد

الواسعبالمعنى:6(2211؟:)01الايمانطريق

)12:25(،الموحاةبالحقيقةقبول:للكلمة

:32-36؟01ا؟ا6:)3:7-4:13،الثبات

مثالعلىاللهبعنايةالقولةالثقة12:ا-3(،

وأمنطقيا،مخططاعبتتغلا؟ا(.)فالآباء

علىيقومبهاخاصامخططاتتبعهيبالاحرى

فيهايتوشعالمواضيعمنعددوتسلالتكرار

الرسالةليست.مركزةخطوطحسبالكاتب

رج)13:22؟مكتولةعظةإنها.لاهوتيةمقالة

نصوصىالوعظيئطابغهاويبرز.!13:15اع

وتضخيمات604.ا؟5:ا؟2:ه:هذهمثل

اللاهويةالاعتبارات!ان)6:4-6(.خطابية

عندماتتناقصوهي،التنبيهاتلتسندتستعمل

هوالاساصيالموضوع.النهايةمننقنرب

عرضىيهثئه)7:ا-.ا:18(.المبحكهنوت

11:ه-.1(،والالهيةالانسانيةطبيعفعن

).ا:91-الايمانعلىتحرلضويتبعه

الاخلاقيةالتحردضيةالفواصلوأهم2(.ا:13

وهناك.2.:-16،5:116:-4ا3::هي

شخصيةوكلمة)1:ا-4!كلاسبكبةتوطئة

22-25(.ة131توقيعبشكل

بولس.إلىدوماعبالشرقنسبثالثا:.

النسبة.هذهأجلمنقديمينشهودأمصروقدت

نجيلا،نيينىبرا

كلمنضوس018(.سنة)حوالىبانتين

سكرتير؟)يقولواوريجانسالاسكندراني

عندباكراعبتردالغربفي(.بولس

كاتبها.إلىيشيرلاالذيالرومافيكلمنضوس

غيروبالتاليقانونيةغير035سنةحتىواعئبرت

فيعبدخلت004و035سنةبينبولسية.

علىاعتراضات3هناك.الشردتىمنبتأثيرالقانون

لغة.والاسلوباللغةأ(.بولسإلىنسبتهاصحة

بولسطرلقةعنبعيدمتوازنواسلوبصحيحة

لاماوهذاال!بعينيةنصتوردعبب(.الحنيفة

نأفيشكلا.المضمونج(دوما.بولىيفعله

الخليقةوسيطالمسح:عبفيبوليةأفكاراهناك

أ-17،)2:4اتضاعه:15(،اكورج،ي2):

؟-13:14)1الملائكةفوقارتفاعه7(،:2فلرج

جدوىدونمننبحثولكنناى(.02:اأفرج

موضوعهوالذيالمسيحكهنوتعنبول!عند

فيجدوىدونمننبحثكما،الاساسيالرصالة

الرثبشة.بول!مواضغعنعب

الصعوباتلهذهحلامجدأناورمجانسحاول

افكارهيالافكار:قالسكرتير.وجودفاقترح

خاصانفهماوالتدولنالتعبيرأما،الريولبولس

عليهوزادفدؤنه.الرسولتعليتمتذكربخحخص

الجوابهذاولكن.()او!ابيوسالخاصةملاحظاته

كانعبكاتإنالقول!منبدفلا.ضعيفايبدو

من.بالتوقيعكتفىبولىوان،الحريةكلحزا

كلمنضوس،لوقا،قالوا:؟الرسالةهذهكتب

الاوفرالشخصولكنبرنابا.عيلا،،اسطفانس

هو)1(هي:والاسباب.ابلرسهواليومحظأ

فيلونثأنشأنهالاسكندرئة،)2(من.يهودي

فيقديزاممان)18:243(.)أعاللحانوفصيح

اليهودئسكتكان)"(.المقدسالكتابشرح

يخنمنماصحيخاتعليضايعلمكان)5(.بحججه

)اكورالكنائسفيكبيرةبسلطةتمئع)6(.بيسوع

فيبولسكانث!رلك4:6(3:4-6؟ا:12"

3:13(.)تيالرسالة

الحبرانيين.انجيل*رج)ا!(انجبل،عبرانبين



النهرعبر

.الفراتنهرأيالنهر،غرب*رجالنهوعبر

21،03:رج،عبدوننقرأبل:91.28يشعبرون

6:95.أخا

27(.ة24أخ)أداودزمنفيلاوكب)ال(،عبري

عبرعلىبدلالذير"ب2)عإلىاللفظةتعودعبري

1(،ا-ا.05:)تكالنهرمن(الثانيةالناحية)أو

الحدود22(:25)إرالبحر،:7(13)اصمالوادي

ن"منفقريبالاشتقاقيالممنىأمما(.اأ:22)يش

إلىعدناإذا.المجهولوالانسانالغربأيي"رك

يسئونالذينهمالفرباءأنوجدنا،المنفىقبلما

نقربيجحلناماوهذاي".رب"عاصائيلبني

علىالعانشبن)هؤلاءو"عابيرو""عبري"بين

سبماولا،الأوسطالرقكلفيالمجتمعهامش

بيننماهيأندون(،فلسطينوسررلةفي

نافيجب،علاقةمنهناككانوان.الشحميتين

لحقتالتيالزريةالصفةبذلواثدعابيرواننقول

الوجهةهذه.أإالغرباءأو،ا!اجرين5فصاروا،بهم

العهدفيالمبرانيينببنالمقابلةفييسندهامائحدقد

فعلى9محلئةصلطةخدمةفيعابيروووضع،القديم

حالة18نجدإعبري،للفظةبيبلئااستعمالا34

اصادهملمجاهاسرانيلبنيعلاللفظةفيهاتدك

يتحذثو.(...04:51؟41،17تكأالمصرين

يوسف()"عبريعبد"عن93:17،14:21تك

العبودثةأرضبمصر،لحقتالتيالصفةفيفهمنا

ودثت.6(:،تث؟02:2؟791،:13،3)ضر

إطارفياسرانيلبنيعلىمراتنماني"عبري((لفظة

4:6؟)اصمللفلسطتبنمستعبدينيجعلهم

92:3(.21؟14،1:ا9:13:23،27،92،

ومتأخرينخ!ا!بناسنعمالينجائاجعلناإذا،أخيرا

)نسبةعبريفالنسبة:9(،اأيون؟:1413أتك

21:2؟)خراصائيلبنيمنعبيدفيتقالعبر(

وهناك(.ادا،مزنين349:إر،مرتين15:12تث

بنيووضعالعبرقيالعبدوضعبينبوازيمقطع

أرضفيعبذاكنتانك"تذكرمصر:قاسرائيل

22(.،:16:12،2418رج؟15:12)تثمصر"

حقبةفبدئتاعبركط"لفظةأننستتجوهكذا

081

وضيع،أصلمنالذيائيليالاسعلىالمنفىجيل

أنيمكنالذي،القبائلمنبقبيلةيرتبطلاالذي

تث02:2-6؟)خرعبذاحياتهطواليكون

أنافيشلثلا(.9-3416:اررص!،18بما15:2

بوضعجذاشبيفايبدوالاجتماعيالوضعهذا

انخذث،المنفىوبعد..مقالثافيالألففي!عابيرو!

العانشالادرائيلىهومحملفا.معنى"عبري"لفظة

بالنسبةالفرات)ضرالنهر""غربأوالنهر"إعبرفي

بذلكوكان.فلسطينفيالعال!ال!ثرقيين(،إلى

الارامبةفييسثىالذ!همابابلمرزبةسكانعنيئيز

اللغةوستعود9(.ة7مصيعابابا،)المشناة"بابلي"

فلسطينفيالبهودلتسئيالارامئةإلىالبرنانئة

،"01:12،12:11،1418)به""ابرابوس

"عابر"وارتب!.!م!(:51؟11:13؟31ة7مك2

24-:01)تكالعبرانيينجذانهعلى،عبريباصم

25(.ا:18-91،أخا14-17؟11؟ء12

ابناءكل)أبوهوالذي!اممنيتحذرهذاوعابر

وأالنهر،)عبرمرزبةسكانأي21(:01)تكعابر،

.عبرانيون+رخ.الفراتنرغري

عبرلة

المجموعةإلىالعبرئةنننمي)1(.الانةاولآ:.

كماالكنعانيةاللغةإنها.الساميةللغاتالغردثة

أصلمنشعئاوكانواالاسرائيليونبهاتحذث

فيالأولىللمرة"عبرية"كلمةئستعمل.أرامي

الامكنةوفي..(.مق2)القرنسيراخابنمقدمة

وا(:9118ش)1"كنعان"لغةتستحملالاخرى

نح؟18:26مل2؟36:11)إش""البهودية

ئكم.المقدسةاللغةتيل:بعدوفيما13:24(.

!"لتثمالجلاء،حتىالعبريةالامرائيليون

دينيةلغةظلتالتيالعبربةمحلندريجياالارامية

فيالجلاءبعددونتكنبفهناكومكنوبة.

فتأثراوأسجااما.!يمئلالكلاسيكيةالعبرية

..مبالاولىالاجيالفيالشعبيةالاراميةباللغة

التلمود(في)عفوظةالقانونيةالمناتشاتكانت

لغةالوقتذلكفيكانتولكنها.العبرصةفيتتم

.الجديدةالعبريةاللغةصئخلقالصهيونيةإن.مبة
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القديمالعهداسفارعبرالعبريةإليناوصلت)ب(

و!يئى9()الفرنالسامرةواوسنركات

(9)القرنالزراعيةجازروروزنامة6()القرن

علىوكتابة.(.مف507)حوالمبسلواموكابة

سلوام،في22:15(إش)ثبنا؟يابومدفن

زمنإلىتعودونقود:المتأخرينالملوكواختام

والمدافنوالمجامعالابنيةعلىوكتابات،المكابيين

.قمرانونحطوطات..مبالأولىالقرونفي

إلىمستندينالعبريةاللغةنكتشفاننشطغ)ج(

لالانناصعبعملمذاولكن.التوراةاسفار

أوالحفرهذاذؤنمتىبدقةنحذداننستطغ

لهجةمعوتكتفتتحذثتاللغةهذهولأن،ذاك

)رجالفوارقكلزالتوهكذااورشليم،

العبريةاللغةنعرفنحنإذأ26:دس(.ت

.الملوكزمنفيالمحكية

الفينيقية.بالابجديةالعبريةكتبت.ال!بة:ثانئاء

منشكلين(تمرانمن)انطلاتانعرفونحن

الكناباتفينجدها.القديمةالعبربة:العبريةالكتابة

المربعة،العبربة.قمرانمخطوطاتوبعضالقديمة

الكتابةظلت.التوراةأسفارفيالحالهيكما

.م.ب7أو6القرنبعد.السامريينلدىالقديمة

شكلبن:علىوكانتالحركاتالماسوردوناختلق

)نقاط(.طبريةطريقة(،كالعربية)خطبابلطرلقة

فينجدهالذيوهر،نفسهقرضطبريةنظاتمإن

المطبوعة.التوراة

اللغةدراصةبدأتالعبرئةاللفةدراستئالأ:.

أولسعديةوألفث.الغربفيالعاشرالقرنفيالعبرئة

مبادئمستلهما429(سنة)حواليعبريغراماطيق

ذلكبعدونوالت.العربيةالغراماطيقيةالعلومعن

النصوص)اووالفهارسوالقوايسالدراصات

(.المترافقة

.العبريأخنوخكتاب"رج)ا!(أخموخكتابعبرى

.جوجهامون،ر!.عبريمواديعبرلم

الزرئة(.العبادة)حرفيا:الأصنامعبادةزرهعبوده

تعالج.المشناةفي"نزيقين"نظامفيالثامنالمفال

تجاهاليهودسلوكثنطمشراخالخصةفصوله
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02:2-5؟)خروالمثركينالامنامعبادة

،23:13،24،32،33،34:12-16

شراخأيضاهناونجد25-26(.ت7:ا-5تث

معهم،والتشارك،الأصنامعنادمعالتعامللمحزم

ومغ،أصنامهمبتدميروالامر،صورهمونقل

فيالمشناةوتذكر.لهموببعهالمثركيننبيذاستعمال

اليهودوالوجهاءالرومانبينجدالأالرابمالفصل

يعبدهماالكيدئرلالماذا.الأصنامعبادةحول

الث!مساللهبدئرهل:الجوابالانان؟

هذاسيعضق؟الاسيعبدهاالتيوالقمر...

توسفتا.وفيالتلمودينفيالسؤالر

العبد."رج)ا!(عبودية

سبناءصحراءعبور

.اظروخس!ر:أولأ..الئورا!ؤكماافي(ا"

مرسىقاد14-!ا(،)خرالبحرمعجزةبعد

:2(:22-1591)خرسيناءإلىممرمنالناجين

وايليم:23()15ومارة22(:)15شوربرئةعبر

رفيديموأ(:)16سين:أوصينوبرية:27()!ا

التيالطويلةالمسيرةهذهخلال8(.)17:ا،

)91:1(،الكهنولطحسبأشهرئلائةامتذت

،الجوع)الحطش،الضيقاسرائيلبنوعرف

علىوتذفرواممر،علىفتحشرواالاعداء(،

معهمفالردتذلك،وءالرفي.وعلىموسى

:22-151مارةياه:بحاجاتهمويهتتميقودهم

اليهوهي)17:ا-7،ومريبةومشة25(

الهوهى،16)فوال!لوىالمنوالالوهيمي(،

،:8-16)17عماليقعلىالانتصار(،والكهنوتي

في18()فبيثرونموسىلقاءأماالالوهيمي(.

موسىلمجموعةتنظيموأول)18:ه(اللهجبل

إلم!فيعودانا:9-18(تثرخ)23-18:13؟

سيناء.حقبة

القسمجانئاوضحاإذاالعدد.سفرتانئا:.

منيهوهيجعلحيثلسيناءالمكزسالطويل

سفر91-04؟)خرعهدهشعباصائيل

البرئةفيالمسيرةفخبرا-.ا(،عد؟اللاويين

بعدالثانيةالسنةففيالعدد.سفرفييتواصل
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الثافيالشهرمنالعثريناليومفيمصر،منالخروج

ايرائيلترك(،كهنوتي،01:11،ا9:؟ا:ا)عد

،16:-01:9212)عدفارانبرتةإلىوتوخهسيناء

؟ا02:)عدصينبرئةإلىأووالوهيمي(،يهوهي

عبر(،كهنوتي،3251:تث36،صهم!:؟27:14

هتأوةوقبروتالوهبمي(11:ا-3)عدتبعيرة

-4،18-91:13عدفيالسلوىوطيور)الشعب

شيخالسبعينالروحعطثةيهوهي(،31-2435؟

الوهيمي(؟03،-ب24،-14،1617؟11)عد

وعقابها،لموسىعرلم)رفضحصبروث

الثصحبوصلولماالوهيمي(.،ا-12:15عد

،كنعانحدودعلى13:16(،)عدقادشإلى

أرضجشواالذينالجواسيستقريرمنخاف

الوهيمي،،جهوهي،-1314)عدالموعد

إلىيرجعأنوأرادموسىعلىفتذثر(،كهنوتي

اللهغضبعليهفحل14:ا-4(.)عدمصر

موسىتثقع)14:.ا-12(.إيمانهقئةب!بب

حكمولكنه2(..:)14الربفغفر(-13:91)14

ولاالبرئةفييموتأناللامؤمنالجيلهذاعلى

جهوهي2-25،)14:االموعدأرضيرى

س،14:26-8،البريةفيسنة04إلوهيمي،

الدخولاسرائلبنوحاول،ذلكومع(.كهنوتي

هذهفانتهت،اللهإرادةمحارضبنكنعانإلى

وبعد)14:93-!4(.كارثلثكلالمحاولة

)25:1(مرلمماتتحيثقادشمرحلة

ياهحدثالكهنوقييحذدوحيثإلوهيمي(،

يهوهي،17:أ-7خر02:2-13؟)عدمرلبة

منأدوممنعه.جديدمنالشبانطلقإلوهيمي(،

إلوهيمي(،يهوهي،21-52:41)أرضهفيالعبور

)25:22-هرونماتحيثهورفيمازافابتحد

(2.-ا.)21:مح!لفةمر)حلوبعد(.كهنوتي،25

الوهبمي(،2-32،)21:اسيحونعلىوانتصار

يهوهي،)25:ا،شطبمإلىايرائيلبنووصل

الا!دن،ضرقيئفي3-ا(2:ا؟يثىإلوهيي،

32(.)عدوجادرأوببنقبيلتاأقامتحيث

وقتفيدؤنتاليالثاملةالكهنوصليةواللمحة

812

ضطيمإلىمصرمن،البرتةفيالميرةعنمنأخر

علىندكبمراحلطوللةلائحةتقذملمهم!(،)ف

أفيقشاجهةاختلافاتوهناك.مح!لفسرخط

موآبسهولإلم!حوربمنالاشتراعئةالنظرة

:15-22(.ا)قضيفتاحخطبةوفيا-2()تث

)هيالبيبلتةالأخبارهذهتدك.التاريخ24(

تقليدعلىالشذيقبللابشكلالوحيد(المرجع

بعض)أواصرائيلبنيإقامةحولثابت

النصوصلهذهولكن.الريةفي(المجموعات

نكتشفهأنالأدبيالتحليللنايتيحطوللأتارئحا

اشتراعي،الرهيي،)يهوهي،الدفةببعض

غامضة،تبقىالتقاليددراسةأنغير(.كهنوتي

عبرر"تاريخيدرسحيناللايقينفيالمؤزخفيبقى

15-خرمعطياتإلىالجغر)فيرنواستند".البرية

مح!لفةمسيرةفاقترحوا2،31؟.ا-اعد91؟

ثمسيناء.جزلرةجنوبنحومصرمنتنطلق

العقبةخليجإلىتنزلئمقادشنحوصعذاتذهب

؟25:214،:14عدالاحمربحر،سوف)بحر

الحدودمذعلىالصعودتستعيدأنقبلا(2:تث

البحرجنوبحتى(العربة)شرقيئلأدومالغربثة

زاردبجانبالطريقتتتابم،هناكومن.الميت

عرآبحرلفيدور،موابعنأدوميفصلالذي

سيحونمملكةإلىفيصلأرنونويحبرالثرقمن

)ماالاماكنتحدبدمنباكبدينلحنا.الأمورفي

يمكنالبناءهذاوكلجابر(.وعصيونقادشعدا

جمرمصرتركاسرائيلشعبكانإنيسقطأن

كانإنأو)أ(،قادشإلىمباشرةوسارالث!رق

نإأو)ب(،نذكرالذيالموفعغيرسياءموقع

تلكهيشطيمإلىقادشمنالميرةكانت

)ج(.صه!عدأو2تثفيالمذكورة

الشزاحبعضخالف)أ("لادشفرضيةأولأ:.

مرحلةبعدقادشمرحلةيحذدالذيالبتانوكس

91،ا:2،تثيهوهي،13:26،)عدسيناء

اسرائيلبنيأنفاعتبروا(،كهنوتيعد!م:36،

قضواحيثقادثىإلى!رمنمباسرةجاؤوا

أخبارفجميع.الصحراءنيإقامتهممنالاممبرالجزء
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)هناكقادشبتقليدترقيالاشترافيالتقليد

بسفرمروزا91خرمنالسينائئةالتقاليدعموعة

مكانتهاليناءيكونحبث01(عدحتىاللاويين

تجلىعليهالذيالجبلإلىاعرائيلبنيحبئكموضع

بنيأنهو،الفرضئةهذهيشدوما.لموصىالرب

شوربريةفيدارواالجر،معجزةبعد،اسرائيل

كعانوجنوبمصرشرقيئهيالتي22(:15)خر

15:8؟اصم25:18؟02:1؟16:7،)تك

ماء.يجدواأندونأبامثلاثةفيهاومشوا:8(،27

ليذبحواأيامثلاثةمسيرةيسيرواأنطلبواكانوافقد

واحةيوافقماوهذا،:3(.3:18،)خرليهوه

مقذص.مفامهيالتيتادش

-15)خرالبرتةفيالأولىالانطلاقةأحداثكل

والسلوىالمن:تادشفيلهاموتعأفضلتجد18(،

17:ا-7؟)خرمريبةمياها(.اعد16،)خر

معالحرب9؟22(0)تصومة02:2-13(عد

البداوةحياةيعيشالذي(:8-1716)خرعحاليق

14:93-45،)عدفلسطينجنوبفي

16-1118قضإن27:8(.اي؟15اصم

إلىمصرمنبصعدوناساثلبنييجعلالذي

سيولإلمطانطلاتتهمحتىيقيمونحيث،قادش

مثالعلىالفرضثة،هذهئسندقد،موآب

فيطويلةأيامعنيتحذثالذي1:46تث

عنعيهالكلامبقول2:اتثولكن.قادش

ت!بحدالتيقادشأنالعلممعسعير،حولالتيهان

نصلأننستطيعلا،المصزيةالحدودعنكلم002

ضعبقا،البرهانيجدونوهكذا،أيامثلاثةفيإلبها

بقادش.الاثشراعيالتقلبدأخباركليربطالذي

مرلبةمعجزةلموقعالبيبليالتحديدوان

27:14،)عدقادشمريبةفي02:2-13()عد

48:28(،،47:91حز؟كهنوتي،اه32:تث

لموالخبر،متأخرةالنصوصفهذهبأكيد:لبس

)يهوهى،الشهاداتأتدمأما.قادشواحةفيئولد

13-14(؟)عدبقادشارتبطتالثيالوهيى(

لنافتتيحا(17:8-اخر14،2-ا02:اب،

قبلتادشفيأقاموااسرائيلبنيإننقولبأنفقط

سيناءصحراءعبور

المشرةبدفةنرسمأنلاالميعاد،أرضيدخلواأن

هناكأننجد.كنعانإلىليصلواساروهاالتي

الممكنومنبقيمتها،لمجفظالملاحظاتبعض

كلاعموعةتكونأنخر(فيتفاصيل)حسب

ممرمنطردتقداساثيل،شعبسيكون

ظاهرةعرفتحيثالفل!طينبلادطريقفأخذت

تادشإلىمالتئم11(،عدد؟16)خرالسلوى

منالآتيةموسىبمجموعةوالتقت،أتامتحيث

سيناء.عبرمصر

الذجبلإنقلناإذاشاء.فرفية.ثانيا:

وحوريب24:13(،:ه4:2718،؟ا3:)خر

(9ا:2،تثالوهيمي،17:6(3:ا؟إخر

91،2،11،18،02:ا،16:ا!)خروسيناء

يهوهي،-1516+:،28:6عد...23

نأنقتنعأنيجبواحد،موضعهماوكهنوقي(

)1(بالتحديدونبدأعهولأ.يبقىالموضعهذامثل

الجغرافتوناستعادهالذيللموضعالمليدفي

(.موسى)جبلالجقدرةشبهنجوبفيوجعلوه

إلىويعودالمشحيبالتقليديرتبطالتحديدفهذا

2-3()القرنالأنباطئةالكتاباتإن..مب4القرن

هذهأنعلىندكتدسيناءجبلفيوجدتالتي

ولكنها،حبئمواضعكانت،مقدسةكانتالجبال

فموقع.الاصائيلئةالحقةإلىبالنسبةشيئاتؤكدلا

حضورتآثارشلثبلااحتفظقدالخادمسرابيت

الذيحورببموضعليسولكنه،تديمسافي

إذا.النبيئوايلياالعشر()الوصاياالدكالوغعرفه

فيسيناءموقعفتحديدمحذذا،موقغاجانئاوضعنا

فيالأساسبعضيجدسيناء،جزلرةجنوب

)ثلاثوقادشسيناءبينبعيدةفالمسافة:التوراة

علىالسبرمنيوئااا-13:ااعد،مراحل

صحراءالاثنينوبينسحير،جبلعبرالأقدام

عد:مرحلة21ا:12-91،تث:كبيرة

مشىحوريبإلىسبعبثرمن!هم!:36-16(.

)2(:8(910مل)1ليلةوأربعينيوئاأربعينإيليا

إلىالطريقمعطيهاتاستعادواشزاخاهناكأنغير

شماليفيظاهرةهيالتيالسلوى)طيورسيناء
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عماليقضذالقتال16؟خرسياء:غريى

قديمةنصوضااسنعادواكما17:8-16(،خر

فارانوبجبل4(5:)ئضأدومبسعيرسيناءتربط

شمالمنفيسيناء2موفحذدواصهم!:12،)تث

تادش.(الشرقإلىأوالغرب)إلىبجوارالجقلرة

بعيدةهيقادش،التوراةبحسبأنهيبقىولكن

بلسيناء،بصحراءأبذاترتبطولاسيناءعن

صينأو:26(13)عدفارانبصحراء

أخرىفرضئةأخبراولذكر)3(3س:36(.)عد

خليجوشرتيئالشالئةعراببةفيسيناءتجعل

سماتهبعضفنييصورهالذممطسيناهفظهور.العقبة

أ،ا-2ابا:4تث؟:9118)خربركانيهيجان

وعمود(-17ب42:15خر،15؟42،9-23ة5

13:21،أخرالليلفيوالارالنهارفيالغمام

وتلكهاثج.بركانإلىيشيرانصهم!(،ا:تث

.الحروجزمنفيالشمالئةعرابيةفيالحالةكانت

إلىسيناء)من-36+:18عدفيالأماكنوأسماء

وتقترح،الموضعهذاييقابلهاماثحد(قادش

العقبة.لخيجالثرقئالجنوبمنتنطلقمسيرة

جزيرةشبهشمالييخصمافيالمذكورةالنصوص

الذى2اةتثمثل!ه!:2(،تث5:4-5؟)قض

3:37،وحب،وقادشحورببينسعيريجعل

تثبت،مديان،كوشان،فاران،تيمانيذكرالذي

بولسالقدي!عرفهكحا،للمراقعالتحديذهذا

البركانئةالسماتأننبرهنانيبقى25(.:4)غل

التيالصورةإلىلاسيناه"حدث"إلىتتمي

:18-1336عدمسيرةإنبمد.فيماعنهزسصت

البننانوكس،فيالمنأخرةالنصوصإلىتنتميالتي

تقلبدوجودعلىه()القرندؤنتساعةتبرهنقد

الشحالئة.عرابيةقسيناءموخ!يحذد

هذه.شطيمإلىلادشمنالمسبر!فرف!ئة:ثالئا.

السيرفخطوطجذا.صعبةأسئلةتطرحالفرضتة

11قض2:ا-25؟نث02:14-22:أعد

ولاتختلف41-94(عها:!،عد18-17؟

وحدود،محهولةالأماكنأسماءومعظيم.نتوافق

والذي،13القرنفيكمملكةتنظتمالذيأدوم
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كير،العربةشرقيئالوقتزلكفيموقغهلمحذد

02:16(.عد،أدومحدودعلى)قادشواضحة

الوهبم!(،،)يهوهيالفديمةالمراجعحسب)1(

باليهفسار،ال!ربةفيالبدوحياةعلىاسائيلأجبر

خليج،ب14:2325-24،)خرسوفبحر

موضوعهذا2؟.-2101:عددؤنمتى(.العقبة

تحاولمتأخرةإضافةأمامنحنحالأيفي.جدال

المسيرةبدايةإلآيذكرلمأوللخبرسيرخطتحذدأن

أراضيهفييمزأنأدوممناسرائبلطلب:ونهايثها

أهومأرضمناسائيلفابتعد.فرفض

الحئاتضربةهناكفعرف2(.02:14-ا)عد

منالمرورحقاسرائيلوطلبب-9(.)21:4

أرضهاصرائيلفاحتل.فرفضسيحون

سمار2،نثحسب)2(2-25(.21:ا)عد

البدأوةحياةوعاشسوتبحربالمجاهأيضاامرائيل

العربةغريى،-2ا؟)2سعيرجبلحولطوللةأياقا

أدوممعفاتفقتث(.زمنفيأدوماحتئهاالتي

)2:4(،أدومفيبلامومز)2:92(،وموآب

جابروعصيونوايلاتالعربةفيالثرقنحووسار

فعبرموآببرثةنحوالئمالإلىمالئم)2:8(،

ليصل14(21:سنة38بقادشعبرأنبعدزارد،

فهزمالمرورحقرفضالذيسيحونأرضإلى

11:17-18قضاصتعمل)3()2:26-36(.

علبهوزاد،أدومرفض،2ا-02:14)المددسفر

واستنبط-25(،ا)2:التثنبةوصفر(موآبرفض

يذكرالثرقجهةمنوموآبأدومحولدورائا

استلهمسيرخطفيرسم،ومرآبأدوممسألة

إليهوأضات21:.ا-.02:22.2-92؟عد

بينالطريقفييجعلناماوهذا،جديدةمراحل

وشاليم.قادش

ءلىنعرفلا!!ا4قولالحلاصة.رابغا:.

اسراليلبنيسبرخطمنشبئاالعمليالمستوى

تولهعلىالتقاليدئمقما.البريةفيإقامتهمخلال

إلى7(ة24)يشطويلةكانتالاقامةهذهأنهو

2-25،ا:14)عدقادشفياللامؤمنونماتأن

سنة04:كاملجيلمدةالوهيمي(،يهوهي،
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ا:3؟)تثممرمنالخروجمنذتث،بحسب

عاما38يبفىوهكذا92:4(.،4؟2:78:2؟

قادشفيقضوهاالتيالطوللةالأيامبعد14()2:

:عه!-34(14)عدالكهنوفطتكلمساعة46(،:)1

بعدقصاصبشكلبدتمسيرةمنسنة04عن

خرجتالتيالمجموعاتبعضتكونتد.قادش

.قادشواحةجوارفيأقات،موسىفبلممرمن

أحداثعاشتالتيموسىمحموعةإليهمفانضمت

فيعرفتهكمابيهوهالايمانوأعطتهموسيناءالبحر

الخاصةحيانهاتحيضعموعةكلوظثتسيناء.

الجنوبمندخلواالأولون:كنعانإلىالدخولبعد

وعموعة21:ا-3(.عدأ:أ-21،)قض

.الأردنشرقيحولدارتويشوعمويمى

تذكرالصحراءعبوريتوزع.اللاهوت،3(

22،:15خر،وسارالخيتم)رفعمتعاقبةارتحالات

الثعبفيريناسم!(،عد2،:16:1،17:1،91

الموعدأرضإلىإلههالربيقودهدوئا،يسيروهو

عا؟:38-5250143-21:78،54؟:لس)مز

ضيقعرفالذيالشعبهذا2:6(.إر،201:

ففى.عليهوتذئرهلإلههخيانتهعلىدكالبرئة،

؟15:25،16:4)خراللهاسرائيلجزبالصحراء

منهطلبساعة:14(،15،13-8:216،تث

فيهضوطلاالربتجاهوالتزامتامإيمانفعل

اصانبلاختلف0-6(ا8:نث؟12-ا:22)تك

فيالدخرلعلىقادرغيرفظهر،ابراهيمجذهعن

مصرعلىتحترلهذاله.والاستلاماللهمخطط

علىوتذتر11:4-!(،عدبم16:317:3؟)خر

كرذةيعودالموضوعوهذا.الربوعلىموسى

:15،24:16،2)خرالصحراءميرةفيوقرار

فيالحضرحياةأخطارخبرةومع8...(.7،

الأمانة""زمنعنصورةالصحراءصارت،كنعان

أما2(.2:إر25،ة5عا،-2:1617)عد

الأمانةكشرطالصحراءفيبالحياةفنادواالريكابيون

نظرةهياي(.35:إر؟-01:1517مل)2للرد!ث

الواتعإلى02(،16)فحزقيالسيعيدهامثالثة

لربه.خائئادائئاكاناسانيأنفيبينالتقليدقي

خروخ.،السفر،خروخ"الرج

مريم.انتقال"رجسلمعور

المبيدنلإلىنسبةكذلكسميتا!()حضارةلجيد

0035.عامإلى؟ا45عاممنامتدتالصغير.

سابقنهامنانتشاراأوسعالعببدحضارةكانت

شبهسواحلمنتائيرماامتدوقد.خلفحضارة

النهرينبلادإلى،الخليجعلالمطتةالعربيةالجزلرة

ويمئز.الشامبلادمنالشماليالنصفلثمل

وتشملالجنوليةعبيديتين:فطقتينالعلماء

والاقليمالعربيةالجزيرةلشبهالشرقيةال!واحل

الاقليمفتضمالثماليةاما.النهرلنللادابخويى

ناالعلماءويلاحظ.الشامبلادمنالشمالي

الصلةوثيقةليستالشمالةالعببدحضارة

منها.مسئوىوأدنىخلفبحضارة

عابيرورجعبيرو

ال!ثرقية.زبولونحدودعلىمديةتاصينعت

91:13.يثى

كاي

أحدعتباي(.خطأ:)كتبت11:02أخ12(،

.أبشالومبنتمعكةمنرحبعامأبناء

لحمئهيكنلم.مصريعبدإبن2:360أخ21(،

اسائيلي.أصلمنولد

التحقواالذينجادبنيمنالمحاربينأحد،3(

:12(.29أخ)اصقلغفيبداود

بعداورضليمفيلبثيهوذا.تبيلةمن.11:4نحعتايا

السبي.منالرجوع

طرد،السبيمنالرجوعبعد01:28.عزعنلاي

الغريبة.زوجته

عزرا.معالحبيمنا!ثعياابنهعاد8:7.عزعئليا

فيحيفا،منابخوبإلىكلم15يبعدموضعغيئ

مرفأإليهاستندصخزاالموقعاحتك.قرتةءمقاطعة

كان.مقصويةبحجارةمبنئةأرصفةمعفينيقيئ

وجودعليهيدكحرقيمرفأوكان،مدخلانللمرفأ

نإ..مق003السنةإلىيعودالبرونزمنمنجنيق

عتليتفينرىلأنقدعوناالمرفأهذاأه!4

جعلهاالتيالصيدونبن،مدبنة"أرادوس،
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جبلبين)401(رحلتهفيالمزعومسكيلاكس

علىيدكالمدافنوجودإندور.و،!الكرمل

الحقبةفي8-7.القرنمنذالفينيقيالحفور

بعضيبعدللمدافنجديدموخاختيارتثمالفارسئة

عمرب،-)رجالفينبقثةالمدافنموحعنالثيء

صنعمنفخارلاتؤجدتهناكاللوز(.،كامد

التهجميل.وأغراضوخعلوحلى،ديكيومحئن

بنشمعياأبناءأحد.بؤاب.عتنيئيلاختصارضي

7(.:26أخا)أدومعوببد

عنيئيل

احتلالاصغر.كالباخوقنازبنعتنيئيل1(4

واعطاهعكسةابنتهكابفزوخهسفر،ترية

:16-15)بثىالسفليةوالسواقيالعلولةالسواقي

3:8-تضإلىعدنااذا-15(120:اقض-91

اسرائيل.قضاةأحدكانهذاعتنيئيلأننجد11

أدومملكوشعنائيمكوشانعبوديةمنشعبهحزر

عتنيئل:منتحذروأخيراارام(.ملك:الحبرية)في

ومعونتاى.حنات

التجيدعنمسؤول.النطوفيحلدايوالد2(،

15(.27:أخأاداودأيامفي12الثهرفي

بيتشيوخمنكرميرفيقكبريوالد34(

.(6:15يه)فلوى

أيامفيرثم.القديمةالمدينةبابايا!()بماب،عيئ

الجديد.الحي5رج3:6(.)نحنحيا

يهوذاملكة.سفوهالرببينأىعتلياهو،عثلبا:

وايزابلاصراثيلملكاخابابنة)841-835(0

بعديهوذا.ملك،يورامتززجت8:18(.مل)2

العائلةكلعثلياقتلتأحزلا،وابنهيورامموت

نفهاوفرضتاحزيا(بنيوآش)نجاالمالكة

)841-814(ياهواسانيلفيعاصرها.ملكة

الئعت2(0؟ا-23:ا22:أخ112:ايبممل)2

البعلعبادةفنطمتالصوريةايزابلامهامثلعثليا

الحكممنسنواتيستبعدكفوت(.،)هيكل

خلفهابه.قامانقلابفيالكاهنيوياداعقتلها

قاصرا.بزللموكانيوآشحفيذها

عجبةرج)ا!(،عجائب

يترعاموالدةداود.نساءاحدىالعجلة:عجلة

3:5(.صم)2

النصينحدث34.:48ار؟ه:15إشث!ليشةعجلة

لوطاليهاالتجأاليالمدينةصوعر،عنإص!في

وزيدت.الميتللبحرال!ثرتيالجنوبفيتقعوالي

الئلاثة.العجلة:حاشية

عجلون

كنعاناجتاح،القضاةأيامفي.موآبملك1(،

النخلمدينةاحتل.عماليقونجيعمونبنيمع

بمكر،قنله.سنة18اصائيلبنيوضايقأاريحا(

3:12-03(.)قضالبنيامينيجيرابنأهود

نإ.يهوذابرلةفيتقع.كنعانفيملكيةمدينة2(،

ملكأنيذكر01:3،5،2312:12،يش

مدينتهواحتليثوعغلبهدبير.هوعجلون

15:9!(.)يشليهوذاوأعطاها.أ؟34()يش

اسمهابقيالتيالمدينةعنالئراحبعضبحث

تلفي(الحسيتل)قربعجلانخربةفيمحفوظا

القديمةالحصوناحدعجزائيرواديعلىايطون

الدوير.تلشرقيجنويىالواع

)ا!(عجببة،

والالفاظ.اللفة1(4

والدليل.النذير،المعجزةت":فو"مأولأ:.

وهيالقدبمالعهدفيعرة36اللفظةهذهنجد

"موفت!9نجد(.علامة،)آية"توأاايرتتوازى

ه،حزفي4،إشفي2خر،في!،تثفيمرات

نادروبشكل"،"تاراسبالسبعينيةتترجمه.مزفي

(.توألالعاديةالترجمةهو)الذي"سيحايرن"ب

نإ:عالمينعلىاللغظةتنطبق،المضمرنجهةمن

"معجزة"،مفىفيتستعملهاالخروخسفرأخبار

والكهنوئية.الاشتراعثةالتقاليدفيسئماولا

نليرحيثالنبوفيالأدبهرالثافيوالحقل

عمله.أوالنبيئكلمةصدقيبيندليلإلىاللفظة

فيالكهنوتتةالطبقةتقول.الحووجبأخبارونبدأ(1)

فمو..توتأأوالمعجزاتالآياتإنخر

لموهرونموسىأجراهاالتي7:3()خر(ميت

عقوياترافقتهاوقد،تلبهنفسيةمنفرعوننمغ
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العصامعجزة7:9،خرفي7:4(.)خركبيرة

علرم!عينهالوتتفيهي،حئةإلىتحؤلتاقي

تدكسلبتةدراشارة،اللهمرسليشرعئةعلىتدك

خرفي7:13(.أخرللنداءفرعونرفضعلى

تلبتقسيةأنالكهنوق!الكاتاكد9،اةا

منكمايسحعالنالمعجزاتتكثيرتوختفرعون

مصر(.أرضفيمحجزاقيتكثروهكذا،فرعون

أيضاعليهايشذد،للمعجزاتالسل!ةالوجهةإن

نقرأهالذيالئاريخيئالنؤمنفيالاشتراعيالتقليد

مصرمنالرب"أخرجنا)آ8(:-269:هتثفي

تآياث،عظيمبرعبممدودةوذراعقؤيةبيد

فينقرأهاالتيالاتهاماتمنوعدد،وبمعجزات!

34::3411،4:،22:791؟:92:2،6تث

قلبقيأقةلنفمهليأخذيأتيأنحاولإلهمن"هل

قؤلةبيد،بالحرب،ومعجزاتوآباتبمحن،أثة

فو"ملفظةإن."عظيموبرعبممدودةوذراع

علىتثذدالأسماءمنسلسلةبهاتحيطت"

يبينالاشتراعيالكاتبولكن.الحملبيئمعناها

اسرائيللشعبللمعجزاتالايجابئةالوجهةأيضا

آخرأحدلاأن،اللههو"الرفيأنسيعرفالذي

الاشتراعئالتقليدوجهةإن35(.:4)تث"سواه

فيعنهاتعبيزاوجدتقدمصر،معجزاتحول

اشرىأنبعدوذلك02:2-ا32:إرصلاة

ساعة،عناثوثفيحنمئيلحقلإرميا()افتدى

وجدتكما،الحصارتحتترزحأورشليمنتكا

الارفيالنؤمنمنقريبةصورفيالمزاميرفيتحبيرأ

=)أ.9:نحوي-27(،:ها78:4350؟)مز

وجدتوالمعجزاتالآياتحيث12(:16أحا

ليتورجتةبهتحتفليهوهلاعممدبحفيامتدادالها

منبقرونالأصلىالحدثبعد،العظيمةالتكفير

"(.اليومهذافيكمااسضا)"وضعتالزمن

للفظةالثانيالتطبيقحقلان.النبويالأدبفي)2(

شإويمثل.النبوقيالأدبفينجده"موفت"

النبيئإعتزل.الكلمةلهذهاستعمالأقدم18ت8

سنةالارامثةالافرايميةالحرببعدالعامةالحياة

إلىفتوتجه.جمسمعلمكلامهلأنصي-5*،4

أنا"ها8:16(.)إشالتلاميذمنصغيرةحلقة

لهآبات..القدبر.الرلثليوهبهمالذينوالأنبياء

هيالنبيحياةلا.اسرائيلأرضفيومعجزات

الاسمكانكحا،لمعاصريه)ودل!ل(معجزة

تعود،بقئة7:3:)أشلابيهأعطيالذيالرمزي

نبمصجسلب8:ا:ب،وشممطار.ش

وفرضز(.ب.ش!.للش.صرم،قرب

وحافئاعارتابمثيأن02:3فيالنبيئعلىالرلث

علىمسبقايدكالفرضوهذا،سنواتثلاث

الرمزفيالعملهذا.أشوريةإلىالسكانسبي

فوم.تو"اويسميهالنبيئتلامبذأحديورده

أماوأعجولة(.)آيةوننبيهعلامه:المفرد()فيت"

هئأ.المنفىإلىانووفايمئلبأناللهفأمرهحزقيال

علىجعلهاالمساءوعندالنهار.وضحفيبفجته

فيالمنفىإلىومضىالمدينةسوروئقب،كتفه

)حز"اعرائيللبيتنذيزامنكجعلت"لأفيالليل

لبسمن)ئغالحميمةالنبيئفحياة.(ا.6-:12

فو)مصارت(الربقبلمنامرأنهعلىالحداد

وأرانا24-27(.24:أحزللمنفتينعبرةت"،

نعرفلانبما(3-ه:13املإالاثتراعيئالمدؤن

عينهالبومذلك"وفي.إبلبيتهيكلبلعناسمه

هذا"سينشق:قائلأ)علامة(ت"فو"مأعطى

.إن"الرببهكلمنيماعلىعلامة.ويتبددالمذبح

2وا!طت":و"أتقابلهنات"فو"ملفظة

اكبد.بشكلسيحدثآخرواقغايعلنرمزفي

الذي"الكذاب"النبيئمسألة2؟13تثوطرح

الآلهةنتغأنإلىوبدعوك"ععجزةأوإآيةيفذم

يمتحنكمكي9الآيةبهذهالرفيسمح.الكاذبة

قلردكمكلمنإلهكمالربتحثونأنتمهلليعلم

يتغئبالحفيقئالتعليمفمعيار)41(."ونفوسكم

منحزقياالملكوطلب.الأياتتحقبقمعيارعلى

أخ2-02:8مل)2(تو)1"العلامة"ماإشعيا:

محلهالمحل،مل2فيت"و"ألفظةإن32:24(؟

نأيعنيوهنا.الموازيأخ2نصفيلاتفو"م

الرسثيوم3:3يوءوصور.مترادفتاناللفظتين

الروحفيضيرافقها،الخروجلمعجزاتلتجديد
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السماءفيعجائب"وأصنع:كونثةوانقلابات

كزفي."دخانواعمدةونازادئا،الأرضوعلى

بأناسورفاتهالكهنةعظيميشوعيوصف8،ة3

لداود.الرفيالزرعفيعلنون)آية("تفوم"

)مزللشبعلامةأيضاهوالمضطهدوالمرتل

فو"مللفظةاستعماليننذكروأخيزا71:7(.

فيموضوعينعنالحديثبمناسبة،صيفيت!

الخروج:المعجزاتفيهماتتركزالقديمالعهد

لأالآياتوكزرالمعجزةجذد9:وأليثمعإيلياوخبر

36:16(.سيمصر،منالحروجهي)المعجزة

إيليا،آياتضعففصنعروحهمنأليحمع"امتلأ

48:12)سي،معجزاتكانتفمهوكلمات

حزتفسيرأمامنكونوهكذا(.العريحسب

ليتكونلإيلبا:أليثع"قال9:ة2مل2فيكما

"تاراس"،اليونانيةفي".روحكمنحصتان

اليونانتةفيتعنيوهيتا.فو"متقابل

معفجعلهااللفظةهوميروسأخذ.الذيرالقديمة

واختارتهاالدينئ.النطاقإلىفنقلهازوش

معوجحلتهات،،فو"ملتحقلالسبعينئة

الآياتعلىلتدك(الجمع)في"سبمابا"

فيسلبيئدكلاستعملت.والمعجزات

24(:24ت=13:22)مرالإزاللةالأناجبل

أعفيالايجافيالمحنىفنالت4؟48،يووعند

الرسل.أجراهامعجزاتعلىودتت

87اللفظةهذهنجد.العلامة.الآية.أوت:لانيا.

البت!اتوكس،فيمرة93مها،العريالنصفيمرة

"تو91السبعينئةترجمت.حز،إر،إشفيمرةأ9

فو"ممعوجمعتها"سيمايونأ.بلفظةمرة75

"أوتوضع.المعجزاتالآياتعلىلئدكمرةا8ت"

الجمع.صيغةفيالحبارةوتسمتعملالرأسفيت"

على،منظررةعلامةعلىذاتهاحذفياللفظةندك

علاقةفيمعناهيأخذءالحيوهذا.ندركهشيء

طبيعيواقعأمامنحن.عليهيدكالذيبالواقع

وهو.ديئامدلولأيمنحهقدالسياقولكن.وشكلي

صتنينجملهاأننستطغوظائفبحسثيقوم

ممرضرباتتقليدفيصتمالا:موفة)1(.نقاط

،ه-7:3؟هياليهو،01:2؟91-8:18)خر

)"لىاذاممرمنالخروجذكرانةوفي(،الكهنوتي

تدبره"بيد:لهمفقولوا؟"هذا"ماغذابنوكمسألكم

فيكون،العبودبةدارعنمصر،منالربأخرجنا

بينجباهناعلىكالعلاعةأوأيديناعلىكالوشمذلك

رج،اشئراعيتقليد،-13:4116خر،"عيوننا

العلامةرج.حماية)2(92:2-3(.02؟6:تث

)3(جمهوهي(4:150)تكأحديقتلهلئلأقايينعلى

تثفيالتاريخيوالنؤمن14:11،22)عدالايمان

تث،العبريةفينوركأزذكرانة)4(.-9(ه:26

الفطير.أصلوهاك.6-7(:4يش؟6،8:1:18

فيقزحقرسعلامة:العهد51((-1316:18)خر

علامة17(،،912،13:)تكنوحخيرفيالسحاء

،31:13)خروالسبت(،17:11)تكالختان

)6(.الكهنوتيبالتقليدترقينصوصهي17(.

موسى)يد4:8-9خرثضرء:نرلرأوتثبيت

اليومفيعالمطانجي)موت2:34اصمالبرصاء(؟

بالانجياءصاولالقاء01:ه-9اصم(،نفسه

الأنبياءبهايقومرمزتةفعلاتوهناك(.المخطوفين

:3(.4خر:02،3؟8:18)إش

اسبمايون".هيت"و"أللفظةالعادئةالترجمة

بمتطلفبةترتبطالازائيينعندسيمايونلفظةإن

وأاليهوديةالسلطاتإن.اللهمشيئةتتجاوز

يونانآيةحولوالقول.علاماتبريدونهيرودس

الازانةالأناجيلفيمخ!تلفةأشكالأربعةفييرد

مررج11:26-92،لو-12:38-93)ت

ذكريتضمنلاالذي-4ا:16مت،ا-12ا8؟

تقليدفي23؟8لوأورد،يسوعمحثمةفي(.يونان

كثيرأفرحيسوعهيرودصىرأى"فلما:بهخاص

انويرجويراهأنبعيدزمانمنيرغبكانلأنه

طلبيظهر،النهايةفييده".علىتتمآبةيشهد

منوبحثيسوعلسلطةكمعارضةالآيات

،الأعمالسفرفي.يسندهشيءلامدهش

فقطمراتئلاثإسيمايون"لفظةت!تعمل

ومزة22.8:6،،:416في"تاراتا"()بدون

8:13،فيقؤة()عمل"دينامبس،معواحدة
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علىالهيكلفيالجملالبابمخقعشفاءعلىللدلالة

أجراهاالتيالعديدةالمعجزاتأو،بطرسيد

هيالحفيالمفضلةالعبارةولكن.السامرةفيفبلبس

هذهتستعملو"تاراتا"."شمايرن"بينجمع

)عكىإيجابقمعنىفيمراتتسعالتررانتةالعبارة

معجزإتتجذدعلىلتدكويوحنا(الازائيينعندما

أماالعجائبيئ.والرسليسوعنشاطأو،الخروج

صيغةفيثستعملشمايرنففظةيوحنا،عند

شرعئة(على)ندكت!ثريمعلامةوهيالمفرد،

يو:خصومهتجاهسلطتهإكبالنظريسوعمجريها

"أية:الهيكلدمارعنالحديث)بحناسبة2:18

6:03يوذلك"أ(؟لتفعلترلناآيةأوعلامة

نرىكيتصنعآية"أية:الأرغفةتكثيرأبمناسبة

لعازر(.إقامة)بعنايصبة12:18يو(،،"بكونؤمن

"سيمايا"هويوحنالدىالمفضلالاستعمالولكن

:يسوععجانبعلىللدلالة،الجمعصيغةفي

صنعها،يسوعآياتأولىهذه:قانا)عرسأا:2

4:54(تتلاميذهبهقآمنمجدهفأظهرالجليلقانافي

أنكثير6:14الملكيئإ؟الضابطابن)شفاء

:1147(؟مولدهمنذ)الأعمى9:16(،الأرغفة

الخبزوتكثيرمبتواقامةفالأشفيةلعازر(.)إقامة

آباتبينالانجيلياخارهاآياتهذاكل،والخمر

الايمانضرورةعلىيؤكدلكي03()02:أخرى

31(.)02:"اللهابن،المسيحهو"يسوعبأن

فيدوماتستعملتاراتا"كاي"شماياعبارةإن

.و.توتو"االعبريةالعبارةعلىلدكالسبجنتة

الإزاثيينعندواحدةمرةنجدهام".يتفم

آياتعلللدلالةيوحنا،عندواحدةومرة

الكذبةوالأنبباءالكذبةالمسحاءأجراهاومعجزات

وأ24(،24:ت=:1322)مرالأزمنةنهايةفي

)يوخارقةبآياتيطالبواأنفياليهودطمععلى

الآياترأيتمإذاإلآتؤمنونلا"أنتم4:48:

الاختلافكليختلفالوضحولكن."(والعجائب

وفيإيجابيبشكلالحبارةتحتعملحيث،أعفي

ويالحروجبموسىيرتبطالأول:غتلفينمعنيين

)أعالرسلبمعجزاتوالثاني36(.7:؟2:91)أع

نانشطبعوقد12(.:5:12،14،3:15؟4:01

الاعتبارمستوىمحسلفين،محشويينعننتكلم

الخبروعيومشوىالتيبولوجيئ،أوالنمطيئ

الفداءالأولالمستوىيصؤرالرسولمن.

منالتحريرمعويقابله،يسوعفيالاسكاتولوجيئ

يرء)إيراد2:91أع:موصءجرىالذيمصر

هيالعبارة7:3(0خر)ايراد7:36أع3:3(؟

خبرفيإلاتستعملولاسيحايا"كاي"تاراتا

)أعواستفانوس43(22،،2:91)أعالعنمرة

36(.6:8:7؟

العجائبيالرسلنشاطالصافيالمستوىويصؤر

ويسيرييسوعنئاطمعالموافقةكليتوافقالذتي

اللهبقدرةتضتاليوالمعجزاتالآياتإن.خطه

فتاكو"باسم(14،3:15:12؟035:12؟:4)ا!

رسالةشرعئةتبينب(،4:03)أع"يسوعالقدوس

الأنبياء.لدىالرمزلةالفعلاتخطفيالرسل

هذاتاراتا".كاي"سيمايا:حينذاكهيالبارة

عجائبأننلاحظأنشرطعفيذا،يبقىالئقسيم

لا،الثانيةالفئةإلىبالاحرىننتهمي،2:22،43أع

بوضوحالحدبثيدور،:243في.الأولىالفئةإلى

أيديعكئحريالتيوالآبات"العجاثعن

نشاطكلعنصورةنجدت2:22وفي،.الرسل

الرسلنثاطينبوعهوالذيالعجائبيئيسوع

هذا،الناصري)"بسوعرسالتهشرعثةيبينوالذي

والمحجزاتبالعجائبلديكماللهأثدهالذيالرجل

نإ،(.بينكميخمايديهعلىاللهأجراهاالتيوالآيات

هي(قدرةأعمال،)عجاث"دنياماي!"لفظة

عجائبعنللتحذثالازائيينلدىالمفضفةاللفظة

يوع.

تستعمل.قريبةوألفاظ"!روب"جثالثأ:.

تدكوهي،القديمالعهدفيمزة46اللفظةهذه

علىالجثار(،:6،ا.)إرنفسهاللهقدرةعلىأولأ

علىبحكالذياللهروحعلى8:14(،)أمالحكمة

الملكعلتفزغاوتطتق11:2(.)إشالمسيح

8:6-.1(.)مزالانانوعلى02:7()مز

وربو)جالجمعصيغةفيمرة11ونجدها
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وفيالخلتىفياللهصيهريهاقدرةأعمالعلىلدكت(

ئلاثهاكإننقولأنونستطيع.الخلاصتاريخ

بلأ،كلروب"جمنالثيءبحضقرلةألفاظ

كل!ثع"م:الأولى.موازيةعباراتفيلهامرادفة

العهدوبترجمها.مرة322تستعحل(.أعمل

عدمراتعمتنجدها"ارغونأ.بلفظةالحديد

مرة27،عرقسعدمرتينلو،عندمرتين،مث

ت"،ولأف"نا"،ل"ف:الئانيةيوحنا.عند

الحمبعينية:وتترجمها.مرة36نجدها.معجزات

فيإلأالجديدالعهدفيأبدانجدهالا.توماسيون

أماصعها!التيالمعجزاترأوا"عندمما21:15ت

لوفيفقطفنجدهاالقرلبة"بارادوكسون"لفظة

اورو"ن:الثالثة".عجائبرأينا"اليوم5:26

وتتطقمرة44تشعمل.هانلةأعمالتي!:

2؟اة01)تثاللهعلىخاصبشكل

فيمحتمعةالالفاظهذهنحد7:23(.صم2

"ي!ئحنقريئا.هوهرمعنىوفي145:4-6مز

وبجبروتكجيلبعدجيل(كيثع)مأعمالك

...أتأمليخبرون(جبروتكك،تروب)!

ن)وبعظائصكك(تولف)نتدبيركعجاث

".أحنتك(تورو

هي.العمل:تعنييونالئةلفظة.إر!ون:رابغا.

عثرتستعمل."كلثع"مللمبريةالعاديةالترجمة

صلةفيففطومزتين،الإزائيةالأناجيلفيمرات

"أعمالعن11:2صتينحذث.بالمعجزات

ويضتميوحنا.وفدعنالكلامبمناصبة"المسبح

عماوسحدثفي"الكلمةأإلى"العمل"24:91لو

ليوعحدث)"ممايسوعخدمةعملليصؤر

اللهعندوالعملالقولفيفديزانبئاكانالناصرفي

العبارةلوقااشعمل،722:أعفيكلهإ(.والضعب

اصتفانوس،خطبةفيالجحع.صيغةفيعينها،

كلها،المصرلينحكمة"فتعمموسىعنحديث

ي!حناأما،.والعملالقولفيمقئدزاوكان

الجمعصيغةفيوغالئا،مرة27اللفظةفاستعمل

37،77؟36،)5:هـ2،"سيمايا"لفظةمع

*-38؟3،01:25،32-4؟ة8:939؟

في!""ارغونوتدك.24(ة51؟41:01-21

منعذدةمحجزةعلىأيضاالمفردصيغة

إلىيضيرالذي2ات7فيكمايوعمعجزات

"ارغا"إن.السبتيومحسدا،ببتمقعدشفاء

لهيمابفدر)آبات(ا("سيماياهييسرع)أعمال(

ذاته.عناللهبهايكث!فمابقدر،الآبأعمال

اللهتجليعبنهالوقتفيهيبرخانظرفيفالأعمال

فيلها،إذن.الحقيقئةالابنطبيعةووحييسوعفي

اكله()حرلتيرلوجئبعدعينهالوقت

ماهذا(.المسيحي!وع)حولوكرستولوجئ

لابهاأتكمالتي"الأقوال:ا-أا.:14يرفينقرأه

يعملهرلنالمقيمالآببل.نفسيمنبهاأتكم

لن.والآبالآبفيأناأنيصذقوني.)إرغا(أعصاله

الأعصال".أجلمنصدقوالىالآ

مرازاتترجم(القؤة،)القدرة""دنياميسلفظةإن

)قؤة(،السبعينثةفيمزة()164العبربةل"ي"ح

التيمرة()13"!روب"جالمراتوبحض

الجدبدالعهدفي.السبعيتيةفي)دنستايا"صارت

يسوعفييعملالذياللهقدرةنصؤر"ديناميس"

تصؤر:الازائيينعندالمفضلةاللفظةوهي.وبيسوع

01مر،؟مرة12ة)توالرسليسوععجاث

هذهغابت(.مرات01أع؟مرة15لو،،مرات

و"وسيماباأ."كسوسيا"يفضلالذييومناللفظة

في"ديناميس"لفظةمعمعجزاتهفيصؤريسوعأما

=11:21)متصيد!وبيتكورزبنعلىكلامه

أعجويةيجريأناستطاعماهو01:13(.لو

)مرإيمانهمقلةبسبالناصرةفي)دينامي!(

)ولاالازائيرناستعمل580(:13ت=6:5-6

المعطاةيسوعقدرةليصؤروااللفظةهذهلوقا(سثما

لررج9:ا؟لو-ا:اةت-6:7إمرللرسل

فيالقدسالروحيعطيهاالتيونلك.ا:91(،

إعلانفيعنهاتعبيراتجدوالتي:8(ا)أعالعنصرة

.:8(4،7:6؟312:ر!+؟:4أأعالكرازة

اللهقدرةعامبثكليصؤرأنلوقاأرادوحين

صبنةامحنعمللتلامبذ،أعطيتالتييسوعوقدرة

اسنعملمحذدةعجائبيصؤرأنأرادوحين.المفرد
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الأناجي!ففيا(.ا:91؟8:13)اعالجمعصيغة

تتميملإمكانيةشرطهي"دينامش"،أعفيكما

(.قؤةأعحال)أي"ديامايى"

عنتمئزهايسوعلعجائبسماتثلاثوهناك

لا)1(.المعاصرةواليهودئةالهلنستتةالمعجزات

وأساليببالححرالجديدالعهدعجائبترتبط

شخصئةقؤةهوالمعجزةفيالحاسم)2(الح!حر.

فوىعلتننصرالقديرةفالكلمة.وكلمتهبححوع

،إذن.والموتالمرضعلىيسيطرالذيالثيطان

)3(اسكاتولوجيئ.حدثهييسوعمعجزات

وايمانالمعجزةمحريإيمانيسوعمعجزاثتفترض

ببنعلاقةهي.المعجزةتتتمأجلهممنالذبن

"(.للمؤمنممكنضيء"كل9:23:)مرشخصين

إلىبالشةتصخالأخيرةالنقطةهذهأننرىسوف

إيمانئبرزونالذينالازائيينفيالفاءمعجزات

أنغير.المحجزةبمجريالخاصةوعلاتتهالمشفيد

يتعفقمافينظرإعادةإلىيحتاجالتاكيدهذا

تدرةحيث،الأشفيةغيرآخرنمطمنبمعجزات

جهةصت"الساحة".علىتميطرانومبادرتهالفاعل

يكونحبثمعجزاتأخبارعذةيوعندنجد،ثانية

لها.لاحفابل،للصعجزةسابفالاالابمان

القديم.العهدمعجزات2(،

أخبرأطمهنا!حن.الحروجسفر!الد:أولأ.

المئلأماأدبئة.تقاليدإطارفيجاءتملحمئة؟

اليهوهي،التقليدبحسب.البحرعبورفهواللافت

المستقحاتفيطرلفاالشرقمنآتيةرلغحفرت

مذ،الكهنوتيالتقليدحب2(.14:ا)خر

محموعةجهتيمنسوريندنتكؤنيدهموسى

االبحر:114:3مزحسب22(.:14أخرالفارين

الوراء".إلمتتراجعوالأردن،فهربذلكرأى

فيأمام!ر.ضرباتخبرفيعينهاالمسيرةونجد

يهوهي(،4:9،)خرالأولىبالضرلةينعئقما

ضثالذيالنيلياهبعضعنينحذثفالنمن

خرفيالموازيالنصأما.دمإلىفتحؤلاليابةعلى

إلىتحؤلتالتياليلمياهكلعنفتحذث،7:17

مياهكلعنتحذث)كهنوفط(7:91وخر.دم

والآبار.البركمياهفيهابمامصر

الدورةهذهترتبطوأليشع.ا!ليادورةثانئا:.

وصدقه.النبيشرعثةعلىتدزالتيالعجائببفن

نكئشفوحكاياتنبذاتسلسلةمنتتالفوهي

بشكلإيليابدورةيتعفقماوفني.يدهثىمافيها

معجزاتكمجترحالنبيئنرىحيثخاص،

القديظن،بالرقيالايمانعنالحصرقيوالمدافع

رؤيةأمامبلتار!كئ،تذكرأماملشاأنناا!افي

المطرعودهحدثاوحدهما.النبوفيللتثاراشتراعئة

41-44(17:7،)املإيلياطبعلىبناء

)املعناصرها(بعض)فيالكرملوذبيحة

ولكن.قديملتقليدصدى!ا18:02-.4(

لأنها،خاصبشكلخهمناوأيثاعإيليامعجزات

فيالمعجزاثأخبارلتدوينأدبتانموذخاصارت

ها:القبيلهذامنالممئزانوالمثلان.الجديدالعهد

17:7-24()املصيداصرفةأرملةابنثيامة

11-7.117:ألونايينأرملةابنعقيامةنقابلها

المدية.بابعندالمثمهديحصل،الحالينكلافي

)أوروحعادت:الضانويقول.أرملةهيوالأم

أمه.إلىفزذ8:هه(،لو)رخإليهالولدنفس(

أليثععدالأرغفةتكثيرببنهيالثانيةوالمقابلة

يوععندالأرغفةوتكمير4:42-44(مل)2

كلافيالموازلة(.الخمسةوالأخبار03-644:)مر

وأتلمبذالطعاممنقليلةكمئةحمل،الحالين

نأيوعأوأليشعفأمر.المعجزةلمجترحتلاميذ

نجاهلالتلاميذ.فاعترضلباكلوا.الشعبئعطوا

وزع.الطعاميوزعوابأنوأمرهم،الاعتراضالشد

ايأكلون،وشبعتالجموعفأكلت.الطعامالتلاميذ

4:44(.مل)2"عنهمويفضل

افلنستي.العالم3("

وفعف)أ(أسكيببوس.معجؤاتأولأ:.

أسكلببيوسمعجزاتخفظت.المعجزاتهذه

انقبوجدهاملأتأرجعلىالرثي!شة

اليونانئة.ابيداورسفيكافادياساليونانيالأثري

ببعضالرابعةواحتفظت.الثالثةالمفةنشؤهت

ونتبعالاوليينالمسفتينعندهنانتوفف.الأجزاء
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للشفاءالمهئئالاخفال:الكلاسيكيالترقيم

لزيارةضرورئااستعداذامناكولكنبشط.

يدخل.ذبيحةويقذمالطابيغشل:الاله

تحثالأمامالهيكلإلىالليلأولمهذالمرلض

فيخاصموضعإلىأوأثينة(،)فياصكليبيوس

فيالأرضعلىيتمذدون.أوكوسابيداورس

خلالدوئاالالهويظهرالثمجر.ورقمنفرإش

.يدهفيوبعصاملتحبوجه،حلمبثكل،النوم

ابيداورس(في)كئاالشهاداتأقدمفي)1(

مفذسحيوإنبمساعدةأووحدهالإلهيعمل

هوةابيداورسفينلاحظهومامثلأ.كالحثة

لعميانمفاجئةأشفية:الإلهعملصرعة

جريئة،جراحثةبعملياتيقوموتد.ومقعدين

هناكهببوكراتيس.مدرصةخطفينمبر

مختلفة،حالاتوثلاثجراحتيان،عملثتان

همالذيناسكليبيوسخذامتدخلفيهائذكر

.اببداورسمعبدفيأطتاءكهنة

.بالأول)الفرنالمتأخرةالشهاثاتفي)2(

الالهينصح.أمدهبطولعلاجأمامنحن.(م

وححيتئةرياضثةأعمالببعضعامبشكل

...الخيلركص،السباحة،الرجلينحافيإالشر

وتطهيرالعروقفتحمع!الطعاممنحماية

فيإنمسيطراالكاهندوريصبحها.المعدة

نأيعنيلاهذا.العلاجترتيبفيأوالحلمتفحير

ماكل.الفديحةالشهاداتفيهائايكنلمدوره

الكئيرالثيءتقللمالصوصأنهونلاحظه

المحذدة.وظيقهعن

الجراحةبينالمبايثرةالعلاقةهوواللافت)3(

.الزمانذلكطثأوالالهيفر!هاالتيوالأدوبة

7:المرضحالاتابيداورسلائحةنقذم)4(

حالتان.متوفعغيرلحتل4.العيونلمرضحالات

4،الحبلمنسنواتثلاثأوخمسبعدلولادة

لدودحالات3.لعرخحالات3.لمقحدينحالات

للقرحة.حالتان.بحربةلجرححالتانالأمعاء.

بعيديننكونوهكذاقيح...معلخراجحالتان

الانجبل.معجزاتعنجذا

كلنحتلفللشفاءالمستعملةوالوسائل)5(

اسكليبيوسيقوم.الانجيلفيعضاالاختلاف

أدوبةبستعملحقيقئة.جراحثةبعملتات

بنداروسوجهعنالعلاماتيزيل،الصيادلة

اخيودورساللامؤمنوجهعلىويجعلها

ينزعمكنسةيأخذرأس.عصابةمستعملأ

..ويقبلها.المعدةيلامس،البق

مشروطغيرإيمائااسكليبيوسيطلب61(

يعاقبمعجزاتيجريفهو.عدهالثحفاءبسلطة

مؤمن""لااسمالالهفرضوقد.اللامؤمنينبها

منهزئالذيالأصابمغقععلى)أبستوس(

هذاعلىذبيحةتقدمةفرضكماالنذور.

.نراكأوالمريض

واقععننقولماذا.المعجزاتهذهلقييمب(

يستعملهاالتيوالأسالبالأشفية

المريض.إيمانإلىنظرمنهناك؟أسكليبيوس

المعبدكهنةبهيقومطبيئعلاجإلىوآخرون

ضفاءعنتحذثتثالثةوفثة.المريضرقادخلال

.الزمانذلكفيمستعملةأدويةبواسطةطيعي

2والوا،المختلفةالحلولهذهبيننختارلا

المريضرقادبينمزجفهنالكومحفد.متشغب

علمئ.وطثمقذسطتببن،الطبووسائل

التالية:الاستتاجاتنعطيأنونشطيع

)منذاسكليبيوسمعابدنشاطبدايةمنذ)1(

الكهنةلعبتسالة(،فيترلكةفي..مق6القرن

الاله.إلىمنسويةأشفيةفيهائادوزا

وطثالكهنةطثبينتزاحميكنلم)2(

نإثم.الكهنةطثمنيتفزعالعوامفطث.العوام

برءالمرضىتوصيهيبوكراتيس""مجموعة

تحؤل،الوقتومع.شفائهمأجلمنالصلاة

،كوسفيستماولاحقيقيينأطثاءإلىالكهنة

هيوكرانيس.مهد

معابدفيوالأدويةالجراحةتوافقت)3(

ورافقتالعصر،ذلكطثمعاسكليبيوس

حتى)046-.*(هيبوكراتيسعنذتطؤره

.(..مب)912-991غاليانس
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أولكانتاصكليبيوسمعابدأننظن)4!

انطونيصيبنيوسوف.للطباجتمافيتنطيم

للذينملجأ،الروماليالثميوخمحلسأعضاءأحد

الثمافي.الالههيكلقربقريئا،سيموتون

انفي.ابولونيوسمعجزات:ثانئا.

يسوعمحجزاتبينقابلمنهناك:المصادر)أ(

الواعظذاكالتاني،ابولونيوسومعجزات

ارتدىالذي،المسيحيئالأولالقرنفيالمتجؤل

إلىاوريجان!أشار.خارقةعجائبيةسلطة

الساحرالتياني،ابولولوس"مذكرات

كبارفلاسفةعذةأنوأعلمنا"،والفيلسوف

إليهفجاؤوا،السحريةابولونيوسبسلطةأخذوا

واعتبر.(4ا:6،قلسيوس)ضدصاحزاواعتبروه

مقالفيالرذعلىمجبرانفسهالقيصرياوسابيوس

لهيروكليسكتابينعلى،!فحة42منصغير

موطنحيثنركيا،فيبتينية،)حاكم

ديوكليسيانسحزضالذيوهو،أبولونيرس

الحقيقة،صديق:بعنوان(المسيحببناضطهادعلى

بسوععلىأبولونبوسسمؤيبينأنيحاولوفيهما

الآباء،هيروكليسضد،بيوس)اوساالناصري

597-868(.اليونان

قربهوماأوأشفيةهي.المعجزاتوصف)ب(

تنئؤ،شياطينإخراج،موتىإقامه:الأشفيةمن

وعرافة.

خلالمستسق.ألثوريثابثفاء)1(

فنصحهأبولونيوسإلىاسكليبيوسأرسلهالحلم

بالحمية.

فصاركبعضهطرسرسمنساب)2!

لحسعلىالكلبأبولونيوسفأجبرمحنوئا،

الكبشفيكماكقبمامنالشابمئمي.الجرح

أمر!ا?لىكونوسضهرعبرأنبعدنفسه

".الكلبضددواءالماءشرب"لان،ابولونيوس

قليل.بوقتعرسهاقبلماتتصبيةإقامة)3(

رومة.ضعبكلمعالجنازةوراءخطيهاسار

الفتاةلمس.المحملبإيقافابولونيوسأمر

،الموتمنالفتاة"أيقظ.عزيةبكلماتوتلفظ

الفتىمثالعلىأبيهابيتإلىوعادتفتكفت

فيلوسترات!ى:وتساءلهركليس".أقامهالذي

حقيقيئ؟موتأمظاهرموتأمامنحنهل

ابولونيوسكان.شابمنشيطانإخراج()4

بالفحك.شابفأغرقالخر،صكيبعنيتكير

الذيالشيطانفأخذ،بنظرهأبولونيوسفحدق

وترك.والحنقالغيظصرخاتيصرخفيه

الرواقتمئالتلبأنبعدالثابالشيطان

.ملموسبثحكلذهابهعلىفدذ،الملكيئ

له،حطلاأعمالرجلأبولونيوسنصح)5(

يزؤجلكيالكافيالمالفيجد،حقلأيثتريأن

جزةالرجلوجد.كانوهكذا.الارجنجاثه

يدطالبوتزاحمالذهـ.منقطحة0003فيها

.الفتيات

عنجذابعيدوننحنالمعجزاتهذهمع

رحمةأعمالشيءكلقبلفهي.يسوعمعجزات

ثم.علمهيسندأنيرلدحكيصاتمخدمعجزاتلا

المرلض:إيمانعلىجوابهييسرعمعجزاتإن

فييقعالذيالصبيئوالد5:34(.)مرالنازفة

)مرالأعمىطيماابنطيما9:23(.)مرالمرع

علاعةهييصوعمعجزاتوأخيزا،.ا:52(.

الأرضعلىجاءقداللهملكوتأنعلىملموسة

علىاللهانتصارتؤكدوهيوز(.12:28)مت

الجسد.فيحتىيظهراننصازاالشز،قوى

الراببني.الأدب4(4

واصعرابينيأدبهاك.المعجؤةوصف:أولأ4

خاصبشكلفنتوففنحنأما.المجالهذافيجذا

بعجائبهما:اشتهرابمعقمينترتبطنصوصعند

رابي..(.مقالأول)القرنالدوائرصاخحونيرابي

اثهر0(0ب.مالأول)القرنروصةبنخيفا

دائرة"صغالمطر.معجزةهيلحونيمعجزة

التفت،الكونسيديا:اللهأماموقالفيهاووتف

باسمكأقصم.أمامكالبيتابنلأفي،إلمطأولادك

.أولادكترحمحنىهنامنأتحزكلنأنيالعظيم

18.ة3تعنيت،)المثناة"ق!راتيتازلالمطروبدأ

جعلالذياللياالنبىفحلهماإلىتلميخاهانلاحظ
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حيئ9باللاد:يحلالذيالجفاففيلهضاهذاالله

هذهفييكونلنأعبدهالذياصائبلإلهالربهو

ذلكلماأعلنحينإلآمطرولاندئالمقبلةالسنين

تلمودنص،الموازيالنصوأضاف(.ا:17ملا)

)رئيسشطهبنشمعون!إنأ(:23)تعنيتبابل

آمر،حونيتكنلمإن:يقولأرسلالفرسيين(

مثلالسنواتهذهكانتوان.الحرمعليك

أما،يدهالمطرمفاتيحأمكالذيإيلياصوات

ماذاولكن؟بسببكتنخس،قدالاسماءاسميكرن

يصنعوهواللهتجاهوتحوأنتأفعلأنأقدر

أبوهلهفيصغأبيهتجاهوقحابنمثلشيئتك،

مياهفياستحئمخذنيأتا،لهةوقالشيئته.

جوزاأعطني.الباردةالمياهفياغسلني.ساخنة

."فأعطاه.ورماثاودراتاولوزا

بينتشابههناكالجديد.العهدمعمقابلةثانئا:.

البوفيموقفهمإلىبالنظر،ويسوعالحكيمينهذين

حنانيرابيخبرنقرأ"اسدا".يسثونهالذياللهنجاه

مطر،إلىالعالماحتاج"حين:حونيوحفبدالخفيئ

فأمسكواالمدرسةأولادالرابينيونإليهأرسل

مطزا.أعطنااسبا،اسبا،وتالواةثويهبأطراف

لاللذينذلكإصنعالكرن،سئديا:فأجاب

الذيأبامنالمطريعطيالذياسلايمئزواأنيعرفون

ب(.23نعنيت،بابل)تلمود"يعطيهأنبستطغلا

الله،علىليدلةأتالفظةيمستعملحنانيأننلاحظ

بتوخهحبنولكنالأولاد.معهفعلمامثالعلى

دا.الكون"سئد:يسمئه،اللهإلىبنفسه

اشعملفما،البنوقيالموقففيفأغرقيسوعأما

)متاللهإلىكنداءبل،كتسمية"اسبا"فقط

الآب،أيها"أمدحكة2ا:01لو=11:25-26

للبسطاءأظهرتلأنك،والأرضالسماءردثيا

النداءوهذاوالفهماء".(الحكماءعنأخفيتهما

المسيحتةالجماعاتبطابعهطغقد)والدعاء(

الأرامئةباللفظةفاحتفظتباليونائيما،الناطقةالأولى

:6(.4غل؟815:)روتترجمهاأندون)أئا(

أخباربينالحقيقيئالمابلمقالوحبدةوالنقطة

هو،ي!وعوبينالتقيين""المعتمينهذبنمعجزات

معلم،غملائيلابنعلىحننيابهقامالذيالشفاء

اورشليمنلمودحسبالنمنإليك.بولسالقذيس

غملائيلرابطابنأنوحصل5:919(:)بركوت

رابيإلىتلاميذهمنائينفأرصلسلضا.كان

إلىأذهبأنإلىانتظرا:لهمافقال.مدبننهفيخنيا

أنالهما:قالثم.ونزلالعليةإلىوصعدالعقية.

مرضه.منلئفيقدغملائيلرابيابنأنمتاكد

الولدطلبالاعةتلكفي.الساعةإلىوتطقعا

)بركوتبابلتلمودفيالموازىالنمىإنطعائا".

فمي،فيصلاتيسالت"إذا:يضيفب(34

نإ.زذلتي!أنهاأعرف!الآ.اصتجيبتأنهاأعرف

8:7-13؟)متالمئةتائدعبدشفاءمعالمقابلات

4:46-)يوالملكيئالموطفوابنا-.أ(7:لو

التلمودفيالنصنارتبطهل.واضحةهي53(،

دثتركمئالأ!امالحالتينفينكونأوئجبالانجيل

والانجيل؟التلمودمنهفاستقىالأدبيالمستوىعلى

يلفتما،نوعهمنالفريدالمثلهذاجانثاوضعناإذا

الش!اجهات(ألاالخلافاتموشيءكلقبلالنظر

الانجيلية.والمعجزاتالرابينتةالمحجزاتبين

فيتقومالرابينيينلدىالحقيقئةالمعجزة)1(

91:6مزحرلفالمدارش.الالهيةوالفايةالخلق

لاومحجزاتعجائبتصغيوم)اكليؤكد:

افيتاويمعجزةالخبزفكسرة..أحد.يعرفها

مزحولوالمدراش.الأحمر"البحرعبورأهمي!حها

ضرورات9:يخقولذلك!نأبعديذب982:

أمامنحنالفداء".منأعظمهياليومثةالحياة

الله،فكرفيمرجودشيءكلأننؤكدطريقة

إلىينضئملكياللهيريدهالذيالوقتفيولظهر

المعجزة،الأساسفي.العاديةالأحداثسلسلة

الطبيعة.نظامهيالحقيقئة

نتكلمأننستطيعلاالرابينيينمعجزاتفي)2(

نأنقدرولا،المعجزةلمجنرحفاعلدورعن

الراييفصلاة.للمعجزةالرئبحيئالفاعلنعتبره

الفاعلهووالرب،الحاسمالدورتلعبالتفيئ

كلفيختلفيوععملأما.للمعجزةالحقيقيئ

بسلطةمباثربشكليضفيالذيهو.الاختلاف
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مرطاهزا"كن)"أربد،والساميةالقديرةكلمته

آمركأنا،الأخرسالأصئمالرو!"أيها41؟:ا

25(.9:مر"،ترجعولاالصبيمنأخرخ

أيضايختلفالحجيبةتتوخاهالذيالهدف)3(

اكثرفينحن،الجديدالعهدفي.الاختلافكل

يأقي،محذدبمرضمصابضخمىأمامالحالات

هذا.أجلهمنيندخللكيإلبهويتوتليسوعإلى

الرابينيينعالمفينجدهلاالعجاثمنالنوع

.أعلاهذكرناهااليالحالةعداما3،القد

الوصاباتيمةتبرلرتتوخىالرابينتةفالمعجزة

جهةومن.جهةمنالديئةوالنظم()هلكوت

في،يسوعأما.نقيئرابياستحقاتاتإبراز،ثانية

أجلمنبمعجزةيفومفلاالإزائية،الأناجيل

صدقها(اليبيناللهوصاياليبررولا،الخاصمحده

لا:كتب:الشيطانبسوعأجاب)ا:4:7)مت

الهك"(.الربتجزب

الجديد.العهد5("

لاتورد.معجزاتهفييسوعأقوالاولأ:4

معجزاتهحولليسوعكلماتثلاثالأناجيل

2=لوا:اامت11:7:22:ه=لو)مت

11:91-.2(.12؟27-28-لومت01:13،

الاولتاريجةأما.ثابنةوالثالثالثانيالقولينتاريح!ة

.الجدلئارف!

يححوعإلىالمعمدانيوحناأرصلهالذيبالوفدونبدأ)أ(

يشعيدون"العميان22(.7:لو-11:15)مت

،يطهرونوالبرصىيمشونوالعرجالنظر،

والمساكيئ،يقومونوالموتى،يسمحونوالصئم

المعجزاتمنسلسلةالآيةهذهتصؤر.يبثترون"

يتحئقماعدا)ماكلهاترتبطوهي،يسوعأجراها

؟611:إشمنواضحأوضمنيبإيراد(بالبرص

35:6؟()العصيان42:18؟392:18؟:35

؟()الصثم42:18؟92:18؟35:5؟()العرج

فيواضحإيرادالمساكينوتبثير.()الموتى26:91

لأحمل"أرسلنيالبعينئة(:)حسبا61:إش

))تبشيريحتلا(.المساكينإلىالأبحثر(البثرى

إظهارالنتيجةفتكون،اللاثحةققة"المساكين

نسبيئ،وجهفيحصريبشكلالمحجزات

التبشير.هوالذيالجوهرئإلىلتصلوترتيبها

بشكلهناندك)فقير(""مسكينلفظةأننظنقد

التيالخمسالآياتبهذهنعمواالذينعلىعام

خمسشفاءفتعدادالبؤساء.أجلمنتثت

لجميعبشرى!ار،المرضمننمطتةحالات

انفاعلةبعلاماتتعلنيسوعمعجزات.المتأتمين

يعودوالنالمساكينوأنهنا،هواللهملكوت

أنيريداللهأنهيللمساكينفالضثرى.مساكين

بواسطةالآنمنذيفعلبدأوأت،وضعهميبذل

وجدقدالأخيرةللأزمنةأصعيابهوعدما.يححوع

يسوعرسالةفينموذجئةأولىتتضةالآنمنذ

الثفائيئ.نشاطهفيسئماولا،العاتة

2-ا:اا)تصيداوبيتكورزينندب)ب(

يالك،"الودل01:13-14(.22=لو

أنلولأنهصيدا!بيتيا،لكالوللكورزلن!

صورفيجرثفيكحاجرتالتيالمعجزات

علىوتعدواالمسوحف!قديممنلتابتاوصيدا،

صورمصيرسيكونلكم:أقوللكنيالرماد.

مناحتمالااكثرالحسابيوموصيدا

ضماناتجمبعالنمنهذايقذممصبركما".

الدينونةإن:بيسوعالخاضةللأقوالالصخة

وتتئموالأهتداء،بالتوبةترتبطالاسكاتولوخة

علىحياتهفييوعتجاهالانسانموقفحسب

إلىبالنظرسئماولا12:8-9(،الوالأرض

قبلدؤنيك!نأنيمكنلاماوهذا.معجزاته

يوكورزينفيبسوعمعجزاتففشل.الفيامة

تكرهلمالمعجزاتهذهأنعلىيدكصدا،بيت

الايمانمنبذلاوأنهالتولة،علىالناس

فيالفاعلةاللهقدرةالعجائبهذهفيلنكتشف

وب"حو،ابونانية!دياميى"لفظة)رجالعالم

العبرئة(.فيتقابلهاالتي،!ر

:27-12)متاللهوملكوتالأرواحطرد)ج(

ببعلزبولأناكنت"فإن02(:-11:91لو28=

هملذلكأتباعكميطردهفبمن،الثياطينأطرد

في)باصبعبروحكنتإنوأئا.عليكميحكمون
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أقبلاللهفملكوت،الشياطينأطرداللهلو!

تداللهملكوت:أبضانقولأننشطيع."عليكم

ؤجدوان،صحيحانقولان.الساعةأدرككم

السابقالتقليدفيالآخرعنمستقلأالواحد

للانجيل.

اعترفبسوعأنعلىيدئناالاول)1(

اليهود،المقسمينلدىحقيقيةعجانةبسلطة

التلاميذعموعةمن،خرجتمحموعةولدى

9:38-.4(.)مر

بمجيءيموعتقسيماتيرلطالثاني)2(

منيخقمالانسانحين،فيحوع.اللهملكوت

دممويسوعيجيء.الملكوتيجحل،الشيطان

)مرالشزيرالعالمعلىاللهنصزبالتقسيمات

محنيءيؤئنيخهالوتتوفي3:23-27(،

تعليمه:قلتبسوغيحتكوهكذا.اللهملكوت

فيكماوالبثراللهبينمنهبذلاالذيالوسيطإنه

لابنالاسكاتولوجئةالدينونةحولالسابقالقول

يسوعمنالبثرموقفحصبتتئمالتىالانسان

:8-9(.12الو

حسبوأنماطها.المعجزاتلائحةثانيا:.

عناصرثلاثةهاكالئكويني،التاربخأصحاب

الشفاء.وطلبالمرضتقديم:المعجزةخبرتبني

وهتافالحاضرينفيالتأثيروننيجةالشفاءمسيرة

مدلولعلىالمعجزةخبرركزمنوجاء.الإعجاب

فيتمهرولبههاتجاوزها،يمكنلاالتيالحدود

حولالخبرفيهبنى.المعجزةعترحبواسطةالحال

العلاقة.المريض.المعجزةعنريعناصر:ثلاثة

المرلضجهةمنالعلاقةإلىينظرفقدبينهما.

محريجهةمنإليهائنظرأو.المانهعلىفتتركز

المجموعةفي.وقدرتهمبادرتهعلىفتنركزالمعجزة

فيالشفاء.أخيارنجد(المريضعلى)تركيزالأولى

طردأخبارنجد(يوععلى)تركيزالثانيةالمجموعة

مثلأ(،الخبز)عطثةالضيقمنوالخلاصالشياطين

الحفائق.1منحقيقةواظهار

محريبينصراعأمامنحن.الشاطينطرد)1(

)يحكانساثايمتلكالذيوالثيطانالمعجزة

يناديالذيالمعجزةمحريإلىالمبادرةتعود.فيه(

قنالكحقلإلاالممسوسيظهرلا.الشيطان

.الحربع!نقع

فيالاستراتيجيةذاتالخصمانيشعمل)1(

لغات،عتيقةعبارات)معرفةوالدفاعالهجوم

7:43(.؟5،7:41مررج،الخصماسم،غرلبة

الولذينركوحين.ي!الةالشطانيقاتل)2(

26(.:9)مر""كالميتيئركهفهو،مثلأالمصروع

مسرحهو،شيطانفبهالذيالممسوس)3(

خارجمنآتبتانقؤتانتتواجهفيكولنصراع

.والشيطاناللههاالبثر،عالم

فيالثياطينطردمنحالأتستنقدمونحن

كفرناحومممسوس.اعفيوحالتينالاناجيل

متشيطن3-!(.4:الو2-28،ا؟ا)!ر

لو5:ا-.2،مر8:28-34،)تجراء

)متالفينيقئةالحورثةابنة8:26-93(0

المصابالابن7:24-03(0مر28-21؟:15

؟-9:1493مر؟21-17:41)ثالصرعبداء

)متالأخرسالممسوس9:+-43(0لو

الأعمىالممسوسا:14(0لوا9:31-34،

النيالخادمة12:22-23(0)متوالأخرس

أبناء16:16-18(.)الحالث!ياطينمنهاخرح

-17(.اا:91)اعالسبعةسكاوا

التيالاخبازبالأشفيةنربطالأشفبة.ب(

الحياةإلىعودتهمأوموتىإقامةعنتحذث

إليهم.نفوسهمعادت.العادثة

يحك،متعارضتينتؤتينبينالذيالعراع)1(

الئسياطين،طردفي.خيزةقؤةنقلهنامحئه

عدواللة،بطرلقةالمعجزةصاحبقؤةننتصر

عونشكلالقوةهذهتخذ،الأشفيةفي.عنبفة

)مرالدمنازفةحالةفيكماوخفيفناعم

المريضيظهر،الأولىالحالةفي5:28-92(.

حصئا(.العدؤبحنل)كمااحتفهندالعدؤوكأن

طردفيفقطالضعفيظهرالثانيةالحالةفي

أكلبفيسلبئةهيالحضورفعلرذة،الارواح

طلب::517؟الخوف؟:27ا)مرالاحيان
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في.تخومهم(عنيتحزلأنيس!رعمنالحراسيون

عارةهيتذكر()حينالفعلردةالثحفاء،

والمديح-الإعجاب

فييسوعيستعملهاالتيالشفا-ديةالوشلة)2(

فكأننا.الأيديوضعأوبسيطةلمسةهيالأشفية

تقسيماتفيالفعلةهذهنجدلا.تثمغقؤةأمام

-4:04لوفيالإجمالةفيعداأماالجديدالعهد

فيماجداليبقىولكنا-91.12:ااع41؟

(.المقطعينهذينيخمن

معيجتمعقدالابديوضعموضوع)3(

8:22-23(،بم7:32)مرالبصاقموضوع

9:6(.)بوبالبصاقالمجولالطينموضوع

هوالمعجزاتلصاخالشفاث!ةبالموةالإيمان

الحاضرلن.لدىأوالمرلضلدىحاضردوئا

للمعجزةكنتبجةالمراتبعضفيالإيمانويظهر

يسوعوبدذيوحنا(.انجيلرج9:42.)اع

)متمعجزاتهكنتيجةوالاهتدءالولةعلىنفسه

:23(.01لو=11:12

إقامةست)منهاالاناجيلفيشفاء13هاك

8:14-)متبطرسحماة.أعفي6و(موتى

الأبرص930(38-:4لو0،3-92:أمر؟15

ه:12-لوا:04-45؟مر8:ا-4؟إت

21-؟5مر؟-1826ة9)متيائيرسابنة(160

02-9؟)متالدمنازفة04-56(.8؟لو43،

الأصئم-48(8430:لو-34؟5:25مر؟22

)صرصيدابيتأعمى،31-دم!(7:)مرالأخرس

43-02:92)تالأعحىبرتيما.-26(8:22

لو46-52،.اةمرأعحيين؟نجدحيث

)مثكفرناحومفيالمئةقائد18:35-143.

4:46-54(.يو7:ا-.ا،لر8:ه-13؟

ألونايينارملةابن3(0ا:27-9)تالأعحيان

-91(.اا:17الوالعثرةالبرصا-17(0أ7:

)أعالكصيحشفاء-44(.ا:11)يولعازر

إقاعة9:+-35(.إأعلذةكمحا(.-اأ3:

)اعلسترةكسيح9:36-42إ.)أعطابيئة

)أعترواسلىأفتجوسإتامه14:8-.ا(.

28:8-9(.)أعمالطةفيالح!ى02:9-12(0

حيثمعجزاتأمامنحن.)ابيفايخما(الظهورات)ج(

ماذا.شخصهفيأوأعمالهفي(ممثله)أوالالهيظهر

وحي.كلمة.وسمعثةنظريةظراهرفيها؟نجد

تأذفهم.أوالمشاركينوخوف،مفاجىغياب

أمتيحوععماد:الاناجيلفيظهورات4هناك

21-22(.3:لو،9-1:13مر؟-3:1317

6:45-مر:22-+:14)متالمياهعلىالسير

مرا-9،:17إمتالتجئن2(0-ا6:16يو52؟

الوعضوإستلميذا28-36(.ة9لو؟ا9:2-.

:12-13(.16مر35-24:13؟

بانتصارالمعجزاتهذهتتفيز)1(.إنقاذعمل)د(

)الجن(.السياسةأو)البحر(الطبيعةترىعلى

وثبفاارتباطايرتبطالمعجزاتمنالنمطهذا21(

يظهرابيفافي:كظهورفيبدوالسابقبالنمط

6:94)مرالماءعلىيمضييخالمثليوع

ظهررفيالسجنمنالتخليصهـدتتموز(.

نإ)3(:3-91(.5:1712-25؟)أعملائكة

تبدوقدالمطلوبالعونتحملالتيالابيفانيا

الفاربفيالائميسرعمئالعلى،عبوربشكل

السجينبولسأو:38(4)مرالعاصفةتكزهالذي

ورومة،مالطةإلىكربمنتقئهالتيالسفينهةفي

24(.27:23)أعاللهملاكلهنجظهر

فيوأربعةالأناجيلفيواحدتخليصعملنجد

مر8:23-27؟)متالعاصفةتهدثة.الح

الرسلخلاص8:22-25(.لو4:35،4-ا

ن!بطرسنجاة:91-.2(.ه)أعالجنمن

وسيلابولسىخلاص:3-9(.12)اعالسجن

خلاص16:23-.4(.)أعفيلبيسجنمن

6-44(.:27)ا!الغرقمنبولس

هذهتتجاوب.اقهعطايا!ملمعجزات)هـ(

خمرة،الحياة)خبزالقمىمنحالةمعالمعجزة

الرئشة:ممثزاتهاواليكالحيد(.

يطعمالذيالمعجزةمجترحإلىالمبادرةتعود)1(

هوأو.35(:6)مرأحدنهيطلبأندونالجموع

21:6(.يو5:4؟الوالشبكةئرمىأنيطلب
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يقاللانفسها.العجيبةحولتامصمتهناك

ولايدوئا،عمللانحقيقها.كيفئةعنثيء

فقط.النتيجةهويلاحظما.عجائبيةكلمة

علىيتفؤقتوشعمعالعجيبةنتائبئئصؤر)2(

نأإلىيعودفهذا.العجيبةفيهتضتالذيالعمل

لاالمعجزاتمنالنمطهذالمثلالنظريالأسامى

الأشفية.فيكمااليرثةالخبرةفييقابلهعايجد

الاستعارةتلب،غائبالسردمم!هالنموذجأنبما

واضا.دوزا

العجائب،هذهمعنىندركأنأردناإذا)3(

نأيريدالذيالانسانرنجةكاهنففأنيجب

عهوددونومنبكثرةالعالمهذاخيراتبقتني

قبله.من

الاناجيل:فيمعجزات4النمطهذامننجد

:3-14(.21يو؟اا-51:الوالعجائبيالصيد

مر2،؟13-ا4!)متللارغفةالأولالتكثير

ا(.ا-ه6:يوا-17،.9:لو6،03-44:

مر15:32-93؟)تللأرغفةالئانيالتكثير

1(.-اا2:)بوالجليلقاناعرسا-.1(.8:

المعجزاتهذهتتئم.ثيتأوتبرلرعجائب)و(

تبريرتتوخىوهي.المعجزةعترحمنبمبادرة

توزعوهي.تمزفأوكلمةصدق()إظهار

.فئاتثلاثعلى

بعتقمافي.أساسيةلاعد!لبررعجاب()1

منهئمأخطرفيانسانماعدةضرورة:بالسبت

الكسيحشفاءهناك.الوصاباعلىطقئةمحافظة

أجراهالذيالشفاءحيثوز(اا-.2:)مر

هذاالخطايا.غفرانفيسلطانهصخةبينيسوع

الرابينيين.لدىمرازايظهرالمعجزاتمنالنمط

بناليعازررابيمعجزاتعلىالتلمودجوابهاك

)أوسماوقيلصوتانتباهانحيرلا9:هرقانوس

تؤخذ)هلكه(السلوكفقراراتللممجزات(.

.(ب95،مصبعابا)با"الأصواتبأكثرثة

شرعئةئبنتلفد:مكافأةمعجزة21(

وأبححايةبنعميمارصهاالذىولكن.القاعدة

بولسهل:مالطةأهلتساءل.خاصخلاص

حكمفأجاب28:2-6(؟)اح!إلههوأممحرم

بيدهالأفعىتعفقت."إلهي"لمحكيميسئىبماالله

رابيإلىبالنظرممائلأخبراونجد.تؤذهلمولكنه

الحالفيفماتتالأفعىلسقهدوساةبنحانينا

ثغ(.بركوت،بابل)تلمود

منغائبةالفئةهذه.العقابمعجزة)3(

21:18-)متالعقيمةالنينةفلعنة.الأناجيل

لمثلرمزفينقلهيا:12-14(91-مرا

ثمزا.تعطيلاالتيالتيةعن13:6-9لو

نورد،أننستطيعاللذينالرحيدينافلبنولكن

وطثلا،ا-ا5:أعفيودفيرةحنابامثلهما

نجد،هذابلمفا.61-13:2أعفيعليماالماحر

إبيداورسفيالعجائبهذهمثلمنكببرعدذا

(.ب62بركوت،بابلتلمود،الرابينيبنالدى

الاناجميلفيتثببت()أوتبربرمعجزات6نجد

)متاليابسةاليدصاحبالانسان.أعفيوثلائا

شفاء.(اا6-:6لو-6،ا3:مر؟12:9-14

لو،-12ا:2مر-8،أ:9)متالكيح

-13:01الوالظهرالمنخيةشفاء-26(.5:17

دفع14:ا-6(.الوالمسنسقيالرجل17(0

نذالأعمى0-27(17:24)تالهيكلضريبة

)أعوسفيرةحنانيا.4(ا-ا:9)يومولده

)اعأعمىصارالذيعليماالساحرا(.-اا5:

)اعالأفعىمنالناجيبولس13:6-12(.

ا-6(.ت28

الخاصةنظرتهانجبليلكلالمجز،.لاهوت)ج(

الخاصالوضعفهناك.والمعجزاتيسوعخبرإلى

ولكنللكلصة.تأويئايعنيماوهذابالقزاء،

تعليمهميكثفوابأنيكتفوالمالانجيليين

اللاهوتثةنظرخهملهمكانتبلولمامعيهم،

الممجزات.أخباردردفيعنهافحبروا،الخاصة

مرق!ك.)أ(

منالأولالفسمفيمعجزاتهمعظموضع)1(

ا:ا-فيإجمالاث3،معجزة)15انجيله

فينجدهامعجزة17أصلمنوذلك8:!ه!،

قيصرئةفيبطرساعتراففهيالذروةأمامر(.
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وظيفة8:92(.)مرأالمسيح"أنت:فيلبس

الحقيقتة،يسوعهوئةعنالكشفالمعجزات

التلاميذ.ولاالثعبيفهمهلاوهذا

الذييسوعإلىيشبرلاهوئامرصخح21(

عنفتحذثلما،الالهي"الاتسانبكلقذم

الثلاثة)الانباءاتالانسانابناتضاعلاهوت

يسوعفرضالمسيحاق.السرعن(،بالآلام

5:43،،1:25،44)مرمعجزاتهعلىالصمت

مثلصطعتمسيحانثتهولكن8:26(.7:36؟

؟45،:28ا)مرإرادته"ركها"النهارضوء

التلاميذإيمانلاموضوعمرقسجعل7:36(.

وسؤال2(.14-أ8:)6:52؟إنجيلهقلبفي

آذان،تبصرونولاعيون"لكملتلاميذهيسوع

رإ6:01،إثشرج)8:18،تحممعون"ولا

عجيبتينفيعنهصورةيجد:2(،12حز5،21:

7:32-فيالأبكمالأصم:بمرقسخاصتين

هذافي8:22-26.فيصيدابيتأعمىك!.

هذا.مرحلتينعلىالأعمىئشفى،الأخيرالمثل

الدواءنتيجةعنيتساءلالطببأنيعنيلا

التلاميذأعبنأنبل،المربضفي)البصاق(

ملكئامسيحايسوعفيترىلأنالمستعدة

متأهمسيخافيهترىأنترفض)8:92(

3-ثم(.81:ا

أب(مثى.

علىهاقةأسلوبتةبتحؤلاتمثىقام)1(

التفاصلالغىمر.فيالمعجزاتأخبار

آيةفيأوجز8:28متإن،مثلأ.التصودرئة

لممسوسالتصويريالوصفكلواحدة
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:22-15تق)وأطالفبهتوشعحوارعلى

فيالنظروأعاد7:24-.3(.مرمع27

)قابلالم!شطاعتدرمعقولةفجعلهاالتكرارات

بعدمر(.وفيمتفيمرتينالارغفةتكثير

)مت(الجبلعلى)الموعظةالأولىالكبرىالخطبة

8-9()فمعجزاتعشرمتجمع5-7(،

يوحناارسلهالذيللوفدسيقولهلمااصتعداذا

)11:2-6(.يوعإلىالمعمدان

الكرستولوجئةالالقابمتابرز)2(

مقابلوقذم،الميح(.يسوععن)تتحذث

بسوعمنتجعلالتيالتماعيصاتأبرزهذا،
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هـايمانالوثنيينإيمانبينمتقابل)3(

بعدجماعتهوضععلىيدكماوهذااليهود،

طئق:28(.801،15:)متوالقبامةالفصح
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يستعملهاالتي(الايمان)قليلا("اوليغوسترس

،واحدةمرة03(6:مت=:1218الولوقا

،3168؟ا:14)8:26؟مراتثلاثومثى

استعملكمابمثى(.خاصةنصوص

مزةنردلفظة)هي17:02فيإاوليغوشتيا"

عالمفييقابلهاماالجديد(.العهدفيواحدة
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بحقلهاللعبارةمتىواحتفظ.المؤمنحياةداخل

موقفيصؤرلكيدوئافاسنعملهاالتطببقي

نإالحجائبيئ.وسلطانهيسوعتجاهاضلاميذا

محلبحلالتلامبذ،لدى"الإيمان"قلةموضوع

.مرضعنداللافهمموضوع

دورعلىمرفعلئمااكثرتوشذد)4(

نموذخاصارالعاصفةنسكينفخبرالتلايذ.

سيد،يا!نجنا258(:)متالتلميذلوضع

في."!اولبغوبستوسآ26فيوترد."خهلكفنحن

ببنالوصيطدورالتلاميذلعبالارغفةتكثيري
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،الشيطانإلىالأمراضنسبةإلىلوقامال)1(

بطرسحماةشفاءماهى.صريحبشكلوذلك

نإالحضى(.هذد4:93:الوشيطانطردمع

هو(11:)13،ضعف"روحالظهرالمنحنيةللمرأة

"كيف38::01أعرج؟18:)13الئيطانروح

القدسبالروحالناصرييسوعاللهمصح

الخيريعملمكانكلفيفسار،والقدرة

لأن،إبلشىعليهماستولىالذينجميعويشفي

معه"(.كانالله

ومعجزاتيسوعمعجزاتبينلووازى)2(

(،اللهباصبع،815:خر-11:02الرموسى

أخبارنفابلأنهنانستطيعابليا.ومعجزات

:17-24؟17املق،أ-15ا7:لو:القيامة

يلغيهوما4:18-*.مل2ق9:36-42؟ا!

مت)=:1116لوإن.هامةاموزايكثفلوقا

بين(المعينفي)كماالتماهييلغي-14(21:13

مالوفيليسأنكما.المعمدانويوحناإيليا

يتماهىحيث9:113،)-:1713متيوازي

كبرىأهمئةبعققلوقاإن.المعمدانيوحنامعإيليا

معلايسوعمعيتماهىالذيإيلياشخصعلى

.المعمدانبوحنا

متأحل،المعمدانيوحناموتبعد)3(

ذكز،للجموعيسوعتعليمعنالحديثمحل

مر14:14؟متمع6:34مر)قالأشفية

مع17-18ة11مر91:2؟تمع01:ا

نشاطفأضافلوقاأما21:14-15(.مت

يذكرفيهاالتيالنصوصلطالئحفائييسوع

الك!يححدثفي.وحسبالتحليتمومرمت

".الكلمةلهميقول"وكاننقرأ:2:2مرفي

قدرةوكانت...بعلم"وكان5:17:لموفي

وفدحدثوفيالأشفية".إيدهعلىتجريالرب

7:21لوأضاف،يسوعإلىالمعمدانيوحنا

فضفى9الوفد:سؤالبحد11:3(ث)=

المصابينمن،كثيرأالساعةتلكفييسوع

أرواحفيهموالذينوالعاهاتبالأمراض

".العمانمنالكئيربنإلىالبصروأعاد،شريرة

فيمعروفنبنالفظنبنأعفيلوقااسنعاد)4(

العملعلىتدلأنوهماالهلنستئة،الدينئةاللغة

4:9؟)أعالمخفصونالآلهةبهيقومالذيالخيز

معجزاتأخباربسردلوقاتفزدكما:38(.01

بماا-ا5:اعهـ2،:أالواللهمنعقاباتتضمن

13.)6-12:

يرحنا.)د(

و"إرغا")آيات("سبمايا"لفظةيوحنامئز)1(

لمجاه،يسوععجائبعلىليذلأأعمال(

"دينامايس"لفظةيفضقونالذينالازائيين

(.قدرة)أعمال

الازائيينبينالرئيسيالاختلافأما)2(

.للإيمانتعطىالتيالوظيفةفيفيقومويوحنا

المعجزةي!قالإيمانالازائيين،إلىبالنسبة

إيماغم،يسوعلاحظأنفبعد.الطريقلهاويهئئ

ا!لئةولفائدوز(.2:ه)مرللك!يحالثفاهمنح

)مرالفنيقئةوللسوربة9(.ت7لو=ا.8:)مت

)متالنازفةوضعفي15:28(.7:24=ت

أربحاوأعمى8:48(لو9:22-مت34=5:

نأعلىبسوعبدك:42(،18لو:52-01)مر

بعلن:حبنللشفاءالصريحالسبهوالايمان

ومرمتولاحظ)شفاك(".خلصك"ايمانك

إيمانهمقلةبسببأنهالناصرةسكانإلىبالنسبة

)مر"هناكمعجزةأيةيصغأني!وععلى"تعذر

هرفالإيحانيو،عندأما13:58(.مت6:ه=

للبشرنمتحوسيلةهيالمعجزة.المعجزةنتيجة

رأوالأنهماللاميذآمن.الايمانإلىيصلوالكي

الأرغفةتكثيربعدوكذلكا(.ا2:)يوقاناآية

.(6:14أيوبموصىالشبيهكالنبيئيسوعغرف

إأنايسوعأعلن42(،:11)يولعازرإتامةوبعد

ولكئي.حينكلفيليتستجيبأنكأعرف

حتى،حولمبالناسهؤلاءأجلمنهذاأقول

قيمةالمعجزاتفقيحة.أرسلتشي"أنتأنكيؤمنوا

رسالةصدقعلىتدكهيأبولوجية.دفاعثة

الآب.معويعملبالآبم!حدبأنهوقولهيسرع

قبلالإيمانئطباثتينحالينفيولكن
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)يوالملكيالموطفابنشفاءقبلالئحفاء.

11:25-)يولعازرإتامةوقبل4:47-.ه(.

وانبيآمنمن.والحياةالقيامةهو"أنا26(:

يموتلابيمؤمئايحيامنوكليحيا.مات

علىهنانكونقدبهذا..."؟.أتؤمنينأبذا...

تسبئ،أولمستوىفييو.فيتدوينيينمستولين

هيالمعجزة،ثانمستوىوفي.الإيمانالمعجزة

أيضانلاحظأنويمكنناللايمان.ئمنحضير

يهااللهيهبمعجزاتهي:المعجزاتسائر

صخةعلىندكأو(،الأرغفةتكثير،)تاناخيراته

وأ(،مولدهمنذوالأعمى)المختعيسوعرسالة

(.المياهعلى)السيرالموتمنالناستخليصعلى

وفي.المعجزةيمبقالإيمانالأشفية،في

المعجزةممترخمبادرة،الأخرىالحالات

.المعجزةنتيجةالايمانفيكون،تبق

تاريخفيفرلدةظاهرةأمامنحن.يسوعهـ(

المجيءواضحبئكليربطيسوع:الديانات

كصاخالملموسبعطهاللهلملكوتالقرب

كنت"إن:11:02لو28=:12)متمعجزات

ملكوتأنيعنيهذا،الئ!ياطينأطرداللهبروح

عنذعينهالجسدتجلىلقد،.إليكموصلقدالله

معجزاتإنالقولنستطيعالمعنىهذافي.الآن

لكلبهاالموعودللمامةجزئياسنباقهييسوع

الالهيالعالمبينالرباطيسوعأتإملقد.انسان

العالمتحؤلعجائبهودشنت.الأرضيوالعالم

إلى(والخطيئةالشقاءمنحضته)معالحاضر

ندكمعجزائهإن.القديرالله)باسيلايا(ملكوت

الاسكاتولوجيئ.الزمنوبدايةفديمعالمنهايةعلى

بالحاضر،اتصالهاوجدتفالاسكاتولوجيا

عن،الآتيعنإيجاتةعلامةالمحجزةصارت

التبذلهذاوظهور.الأزمنةلنهايةشاملتبذل

إبلي!سقط.الثياطينإخراجإطارفيواضح

وفئد،مملكتهتفككت(.:0118الوالسماءمن

منوخروجه3:27(.)مربيتهونهب،نفحطهو

اللهملكوتلمجيءالأولىالعلامةهوالممسوسين

عالمفهرأنوبعد11:.2(.لو12:28=)ت

الةعلى

يدركأنالفردقيالخلاصاستطاع،الشيطان

يسوعمعجزاتفي،الآنمنذالمتأفين.

5:3-)تالفقراءتطويبةلتحقق،وتلاميذه

شإضوءعلىنقرأها6:02-26(12=لو

الربلأن،عليالربالسيد"رو!:ا-614:

وأجبرالمساكينلأبشرأرسلنيله،مسحني

".القلوبالممكسري

اليونانية:فيص.قدص:العبريةفي)ال(:،عدالة

الشيءبعضيختلفالبيبليالمدلولإن.ديكايوسيني

أيضاهيوالشرفتةالبيبلئة"الصدقه"ة.العدالةفيعضا

أيضاوهي.يخضهماواحدلكلنردبأنتمومفضيلة

وأحدثأوفعلأولفأوسلطةكلتجعلصفة

،الثيءجوهرأوالعرفأوالحقيطلبهلمامواففاشيء

:23(2)يو"صدقه"حبالخريفمطرسقطفإن

خبرةعلىيرنكزانتظارمعيتجاوبأنهيعنيفهذا

الا"عادلة"والأوزانوالقياسات.العادئةالسنوات

للقواعدموافقةكانتإن15(،:45حز:36؟91

لداوداللهيفيمهالذيالخلفكانواذا.بهاالمعترت

بعنيفهذاه(،23:)إرصذيق""نبتبأنهيوصف

"معلمعننقولوكذا.لداودثرعئانسلأيكونأنه

الثرفي"."المعلمهو.قمرانفيالبر،

فطخاصبشكلاللهعدالةتقاس.الهعدالة(1،

للآباء،أعطيتالتيوالمواعيداللهأعمالبينالعلاقة

عادلاللهالأنبياء.واعلاناثالحهدبهيعدمابين

الححعبثحاوزفإذا.نفسهمعمنطقئاكانإذا)بار(

اللهعدالةتقوم،ال!ثرلعةأعضائهبعضأوالمختار

التيالحربيةوالانتصارات51:6(.)مزبمعاقشهم

الكنعانيين،علىممذسةحربفياسرائيلبنوحازها

اصمرجأ،5:ا)قضالرببز""أعمالتسفى

كفلالذياللهوعدمعتتوافقلأنها:7-8(،12

بازاالربوكان.الموعدأرضامتلاكالمختارلث!عبه

قتلهالذيأبثالوملئورةحذاوضعحينداودمع

الملكهوداودلأن3(،18:اصم)2يواب

الربولمين.عليهتمزدشخصوابنه،الثرعيئ

"عادلة"هيبابلفيالمنفيابراهيمنسلتسندالني

معيتوافقانوفداءهتدخلهلأن41:.أ(،)أش
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المنظار،هذافي.الأنبياءواعلاناتالخلاصمواعيد

وصدقه.بزهنجلىالخلاصيئاللهعملصار

حيثالجديد،العهدعنعينهالثيءونفول

نالا:ابط2فبحسب.نادرةاللهعدالةإلىالحودة

".المسبحيسوعونحلصناإلهنا"قيالإسانالمؤمنون

لبرالملموسةالنتيجةالإيمانعطثةصارتوهكذا

اللهيكونوحين.الحلاصيلمخالطهأمانتهأى،الله

أمانةتذكرلهذا.برهعلىيدكفهو،الخطلهذاأمينا

يبررحيثا.:9-!يو1فيمغا)وعدله(وبرهالله

اعترفهوإنخطاياهلهفيغفرالمستعذ،الانسانالله

نجدقديمةقاعدةمعيتوافقهذااللهموقفإن.بها

28:13.أم32:ه؟مز5:ه-6،لافيعنهاتعبيرا

ا:17؟روفيإلأاللهبزبؤكرلا،بولسوعند

فبر5:21(.كور01:32،بم3:5،2125-26،

ا:16-17،)روالانجيلفيتجلىالذياللة

الذياللهصفة،بولسنظرفيهو2-22!3؟ا

لهنثهدكماالخلاصيعنططهبحسببتصزف

خطيثةوتقوم2(.3:ا)روموالأنبياءالثريعة

بأنيقولواأنرفضواأنهمفي،بولسبحسباليهود

بهم،خاضانظاتافخلقوا.المسيعإلىتقودالئريعة

عنوانقطعوا3:9(فل)رجالخاصبزهمخلقوا

وغايتهاللثردعةالمثالتةالنهايةهيالتيالمسيحشريعة

بز"صارواقدالمؤمنونكانفاذا:3-4(.01)رو

)2كور"بالمسيحالإيمان"فيأي،المسيحفي"الله

فياتخذاللهبزأنيعنيفهذا3:9(،فلرج21؟ة5

ملموشا.يثمكلأنلاميذه"وفيالمسبح

الملكيةالبر()أوالعدالةيرلماس.الملكعدالة2(4

العرشسندهيفالعدالة.عينهااللهمبادئبحمب

،02:28؟16:21أم؟6،16:5ة9)إشالملكئ

)مزاللهعرشسندهيكما92:14(25:ه؟

الفكرةهذهنرتبط(.ه+:إش79،2:،9815:

بحمبها:القديمالث!رقفيالملكثةبالايدبولوجبا

هو:8(.45)مز"العدليحث9الأنهالملكاللهيختار

"ولقيم\(،32:رإش،العدلفي"يحلكلكييدعى

امل،815:صم)2العدلأو"والإنصافالحق

خر،51:+؟23:5؟22:3،15إر؟01:9

832

املحسب9:8(.أخ18:142؟أخا45:9،

يقيملكيإلهية"بحكمةسليمانالملأنعم3:28،

معنى"صدتها(نمتلكالضوصهذهفيالعدل!".

الالماالعدلبحسب"للحكمالداءاتولكن،عاما

والتلميحاث9(،31:أم؟:3-115إش؟91:15

بما5:70،)عاالعدالةيدوسونالذينالقضاةإلى

العادلة""الأحكامإلىالاشاراتثم،23(،5:7إش

كل،(712:)مز"العادلالقاضي9و:18(16)تث

نأفقطتعنيلا"والعدلالحق"ممارسةأنيفهمناهذا

يعلنونحينئتةالقضاالسلطةيمارسونممثليهأوالملك

نعنيالعبارةهذه.يكافثونأوفيعاتبون،الأحكام

لكييسهرأن،وظيفتهإلىبالنظر،الملكعلىأن

التوزيعئةوالعدالةالاجتماعئةالحياةقواعذبدقةتطئتى

)مزوالضعفاءالفقراءحقوقمراعاةمع،والجزائئة

كما،العبارةتعنيوقد.4(:11إش،-721213:

للملدكأن،..مقالثافطالألففيالرافدينبلادفي

مئالعلى،الديونمنالإعفاءيعلنبأنالحق

وتدكالسبتتة.السنةحولالتشرلعتةالنصوص

الكفاية،فيهبسا-22(3412:)إرالأنبياءننديدات

.المثالهذادوئمايطابق!الواقعأن

المؤمنيدعىالانصان.بز()أوعدالة،3(

كلفيبالعدلويعملالحقيمارس"لكيالعادفي

حز64:!ا؟إشرخا:60،3)مزوقت"

القضاةأعاميحضرأنعيهوجصإن18:91(.

البريءويبرئرنبينهمالقضاة"فيحكم،لهغريممع

خررج25:ا؟)تث"المذنبعلىولمجكمون

لاالعامالوضعهذاولكن4(.:15صم231،2:

الأطرتتجاوزالتيالفردئةالعدالةمدلوليستمد

ممارسةتنعذىبل،وجزائئةتوزبفةلعدالةالقاسية

استعلمواوالذين91(.)مزدفيقةممارسةالثريعة

يقطعوا"أنالربنهمطب،الحادلةالشراخعن

58:6-7؟)إش،العراةيك!واأن،الجائرةالربط

والمرأة.(-9،5117-18:5حز؟58:01رج

إلىبدبهاونمذ،البانسإلىكفئها!نبسطالفدبرة

"ارتدىأنهأيوبواكد31:.2(.)أمأالمسكين

وصاعد،الضيقمنالفقيرنخىلأنهلباشا"الحدالة(
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وأسندالأعمىوتاد،والأرملةوالمعذب،اليتيم

-316:،5-22:9ر!؟-1217:)92الأعرج

سخماكان"منة112:9مزوحسب2(.ا

وتكمنالأبدأ.إلىبزهيدوم،المساكينوأعطى

أعمالأنفي(أيوبهر)الذفياتمألمالبارمأساة

وذلكالثرور،منتحفظهلمعملهاالتيالرحمة

)إشالزمنئةالمجازاةمنيرجوهكانماحسب

02.12-اة3حزا،.ا-ا3:

الصدقةمعيتماهىالان!انبزأننرىوهكذا

:8؟12؟ا:7-ا4طوفينجدهمماوهذا.والمحئة

حيث12:392:12؟7:.ا؟3،03:يصي

تعنيانلااليونانثةو"ديكايوسيني"العبرية"صدقه"

إلمىوالاحسانالصدقةبل،والصدق!والعدل"البز

هذاالرابينيين(.أدبفينجدهما)هذاالمحتاج

مدلولخطفيهوالمفىمستوىعلىالئطؤر

طبيعي،بشكليطلبانوالفقرالغنىلأن"صدقه"،

منكانكما،عدلفهذاالفقير.الغنيئبصاعدأن

شاولخصمهعنداوديعفوأنالعدل

القدصىالطاجيفرضالذي24:8(،)اصم

24:13،م)1علبهيدئرخلابأنبرنديه،الذي

26:9.11-ا

الانسانبزإلىالنظرةجاءتالجديدالعهدوفي

الذيفالز.والراليينالقديمالعهدبنظرةشيهة

25:37،46-6،93:ا-3،تعنهيتحذث

والصدقة.المحثةممارسةالواقعفيهو،301:ايو

الكتبةبزعلىيسموبزعن5:02تتكلموان

الأسيانييننظرةمنقردبينيجعلنافهوةوالفريشين

الجصاعةهذهفيالجزائئةالشرعةحيث(-ه5:4أنج

يكفمهأوقريبهبهينالذيللعضوعقوباتتحذد

ولكن.المحثةيرادتبزهو،الواقعفي.باحتقار

وعناك.الديونةتشحقالمحثةهذهضدالاغاظات

يتمثمالمسيحكانإذا:315:متفيخاصصعنى

،يعمدهبأنليوحناقيسمح(الله)مشيثةبز""كل

الذيالخلاصيئالمخططمعبكلئتهينو)فقفلكي

)فلالبثرصائرئلانسائايصيرحتىيجعله!يئتضع

علىد

.3عدنءرججمذان

يزثن.الرب:عدايا

.(22:1مل)2لأمهيوشياجد1(4

جرشوم،نلمن،زارحوابرايئانابن،2(

26(.:6أخ)الاويبكر

8:21(.أخ)ابنيامينقبيلةمنشمعيابن،3(

السبيمنعادواالذينالكهنةأحد،4(

11:12(.نح9:12؟أخ)ا

عنغريبةامرأةوتزؤجالسبيمنعادكاهن5(،

01:92(.)عزاللهشعب

93(.؟01)عزغرلبةامرأةتزؤخآخركاهن6(4

:5(.11)نحفارص!تيوذاأنجاءأحد7("

،يوآشإلىليتعرفالشعبدفعواالذينأحد8(،

-7(.ا23:أخ)2يوذاملك

بهوذانفتنعندها.بنيامينمدنمنمدينةعداسة

نكانورالسلوقيالقائدعلى..مق161سنةالمكابي

:14:16مك2يسميها4-،4(.؟7:أامك

الجب.غريىشماليعداسةخربةهياليوم.داسو

زشة.:عله

وبوبلبابلوأمالأولمطلامكامرأة14(

23(.4:91،02،)نك

وأمالحثيايلونوابنةعيسونساءاحدى،2(

ابنةتسمى،26:3تكفي2-4(.36:)تكاليفاز

وامرأةاسماعيلابنةبسمةغيروهي.بسمةايلون

36؟3-4(.)تكأيضاعيسو

كذلل!سمي.البنتاتوكم!اسفاررابما!()سفرعدد

فيه.نجدهاالتيالعديدةالاحصاءاتبسبب

الاخبارمنمجموعةعديتضمن.المضمون1(،

الاحداثمناطارفيأعلنتالتيوالشراخ

من38السنةإلىالاحداثهذهتعود.مصطنع

صقالانطلاقبينالبدويةالعبرانيالشعبحياة

.أقام4عدنقسم.الاردنإلىوالوصولسيناء

بنيإحصاء)1:أ-.ا:01(:سيناءبريةفي)1(

والخييمبالانطلاقإلامرا(،أفاسرائيل

محموعة3-4(،)تاللاوييناختيار2(،)ف

.(01-ا:)5اخشر



رباعدد

)؟ا:ا-91:22(:قادثشإلمطسبناءمن)ب(

كلهافئلت.مو!ىعلىثورة.أحداثخم!ة

الاحداثهذهاطارفي.الربمنعقا!هاونالت

.عديدة.فرائضأقحمت

02-25(.)فالاردنشرقيإلىقادشمن)ج!

.بلعامعنويتحذثالبربةعبورالقسمهذايعالج

هنانجد26-36(.)فموآبسهولي)د(

32(،)فالاردنشرقياقتسامثم،فرائض

التوضيحاتوبعض،لمهم!()فالمراحلعنولمحة

.الاردنغربيفيالارضاقتسامعن

خرلأخبارانداذاعدليس.الكظبأصل2!،

وموازيةمسنقلةمواديتضمنبل،وحسبولا

قديمةتقاليدإلىالاخبارهذهتعود.ولاخرلأنجار

التىتلكعنوتمتزتالمعابدفيحفظتوقدجدا

الموادهذهمنعدانطلتى.ولاخركاتمنهااستفاد

موسىحؤلهالذياسرائيلعنلاهوتيآمقالأوقدم

معالتقاربإلىتطلعناواذا.المقدسةاللهجماعةإلى

السبي.بعددونالكتابإننقول،خاصةحرقيال

اسفارسائرشأنأشأنهعدي!نشونكانواالماضيفي

دونعدإنفنقولاليوماما.موسىإلىالبنتاتوكس(

منالملهمالكاتبانطلق.بأجيالموسىلعد

دؤن.مافدؤنموصىإلىمنهاقميعودمعطيات

مرسى.برو!مئسبعةحالأي!ننوممما

هذافيالوحدةيؤثنمااليهابوحدة،3(

المعبدترتيببعدممثز:إخباريإطارهوالكتاب

انطلق8(،4،ف،اللاويون)ضتموالكهنوت

المسيرةهذه.كنعانأرضإلى01()فالشعب

فيهاسيحوتالأزماتمنسلسلةالواعفيهي

وهرونمول!ىفيهبمن:الخروججيلكل

أوصلتالمسيرةهذهولكنا-25(.ا)ف

إلىوبشوع(أليعازررأسهم)علىكلهالثانيالجيل

الاجراءاتفاتخذت2(.ا)فالموعدأرضأبواب

كل5-35:22(.)26:لم!تالأرضلاتسام

خر،فينجدماتواصلالإخبادئةالمجموعةهذه

خرفيمعجزاتكانتما.تشائمةلهجةوتعطه

بينحاذاصراغاهناصارت(السلوى)مريبة،
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قاسبىبحددبعقابالربيهيه،والثعبموصى

بنيإقامةإن17(.14،أفالموتىمنكبير

بزوالإلآحقهيجدلاعبئاصارتعد،فياسرائيل

مصر.فيعاشالذيذاك،الأؤلالجيل

عنهانعئراللهشعبإلىنظرةأمامنحن

تحيطفالقبائلالمخئم:وبتنظيمبالاحصاءات

فيهيالنيلاويبقباثلتحيطدوائرفيبالمعبد

الشمب.وسائرالمحبدبينحاجزاوتثكلالداخل

،العبادةلهويؤقناللهحضوريعرفالذيفالشعب

يظكأنيجبالخطأةمنشبعينهالوقتفيهو

الطقومىنظاموكل17(.)فاللهعنبعيذا

يجملأنيتوخى،مخضصةبوظائفالمرتبطةالكهنوتئة

مفارئة.منفيهبماالوضعهذايعيثىالشعب

شبهوةعديقذمهالذيالشعبأنأيضاونلاحظ

عنومفصولمنعزلوهو.يتوقفولادوئايسير

شخصبئحوارفيهؤشهيجدأن!بص:الشعوبسائر

به.يتصلشبولا.بحدتخضهأرضلا:اللهمح

وهوعد،حولومواعظيتفسيريمدراشرلاعدد

مدراشجز،ا.23قسمربا.مدراش*منقمم

سنو.ر.بدم)بالتوراةفيالاولبنالجزئين

وهكذا.الباقيةالثمانيةالأجزاءضعفيشكلو!

علىواحد:مختلفينمدراشينمنرباعدديتالف

عظاتهناك9-36.عدعلىوالآخر-7،أعد

واحد.موضوعحولتدورالأولالقسمفي

يبدأجزءكلتفسبر.بشكلتبدوأخرىوعظات

العبريةهياللغة.مؤلفهاسمنعرفلابمزمور

الوسطى.القرونإلىتعوداضافاتمعالمشنائية

النقاطمنعدذاويتضفنمواعظيهوالثانيالقسم

فيالقسمانضثمتنخومة.مدراشمعاثمتركة

عثر.الئاكالقرنفيواحدكناب

تزؤج.بهىزلايابنهو.المحوليعدريثيلعدريئيل

لداودنحطولةوكانتالأولىشاولابنةميراب

الىالخمسةابناءهاداودسلم18:91(.)أصم

فيي(.21:8صم)2فشنقوهمالجبعونيين

العبريالنصحسبميكالنقرأ2:8اصم2

.الترجماتحسبوميراب
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عدالة.،رجعدل

فيتقع:15(.12)يثهىملكيةكنعانيةمدينةعدلام

وتمنة38:ا-ه()تككزبقربالسهل

ولكنبهوذا،تبيلةفيكانت38:12(.)تك

حينأ-.2(.38:)تكالخليطمنكانواسكانها

مغاورهااحدىفياختبأ،شاولمنداودهرب

.(11:15أخا،23:13صم2؟ا:22صما)

فيهاوأقام11:7(أخ)2رحبعامحصنها

بعد11:.3(.)نحالسيمنعادوايهوذاويون

فياخئلى،جورجياسعلىالمكابييهوذاانتمران

تقذمتكفيربةذبيحةاجلمنالمالوجمععدلام

المعركةفيماتواالذبنالجحودعناورشليمفي

الشيخخربة:اليومهي12:38-45(.مك)2

إلىنتيفبيتعنكلم5تبعدالتيمذكور

المين.خربةمنالجنوب

كان:92(.27أ!)اداودوكلاءأحدوالدعدلاي

الاودية.فيالذيالبقرعنمسزولا

بعدعلىتقع!ياقوتفيأكما.عدنون:اساشاعدلون

مفارةفيهاؤجدتصور.منالشمالإلىكلم18

البزاز(،)مغارةالأولالحجريالعصرإلىنعود

إلىتعودومدافن،الثانيلرعمسيسصخرئةومسفة

الفييقي.الزمن

:عدن

ادينو:الاكاديمن.عدن:العبري،1(

فيكانالصحراء.يعنيديناي.سومري

فيها2:8(.)تكعدنجنةهيجنةالصحراء

الكاتباستعاد01(20:)تكفترويهاساقيةتجرممما

منلمنطقةعلماسموجعلهالصحراءاسمالبيبلي

ومع.المنطقةهذهالعلماءيكتشفالهذا.المناطق

العبثىرغدتعنيالتيبالكلمةعدنارتبطتالوقت

عدناشجارالجنههذهفينجدالعربمة(.في)غدن

لب31:9حزيجحلهاالتي89(31:9،16،)حز

جنةصتبرضوح.،:27سييتحدث.اللهنجة

يثعادانبيت)سكانعدننجوئذكر.البركات

الاشورتة(.النصوصفيعديني

فيالمذكوريناديني!)يتعاداننجي"2(

يوتعلى

عليهمنغفبوالذينالأشورئة،النصوص

91:12؟مل21حزقيازمنفيالأشورلون

عادان.بيترحع!:12(.إش

غيراللفظهيعدن27:23،حزفي،3(

الاصلي:)الاسمجمذانمدينةلاسمالمضبوط

المراجعفيالقديمةالمدينةهذاسمنجدجذان(.

فياليومتقعوهي..مق18القرنمنذالمسحارية

الحدودقرب،للفراتاليمنىالضفةفيعنقاء

واشفانوس:2723حزحب.العراقتةالسورثة

الفينيقثة.التجارةخطعلىعدنكانت،البيزنطي

مدينةوجودعلىتدكيونانئةمدؤنةوؤجدت

أخطأ(.)ولبههحديابيحكمهاصغيرةهلينية

عدنا

)نحالكهنوتيةالعائلاتاحدىرئيس،1(

.)12:15

غريبةامرأةتزوجاسائيلنجيمنرجل،2(

تركها.علىوأجبر03(:01)عز

جانبوأخذشاولترك.منسىقبيلةرئشىعدناج

02(.:12أخ)اصقلاجفيداود

عدنة

يوشافاطأيامفييهوذاقبيلةجيشفيتائد1(،

:14(.17أخ)2

سارةوالدة.احمتامنالذيرعوئيلزوجة2(4

11:1(..ا:12؟7:2،8،)طوطوليازوجة

حة."أيضاتسفى

عذو

فيصيمانوكلاءأحدأحينادابوالد،1(

4:14(.)املمحنائيم

نقرأآ26في.26(6:أخ)االلاويينأحد2("

عدايا.

أ)2عديدينملوككرونيكةكتبراء،3(

22(.:13؟15ت9212؟:9

ا:7(.)زكالنبيركرياجذأووالد4("

في"نزيقين"نظامفيالابمالمقال!.شهاداتعديوت

دصفنلأنهالمقالاتسائرعنيختلف.المشناة

الاغتسالمتؤعة؟مواضيعفيمختلفةشراخ



عديثيل

وها...الزواجالحشور،،الكهنةحفوق،الطقسي

قذمنهاصلوكيةآراءحولتأخرةشحهاداتهي

ثريعة03الثمايةفصولهتذكر.سابقةسلطات

اكثرعادتها(غير)علىهلالمدرسةفيهاتبدو

فيالأولىالمشناةوتثرح.شماممطمدرسةمنتشذذا

يؤخذلمآراءتردلأجلهالذيالببالأولالفصل

منأحكمنحنفهل.تآرائهالانسانيتعفقلئلا،بها

بأرانهما.يتمشكالمذلكومعوشماي،هلال

.الموضوعهذافيتوعمفتاستتعتق

عدئل

حزتيازمنفيشمعونعشائرإحدىرنيس1(4

36(.:4أح)ا

12(.:9أخ)امعساىوالد.كاهن2(،

أخ)اداودالملكخازنعز!وتوالد"3(

.)27:25

نسئى:36(.15)يشيهوذاسهلفيمديحةعديخمايم

الحديثة.اليوم

أخ)1داودأبطالأحدالرأوبيني.شيزاابنعدينا

ا:42(.ا

اعتبرقد،المرض5شأنشأنه،الحذاب)ا!(،عذاب

)تكالشخصئةللخطيئة"عقابأنهعلىمرازا

فقدا:4-8(.)إشالجماعتةأو3:14-91(

صم21الفردخطيئةبسببالجماعةئضرب

عذابولكن21:7-17(.أخا24:.ا-17،

فهذا53(.أإشالشعبخطيئةيكفرقدالفرد

-2؟"3:)إشالذأرادهالذيالنظاميعيدالعقاب

في!ماالمسيحعذابكانلهذا،53:6(.26،

المسيحيوعذاب3-!ه!(ا8:)مر(القديمالعهد

الله.معالبث!رئةبصالحماا-12(ا4:كور)2

.بتول،رجعذراء

منتتأئفوايصعةجزيرةشبهعرابيةتشكل.عرابية

الجنردقة.آسياغريىفيواقعةوهي،مرجكلممليوني

ومن،الخصيبالهلالأرضالشمالمنبهاتحيط

الجنوبومن(،الفاريصي:)أوالربالخليجالشرق

قلبأماالأحمر.البحرالغربوعن،الاوقيانوس

هيفيها،مباهلاواصعةصحراءفهوالجزبرةهذه
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حازةوصحراوثةصخرتةهضابثم.الخاليالرج

رمال"الشمالمنبهتحيطالذيالنجد،وجافة

علىنمتذالتيوالتلالالودبانأماالنفود.

فيوالين،الئحمال!فيالحجازثل،الشوافى

الفديمفيكرفتوقد،خصبةفهي،الجنوب

الشمن.غاليةكانتالتيبمنتجاتها

بلدانبينالعلاقاتإنوالحسا.البمن،1(

كانتوالشرقئةابخوليةوعرابيةالخصيبالهلال

كانتفقد.التجارئالمحشوىعلىخاصبشكل

حتىالشمالإلىالبمنمنتقودالقوافلطرق

عرالشرقيالئمالإلىأومصر،وحدوددعشق

الطريقمعتلتقيحيثالجنولئةبابلونيةحنىنجد

اكبر،القديمةالحساعاصمةهاجر،منالآتية

الصعوديةالصببةواحاتوأغى(مرض!كلم)018

منالمنطقةهذه.الحفوفالحاليمركزهاصارالتي

كثلإابعدتستكثفاالتيالشرقئةالشمالئةعرابية

العصورفيعرفتقد،الاركيولوجئةالناحيةمن

باك!رافاتصلتالحضارةمنرفيغامصتوىالقديمة

حالئامعروفةمدؤنةوأقدبم.الجنولئةالرافدينببلاد

منقررقيجزيرةيوجدتتدهاجرلملك

يبدوماعلىوعادتالسومزلةفي؟ؤنت.البحرلن

-م.قالثانيالألفمنتصفإلى

عرابيةفان،القئمةالوئيقةهذهجانبأوضعناإذا

وهي..مق9-8القرنفيإلاالتال!يغفيتدخللا

تبدو،جهةمن.جذامحتلفينوجهينللمؤرختقذم

بالقبائلمليثةالخصيبللهلالالمجاورةالفيافي

جهةومن.بدؤاأيعرئانفسهاتئميالتياليدوية

تتكؤنالعرلثةلجزيرةالثرقيالجنوبمن،ثانية

منرفيعمستوىإلىتصلسوفنحتلفةحواضر

.م.قالأولالألفضفمنذالدينئةالحضارة

واختلفتالفثتين.بينالجاةطرقاختلفت

وكانوالاقتصادبة.الاجتماعيةالظروف

ساعةاللغوفي.المستوىعلىالكبيرالاختلاف

مححلفةلهجاتتتكلمالبدوئةالثممالقبائلكانت

واالكنعالئةمنوقردبة،العربالشماللنةعن

الجنوبلغاتكانت،وفلسطينسوربةأرامتة
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منقريبة،اليوماليمنيسئمافيالمحكثةالعربق

السكانأما.عديدةأمورفيالقديمةالجشثةاللغة

يعتبرونكانوافما،المناطقهذهفيالمقيمون

فيحتىولاالييبلي.الزمنفي"عرئا"نفوصسهم

البدؤيستونكانوابل.للمسيخةالأولىالأجيال

"عرئا".خدمتهمفييعملونأويهذدونهمالذين

مملكةفهيالقديها،اليمنفيالأهمالممالكأما

حمير.ذلكوبعد،قتبان،معبنةحضرموتتسبأ

كانتالجنوتةعرابيةفيالتجارثةالطرقانوبما

فقطنجدلافنحن،وفلسطينسوريةحتىتصل

الفيافيفيالبدوالربالخصيبالهلالحدودعلى

كانتكما،السعيدةعرابيةمنآتيةقوافلبل

نغلصأيامفي".فليكس"ارابيااليمنرومهتسثي

للمرةصبأذكرت)744-727(الالثفلاسر

هذاأنفيشكولا.الأضورثةالنصوصفيالأولى

وتلفى.الرفيالجنوبفيسبأمملكةعلىيدلالاسم

اميرمنهدايا.(.مق)721-507الثانيسرجون

كريبئيلالملكارسلكماامارا.يتاعاسمهعبأي

نحن)407-068(.لسنحاريبهداياالاي

فيتجارتةاسوافاامتلكواقدالسبأيونكانإننجهل

بعديفيماالمينيؤنامتلككما،الحزيرةشمالي

المبنيينمركزيكونانويمكن.اليومالعيلةأوددان

وددانسبألأن،سبأيسوقسبقهقدددانفي

بنايعودالنمنهذاإن.ب:017تكفيمعاذكرا

فيددانذكرفيهالذياسقتاإلى،الساجالقرنإلى

)555-بابلملكنبونيد،واحتل25:23.ار

وخيبرويديموفدكتيماءاحتككحاددان953(،

علىكلهاتقعمدنوهي(،اليوم)المدي!ةويثرب

العربتةمنتقودالتيالبخور()أواللبانطريق

شلثبلابلبلتالحربهذه.الشمالنحوالجنوبئة

تيماءبدت،الفارشةالحقبةوفي.السبأثةالتجارة

محاصيلتنطلقمنهالذيالدوفيالتجارفيالمركز

ومنومصر.وسورلةبابلونيةنحوالجنويثةالعربية

يجديدةتبذلات،الاخمينيينمملكةسقو!نتائج

لهمالمينتوذجعلالهلتشيةالحقبةبدايةففي.المظقة

2القرنفيمزدهرةظلتالتيددانفيمستوطمة

عرابية

،الأنباطأيديإلىانتقلتالتجارةولكن..مق

حياةإلىاتقلتالريىالتنمالمنقبيلةوهم

.مزدهرةمملكةوكونتأدومأرضفيالحضر

الشصاليةعرابيةكانت.الشماليةعرابية،2(

)إرللكلمةالحمريالمعنىفيالعربموطن

9:14،13:02،إشأخ22؟27:اخر25:24؟

فكانتبالاشوريةالعبريةاللغةوتأثرت3:2(.إر

أتدم"ارفكشاد"،تكؤنمنهاالتيف"ر)علفظة

حكمبدايةإلىنعودالاكادثةفياللفظةعنشهادة

ايمرائيلبنيأنبما)858-824(.الئالثشلنصر

مذعلىالعرفيالثممالبقبائلانصلوايهوذاوبني

"عريى"لفظةأذالمعقولمنيبدوناريخها،

أسماءايحصالمعالعبرثةاللغةفياستعحك

تجعلالاشورتةالملكئةفالمدؤنات.الم!روفةالقبائل

ومنالبهيرةقيدارقبيلةمنلأناس"عريى((صفة

لاسمبسيطةاختلافةهيالتيسومئيلتبي!لة

اليبلةادبئيلتثبهالتيإديبائيلوابناء،اسماعيل،

تمود،،عيفة"وأبناء:92(،اأخ131؟ة25)تك

بسببالتوراةفيمبسام)هيمرصيحاني:إيباديدي

الباء.موضعالراءوضعتالكتابةفيخطأ

ا:92(.أخا25:13،نك

النصوصربطنهاأخرىقبائلهناكأنكبر

الاسمبهذاتقيهمأندون،بالعربالأشورية

المعويونهم،مة،تيماءأهلهم.واضحبثحكل

يوشافاطضدوالموآبيينالعمونيينمعتحالفت)قبائل

معتحالفصثمثالسبعينيةحصب02:اأخ2في

26:7(أخ2عزيا،ضدوالعربالفلطين

منعدذانجدنحنوبدانايا.وخطيايانبايوتهو

عئرالاثنياسماعيلانجاءبينالقبائلهذه

هذاعنينتج92:31(.أحابما25:13-5)تك

والواحاتالعربتةبالقبائللائحةتعطيناالنصوصأن

العربأما..مقالثامنالقرنمنذاكثرهاعرفالتي

،،الجماليرعون"بدوفهمعنهمتتحذثالذين

الماءعنبحثاجداكبيرةمسافاتقطععلىفيجبرون

اماكنإلىالنفود،فيالثحتاءخيامفمنوالكلأ.

كانت،الثمالةسوريةقيالصيففيالانتجاع



عربية

بينتمتدطريقفيتنتقلالجمالتربالتيالقباثل

جندبوالعرلماالثيخانونعرف.كلم008و006

جمل.ألفمعترقرمعركةفي853سةكارك

،الفراتنحوتتحزكأخرىقبائلوكانت

وهذه.الرافدينبلادحضاراتمعئتصل

ما،الفيافيتجاورالنيالمدنمعالموسمثةالعلاقات

بل.منهبذلاالذيالمفايضةعملفيننحصركالت

منواتتباسا!بادةاشعائرفيمثاركةهناككانت

متعتفاالدوفيظل،ذلكومع.ذاكأوالمعبدهذا

)أيللمترلركيةالقديمةفالممارسة.وعاداتهبأعرافه

ت!نعكص(الأبلا،البيتأوالفيلةرئيةهيالام

تسثتباسمهاالتيلهاجرأعطيالذيالدورفي

عديداتعربياتملكاتذكرتثمهاجر.مدينة

ملكة"زبيبة"أشورتة(:ونصوصبم.أأمل)رج

ملكة"شمسي!8*.سنةحوالىوعرابيةنيدار

307-صنةعرابيةملكة"يطيعه!3*.سنةعرابية

شكلت681.سنةعرابية!لكة"تالخونو"207.

القبائل.فيوروحتةمدنتةسلطةأعلىالملكاتهذه

النصوصىتذكرهاوظيفةوهي،كاهناتكنفقد

افكالانوعربيأو)كومرتو(أراميبلقبالاشورئة

هذهوان.الرافدينبلادبىأصلهيعودالذي

واحةفييبدوماعلىأقمنتدالملكاتالكاهنات

معبالاسلامارتطتالتي،الجندلدومة،دومة

455تبحدالتيالحوفاليوموهي،الوليدبنخالد

الواحةهي.العقبةخليجمنالشرقإككلم

شإا:03؟أحا25:14؟تكفيالمذكورة

كاهنانهاوسبىسنحارباخفهاقدا،21:ا

حزائيلإلىالآلهةرذأسرحدونانكير.العربوآلهة

ذاكعندتالخونو.الملكةخلفالذيعرابيةملك

الالهمعالالهةوكاهنةانملكة"تبوعة"صارت

عرابيةآلهةسائرأما.السماواتعطارالكوكب

الالاهةفهيالزمنذللثفيالمذكورةالشمالتة

واله!نوهايةإ،الثسسوالالاهة)دابة(المرضع

عطاراماإلو"!ابيرالخعبواله،"روضايو"الحرب

)عطارد(.الكوكبللالهثانياتجثئافكانقوروما

السياسيئالمركزتبذل..مقالسادسالقرنفي

ط!88

حيثتيماءفيفمار،الشمالئةعرابيةفيوالدينيئ

نابعدسنواتعثربابلونية،ملكنبونيد،أقام

قدارقبيلةظلت،ذلكومع.الواحةتلكاحتك

ظلواوقد،"ملركال!شيوخهاوشمي.القبائلأتوى

وكانت.الفارسيةالاخينيةالحقبةفيجدأناشطبن

المشخوطة.نلاليومهيالتيفيتومفيحاميةلهم

فيأقاتقيدارئةعثيرةكانراالانباطأنويبدو

"انالاممبر:بلينوسيقولكماتماءمنطقة

)التارلختيماء"بأهلالانياطربطواالاقدمين

خرحولبونتراحتفظوقد157(.الطيي

ترجمحينتاريخيئبتذكريبدو،ماعلى21،ة27

فمنطقة."الانجاطالوجهاء"كلبىقيدار"أمراء"كل

الشمالوفي.دشقحتىامنذتقدكانتالنبطثة

وأقامثالبدوحياةالعربئةالعشائرمنعد؟تركت

الهلنستتةالحضارةنفتحفيشاركتحيثتدمرفي

الاولالقرنمنذالواحةهذهعرفتهاالتيالاننقائية

بلادشمالوفي.م.بالالثالقرنحتى..مق

اضسى،للموصلالغريىالسممالفيأي،الرافدين

حاضرةوهيإ،اليوم)الحضرهترامملكةالعرب

ملوكهاكان.م.ب2-3القرنفيازدهرت

".عرابية"ملكلقبفأخذواللفراتيينخاضعين

عرابية.،ر!عربية

عراد

منالجنوبإلىكلم02تبعدعرإد.نلالوم1(،

12)عداصرائيلبنييقاومأنملكهاأراد.حبرون

فيهاوأقام14(:12)يثىعراديضوعاحتلاي(.

امنزخوهكذاا:16(.)قضالقينيحولاببنو

اليهوذاويين.معالقينيون

15(.8:أخ)ابرلعةابنةبنياميني2(4

فخارتة.شقفات!رجشقفاتعراد،

في"قدشيم"نظامفيالخاسىالمقال.الميم:عراكين

رئيميئبشكلتعالجفصول9يتضمن.المثناة

وأحبوائاكانسواء.للهيكلخيرتكرس!ثراخ

16-27،24:ا-16،8؟27:ا-8،الافمحة

جمصبحالحيرهذايكزسوحين25:+-34(.

نأقبلدنيوثةلأمورئشعمليعودولامقذفا
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بابلتلمودالموضوعهذافيسيتوشع.يفتدى

وتوسفتا.

إلىالمقذسةالكتبفقلواالذينالمترجمونعرب

عبد،اسحافبنحنبن)ال(:منهمنذكو.العربيه

بنسهلبنعليفلاسكبز،اسحاق،الطيببنالله

المطرانالانطاكي،الثالثيوحنا،الطبريربن

جرجس،الشدياقفارسداود،يوسفاقليمس

فبليب،البستانييوسف،اليازجيابراهيم،زوبن

هام،فانجوزيفروده،اغوسطينكوش،

عالي،دايكفانكرنيليوسروز،جوزف

ال!بسناني،بطرس،اليازجيناصيف،سميث

حاتلانيت،)صهيونيالمارولةالمدرسةطلأب

انطوان،فرحاتجرمانوس.(،..حصروني،شلق

عبدحيب،حمويصبحي،لافنانرينهاودو،

العثرين(القرنفي)الثانيالبستانيبطرس،الساتر

نجب،افطونيوس،الفغاليبولسثالخاليوسف

عزيز،فهيموردةدوبانجنباصيان،مانويل

بطرس،رفقةفؤاد،اللهخيراسعد،تادرسمورس

الخوند،يوحنا،مطرروفائيلةقميريوحنا،القزي

،الفاخوريحنا،الفاخوريجورججوهر،اسعد

يوسف،حمصيجورخ،بازسعيد،خؤامجورج

ابراهيم،الرزيسركيص،برنيرتهلوقيانس،عون

توماتغوادانيوليفيلي!ب:المطوشيمخايل،الغزرالط

اللهعبدالفتحابو،جرمانوسدومنيك،اوبيسيني

الانطاكي.الفضلبن

يوسف،البافييوسف)ا!(:منهمنذكرالشزاحعرب

النورعدعؤاد،سمعان،العسكريجر-!

انطون،كرامةاريا،الطوخيروفانيل،آمدي

،اصلانتادروسابنجبرائيل،صئاغانطون،دثرر

السزي،بنبثر،الزياتابناتناسيوس،اتناسيوس

بنجرجس،الانطاكيالفضلبنالذعبدالفتحابو

،سنباطبنسنانبنالحارث،اليبرودييوخا

،هلالبنيعقوبكنداسة،بيتمناليعازر

زاخرةعبدالله،الصهيونيجبرائيل،طخانجرجس

الانطاكي،الفضلابنعبدالله،الملكيالفضلابو

،العبادياسحاقبنحنين،البعلتافيالاولجرجس

عربيا

ابراهيماخميم،اسقفيوصابعدو،افرام

ابوالمعفقة،كنيسةشئاسشاكرابو،الجوهري

يوخاالوجيهقيصر،كاتبابن،العشالاسحاق

القنبر،ابنمرضالرمنتي،بطرسالقليويى،

ابناسحالتىابواشمرنين،اسقفساويروس

الاسكندرتة.بطرك،الثانيجبرائيل،اللهالفضل

الجليل.حدودعلىتقعمنطقة5:23.امكصبات

كإبهموجاءوالاولادالنساءالمكابييهوذامنهاأخذ

ية.اليهود

انخفاض!.التعريفمعدوماوتك!.الفيافي:عر؟ن

حتىالثمالمنوفلسطينسوربةعبريمرأرضي

بحراقيبحريسمىهذاأجلمن.الحقةخليج

يسمىالميتالبحرجنويالواقعوالقسم.العربة

إلىالممتدالثحاليالقسماما،العربةأيضاالو!

الغور.يخمىجنارتبحيرة

واسعمعنىعربالجمعلاسمكانعربعريا،

را02::13)إشالبدوجمغعلىالبدايةفيفدل

)املالعريةوالجزلرةسوربةصحراءلى02(3:

حز،25:24ار؟9:14أخ21:13،2؟01:15

المذكورةم"بيرح!أنإلم!نثمبرهنا2(.ا27:

واليونانتةالسريايةترجتهاالتي17:4املفي

)ستضافواالذبنالعربالواقعفيتعني"الغربانإ،

صيدا(صرفةأرملةفعلت)كصاصيافةأحسنإيليا

فياللحملهموقذمواغيرهأوغنئالهفنحروا

العهدفياتمأخرةالنصسوصأماالمساء.وفيالصباح

)عريى!المفردفيفتستعمله(أخ2،أخ،)نحالقديم

أقامواالذينالادوميينعلىلتدل)عرببم(الجمعأو

القديمالعهديعرفلا.الفارسيةعربيامقاطعةفي

علىيدلانه.نعرفهالذيالحديثبالمفىالعرب

العربيةالجزلرةفياقامواالذينوالبدوالحفر

ابناء،يقطانابناء،اسماعيليون:التاليةبالاسماء

...اوفير،ددانسبأ،قيدار،وعشائرها:قطورة

.ا:26-92؟تكفيالقبانلهذهلوائحوجدنا

الانباطمملكةنمتولقد12-25.16:ا-4،

وسميالفارسيةعربيامقاطعةفيا:17!)غل

ماوهذا\(.ا:2أاعالجديدالعهدفيعرباسكانها



084

منالقريبةالصحراءعنبئحدثعندماالنمنيعنيه

لغة4:25(.ا:17؟)غلالآهلةفلسطينمناطق

ادبيةلغةصارتالتيالمالبةالعربيةهيالعرب

فهيالقديمةالعربلغةاماالبيبلية.الفترةبحد

فيوجدتالتيبالكتاباتالمعروفةالجنوبيةالعربية

عرابية.ءرج.العربيةالجزيرةنجويى

للكتهابعرثةترجحات5رص!نرجمات،عربية

.المقدس

فيالطفولةانجيل،رح)ا!(فيالطفولةانجيلعرية

العربئة.

اللغةفيالعرشإلىنئيمخاصةكلمةلا)ا!(،عرش

على،كرصيعلتدك"اس"كفلفظة.العبرية

القمورفيإلائوجدكانما.عرشعلىمقعد،

الجالىعالىالكاهنإلىوالاشارة.الهياكلوفي

18(،4:13،أ:9،)اصمالبابعدمقعدعلى

يثألف،الكلمةحصرفيفالعرش.مثاذاأمزابثمكل

مز،مود)!قدمموطئومنعاليمفعدمن

القصرفيالاستقبالتاعةفييوضعوكان.(ا:011

أتكالملكئةالسلطةرمزكان:46-47(.ا)امل

ممكسا.45:7(:مز14:9؟صم41:042؟

2:22(.حج13،ت7صم17:182؟)نثكلكل

مل2،الملوك)كرعييملكصما.سك:أو

الملكيةإلىالنظرةحب25:28(.91؟ت11

مععرشعلىجالئاجهرهيتمثونكانواالالهثة،

يشبهوكان132:7(.99:5،)مزقدمموطئ

زوالوبعدا(.:2مرا؟28:2أخ)االعهدتابوت

)أشالرفيئدمموفىالأرضصارت،العرش

فيالكروبيممعيتماهىالعرشوكان66:ا(.

)اصميفولونكما،عليهاللهيجلسالذيالدبير

؟16*:إش؟91:15مل2؟6:2صم2؟4:4

يرونوكانوا.6(:13أخا،ا:99؟082:مز

أورشليمفيا(،66:)إشالساواتفياللهعرش

)إرالهيكلفيأ،،:7(43حز؟3:17،14:21)إر

تدرةإلىرمزاكانالالهئالعرشوهذا:12(.17

الكلاموترشغ2(.؟279،:39)مزوسلطانهيهوه

منطبقةكؤن،البحدبيلئةاليهوديةفيالملانكةعن

صو3:8،لاويأوص"العروش"سفواالملائكة

2:1(،أخن2ا:16،كررخ22؟4:91،آدم

الجمعهذاتإ.كبور"ميقابلماوهذا

"عرشعلىيدلقحرانفينجدهالذيالنفخيمي

نإ94:8(.سي28:18؟أخ)االإلهتة"المركبة

تضخيص.هم"العروش"سفواالذينالملائكة

اليالمجئنحةالعجلةفيلماالمركبة"لعرشتصلأونجد

فيالنقودبعضعلىالالهيالئخصمقعدهي

سحيلعبالالهي"المركبة"عرشوان.الفرسزمن

وفيبالمركبةالمرتبطةاليهوديةالصوفيةفيهائادوزا

وقد!(.لبق،التصوفمن)شكلالقئلانئة

فيالشيطان()ترونوسعرشالجديدالعهدعرف

.2:16:01؟13؟2:13رؤ

الأولالنداءهذا.اللهمعرفة،اللهعرفمعرفه،عرف

فيالبيبلياتوردهلا،الانسانقلبإلىيتوخهالذممط

"عرف"ففعل.جالنسياقفيبل،علميئصياق

،المجزدةالمعرفةيتجاوز،الساميالعالمفي(دع)ي

اختبرهشيئاعرفمن.وجودتةعلاقةعنويعبز

53:3()أشالألمنعرفوفحنملموصا.اختبازا

(31:)قضوالحرب(13ة3)حكوالخطيثة

.!2:9،17)تكوالثمزوالخير8(:95)إشوا!لم

تأثحزايخنايؤثرحقيفيئالتزامأمامنحن،هذاكلفي

علاقةفيندخلشخضانعرتوحينعميقا.

مناكثرالعلاقاتهذهتأخذوتد.معهحميمة

مناكثروتحمل،درجةمناكئروتتضتن،شكل

)تثالعيلةلبالتضامنعنتحبزفاللفظةمحنى.

34(.:الو:ا:4)تكالزوجئةالحياةوفي9(:!هم

)حزدينونتهتحتنقعحيناللهنعرفونحن

)إرمعهعهدفيندخلحينأيضاونعرفه15(.:12

الحميمة.حياتهفينشاركبحيث31:34(،

المعرفةفي.اللهمبادرة:أولأ..القدبمالعهد1(،

نعرفأنتبل.اللهمنبمبادرةيبدأشيءكل،الدبئة

"الاختيارسزهوهذا.لديهمعروفوننحن،الله

18:9(،)تلثابراهيماللهعرفنجا:اللهوعناية

ج!حيعبينمنعرفتوحدكم"إياكم:شعبهوعرف

الأنبياء،يولدأنقبل3:2(.)عا"الأرضعشائر
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نأيريدالذينجميعوكذلك(.ه:ا)إراللهعرفهم

فالذين.(13:12اكور8،92:)رولابنهيعطيهم

)خربأسمائهموعرفهم،الشكلجهذااللهمثزهم

إليهم:ذأ-دهيعزففهو01:4(،يورجصه:17،

تلجمخافنهجعل3:14(،)خراسمهلهميكث!ف

حبنحنانهعلىويدفمي(،02:18)خرقلوبهم

)تثميرائايمنحهمحين،أعدائهممنينخيهم

هيالتيبوصاياهبعزفهمحين11:2(،4:32،

02(.-147:91مز،0316:)تثالسعادةطريق

يتجاوبأنالشعبعلى!البشريالجهلثانئا:.

بكتيتهلهولكونإلههفيمرف،الالهتةالمبادرةهذهمع

البدايةمنذولكنه.6(:6؟ا:4)هوحقيقيئحثفي

"هم32:8(:)خروعاجزضعيفأنهعلىيدك

)مز"طرقييعرفونلاوهم،ضلالفيقلوبهمشعب

)عدالمخة!فعرفاللهالانسانجهلا(..59:

فما،البهيمةمنتعقلأأقكبدا78(.مز:22؟14

يتحزر،هر8:17.ارا:3؟)إششيئاعرف

اللهأخائئايزنيا-2(.8:)هوالعهديتجاوز

32:17(.)تثالماضيفييعرفهالمتآلهةومنعئفا(

فهر،2(:8هو)لماجيوه"يعرتأنهيتخئلوعندما

خارجثة،ظقتاللهمعالحلاقةلأن.نفسهيغثمن

اللهمعرفةأما7(.إر؟92:13-14)إششكثة

الحياةفيوئترتجمالقلبتلجأنفيجبالحقيقئة،

رح22:16؟إرا:17؟إش6:6،)هوالواقعثة

ولكنالأنبياء،كرزهماهذا7:22-23(.مت

)إرتتعلمأنتريدولاإلههاصولتتسمعلاالأئة

المعرفة!لانقصتهاأنبعدتعاتبسوفإذن7:28(.

4:6(.هو5:13،)إش

براسطة:مخيفبشكلذاتهالشعحتاللهوسيعزف

عندالعقابإعلانوينوزع.المنفىوهالدماركارثة

".الرلثأناأني"تعرفون:تهدبدكلهقرارفيحزقيال

،الحدثقساوةفيإلههوواجه،نفسهالشع!واجه

نأفعليه:والوهمالسرابفييبقىأناستطاعفما

2(.)باالانسانوبخطيئةالذبفداسةبعترف

الأملبقيولكنالجديد.والقبالمعرفة:ثالثا.

معرفةمنالأرض"تحتلئحيثعجيبتجذدفي

فةمعر،فعر

11:9(.رإشالماء"منالبحريمتلئكماالرب

أنهاصائيليعلنلاهذا؟يكونكيفولكن

قلبهأنوعىلأنه،الخاضةبقواهيصلأنيشطغ

41(.:26الامحتونغيرقلبهأن24(،7:)إريثزير

قلبلهيكونأنوجب،حفااللهبعرفأنأرادفإذا

لاداخليتحؤلضرورةعلىتثشذد.كامل

قلوئاالرببعطكم"ولم.اللهمنإلأيجيءأنيمكنه

لتسمعوا"وآأئالتبصرواوعوئالتعرفوا

الرب"يطهر،المنفىبعدولكن92:3(.)تث

03:6()تثذزبئكم"وقلوبقلوبكمإلهكم

إرميابواسطةالمنفثينإلىنفسهالوعدوبتوخه

)إرالجديدالعهدإعلانجوهريشكلإنه:7(.)24

يجعلإثمكم()أغفرجذريتطهير:34(31-31:

كيانهمفيلثريعتي)أجعلممكئاالعميقالخضوع

الاتماءيتاكدوهكذا(.قلوبهمعلىواكتبها

فيكونإ،شعبيويكونونإلههمأاكونالمتبادل!

يعفمونيعودون"لا:وحقيقتةمباشرةمعرفةينبوع

.الربإعرف:للآخرالراحدفيقولبعضابعضهم

ث!.كبيرهمإلىصنيرهممنيعرفوننيبل

روحدورعلىفدك،النظرةهذهحزقيالواكمل

جديذا،قلئا"أعطيكم:الباطنيئالتجديدهذافيالله

وأجعلجديذا...روخاأحشائكمفيوأجعل

فيكون26-27(.36:)حزأحشائكم"فيروحي

يعرفوهكذا(.14+:)حزاللهشعبقامةهذا

إلىكماكم!:13(،)حزايرائيلإلىنفسهالله

36:23(.)حزالوئنيةالأمم*

يمنحهالذيالخلاصمسبفاالثافيإذهياوصؤر

يصطدمحينالكونفيتأثيرهعلىفشذد،الله

وو45-46(.)إضبهالهعهدلابصدمةالشرك

)فيعمالتارلخسثدأنهعلىالذدك،جديدخروج!

)إشجئار..."فاديكوأنئختصكأفيبشركل

"أنتم:اسرائيللبنياللهويقول94:26(.

لأنكماخترتهالذيعبديذرلة...شهودي

وقال43:.ا(.)إشبي...!وآمنتمعلمتم

أ.الأممنورمنل!أجعلدا:لخادمه

آخرفكرقيخطوهاك.علوتةحكمةرابغا:.



فةمعر،فعر

امرائيلحكماءطلب.مشابمنظورإلىبنايصل

الحياةفيالمالحالح!لوكتؤفنتواعد)وجمعوا(

اللهوحده:يقوليقينفيهمفتجذرأم(،)رج

طريقكل!درس28(.)أيالحكمةصيعرف

حكمةكل"جاءتوهكذا3:+(.)بالماالمحرفة

منحاللهأنفيشكلاا(.:ا)سيالرلث"عندمن

هياصائيل:إلى،حنانهفي،الحكمةهذهيبوع

24:23-24(.)سيموصىأعلنهاكماالشردعة

9:5(.)حكخارجثةظفتالعطئةهذهأنغير

لكياللهإلىيتضغأنالمؤمنعلىوجبلهذا

لاحكمةي!روحالانسانقلبفيفيجعليكضلها

نأيستطيعانسان"فأيى(.1ة7:79،)حك

9:13(؟)حك"اللهقصدبدرك

أعطبالمسبحبسوعفيالجدي!د.العهد،2(

الجدبد.العهدلزمنبهاوعدالتي،التاقةالمعرفة

وحدهيسوعكان.الازائثةالأناجيلفيأولأ:.

و!ثرخ22(،:ا.الوالآبكفعلىقادزا

بسلطانعلم1(،13:ا)متاللهملكوت

نأرفصى.بت!عليمهالناس!فأعجب7:92(،)مث

ئعليمهكانفما:7(.ا)أعالباطلالفضوليرضي

التولةإلىونداءطثب""خبربشكلبدابلنظزيا،

نأعلينايبقىترلئا.اللهصارا-15(.:4ا)مر

الوالأزمنةعلاماتونفهم،حضورهنكتشف

ت)نتقئلهكيونسئحذ91:42(،12:56؟

المعجزاتيوعضتمالأقوالوالىي(.25:01

رسالته.علامةهيالضي

أعداؤهفهمما.!اعداداتهيئةكانهذاكلولكن

)مريفهمواأأنفسهمتلامبذهبلس:ه(.)مر

حينولكن134.ة18لو16:23؟مت6:52،

النوريظهروز(22:02الرالجديدالعهددمجهزق

الوالكت،ليفهمواأذهانهمفتح"يخدكاملأ:

2:+(.أأعالقدسالروخوأفاض24:45(.

اللهمعرفةأزمنة،الأخيرةالأزمنةأفيمتوهكذا

الحفيقتة.

منأوضحيوحناكانيوحنا.إنجبلفيثانيا:.

أولأصب.الوحي،هذامراحلعلىفدك،الإزانبين
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إلىيجتذبونيطبعونهفالذينيعئمنا.الآبنتركأن

وبعرفونهيصوعيعرفهم6:44-45(.إيويسح

كلأنغير.6(:)14أبيهإلىفيقودهم14(،:01)

لغزاإليهمبالنسبةيقىبمعلومايسوعبقولمما

فهذا.الصلبعلىيرتفعأنإلى)16:25(،

بم)8:28يعرفونهمجعلهموحدهالمجبدالارتفاع

للتلاميذيحصلالارنفاعهذاوحده32(.،:1223

يكشفوالروح7(.:9316؟)7:الروحعطئةعلى

رجبم141:26وأعمالهيسوعأقوالبعدكللهم

كلهاالحقيقةإلىويقودهم12:16(،2:22،

وبواسطة،يوعالتلاميذيعرفهكذا:13(.)16

02(.:7،)14الآبي!رفونيسوع

تقومجديدةعلاقةهناك،فقالإرمياسبقوكما

نعرفلكيالفهمفأعطاناالانسانابنجاءةاللهمع

تحديذفلا14(2:رج5،02:)ايوالحقيقيئالاله

أنت"نعرفكبأنتقومهيالأبدثة:للحياةآخر

)يو"المسبحيوعأرسلنهوالذيالحقيقيئالاله

بدونالمسيحيينتجعلباثرةمعرفةهي17:3(.

34؟31:إررج؟:227يو)ايعفمهممنإلم!حاجة

يوحنايسفيهاالمعرفةهذهولكن23:8(.مت

)بوالحياةذاتفيمشاركةلأنها،:3(ايو)ااتحاذا

المحئةحقيقةفيتامةووحدة14:91-02(،

2:3-4؟3:16(.ايورج)17:26؟

فيالرسولبولستوخهالرسود.بولسلالثا:.

التنظيراتإلىتعطىبونافطعالمإلىكلامه

بجرأةفكرزأغنوسي!(،والدينتةالفلسفتة

لافالخلاصا:23(.)اكورالمسغبصليب

الايمانفيبل،كانتمهما،بشزمعرفةفييوجد

الله"وحكمةالله"قؤةهوالذيالمصلوببالمححيح

منيتجزدأنالانمانفعلىا:24(.)اكور

نأقادرغيرأنهويعترف92(،:اأكور)اعتداداته

نأعلبهوأن(،14ت2)اكوراللهأصاربنفسهيلج

"جهالةتنقلهالذي.ا:6()روللانجيليخضع

14(.:01رو؟21:ا)اكور،الكرازة

منحبنئذيقزبانهوالمعمودتةبالمسيحفالايمان

"يسوعالمسيح"معرفة،الفائقالربح:أخرىمحرفة
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هو"أعرفه.3:8()فلحياتئة(بل،نظرثةمعرفةالا

01(.3:)فللماآلامهفيوالمشاركةقيامتهقدرةمع

إرادةتمبيزعلىقادز!ويصحالفهميتجذدوهكذا

كاملهووما،ئرضيهووما،صالحهوما،الله

التيالمواهبنعرفأنأردنافإذا12:2(.)رو

)اكورالذروحنتقثل،المسيحفيلناأعطيت

ليشهدروحناإلىينضئمالذيالروحهذا11(،؟2

)روالمسيحوشركاءاللهورئة...اللهأولادأننا

.)8:16-17

3:18،)أفبستقمى"لاالذيالله)اغنىأمام

فيتمتى،السنينكزعلىبول!إعجابينمو

يلجونيجعلهمالذيالفهمتفتح"ملءللمسيحيبن

والمعرفة"الحكمةكنوزكلاختفتفيهالذياللهش

ينفخ""العمأنينسىلاولكنه2(.02-ا2:)كو

يطلبهما2(.:13؟ا8:)اكور"تبني"المحئةوأن

التيالمسيححب"*معرفةبل،متكبزةمعرفةليس

الوتتإلىويتوق(.391:)أف،معرفةكلتفوق

هوكمافيعرف،الجزئيئمحلالكامليحلفيهالذي

.(13:21اكور)معروف

بعدموتجلية.امرأةوتعود.ظهرهاتديرالتي:عرفة

شعبها.إلىعادتاليمالكبنكيونزوجهاموت

وذهبتحماتهانعميفلازمتراعوتسلفتهااما

14(.ا:4،)رالحمببتإلىمعها

يثرف.الشمالىلنانفي،عكارفيعرقاتليقع:عرقما

إلىكلم02ويبعد،السهلهذامنالجنولطالجزءعلى

فيفصلحممىطريقعلىيقع.طرابلسمنالشمال

بموقعالفديممنذنعملهذا.الداخلعنالساحل

الألفإلىتعودعرتاعنالشهاداتأولىممئز.

المحميحقبلا8و91القرننهايةفيذكرت.الثالث

وذكر.الهيراتئةتو(-قا)ار-اللغاتنصوصفي

انكتحوتحمساحتلحين،15ا!قرنفيالمر!ح

)1448الثرقفيحملتهخلالالمدينة241()نشو

الملكئذكر،14القرنوفي.(لملكه43سنة،..مق

ملكأرسلها)رسائلالعمارنةتلرسائلفيأرونا

الرابم،امينوفيسإلىريىابلي،اديربجبيل

ذكرتللمنطقةالبحراجيدشعوببعد.(اخناتون

عرله

أما.لنانمدنبين)الحرقيين(:0117تكفيعرقا

مدؤنةفهوةالاولالألففيللمدينةذكرأقدم

صنةقرقرمعركةعنتتحذثالنيالثاكشلمنصر

علىتحالفتالتيالمدنبينعرقاكانت.-مف854

وعئرةمركباتعئرلهاكانوقد،الاشوريين

2دكماعرقافدفعت،الحلفهزم.مقاتلآلاف

حملةمعأيضاعرقاوذكرت.باهظةجزيةحلفاؤها

ثارتالتي،أالفريىالثماطئ"مدنضدفلاسرتغلت

الجزيةعليهاوفرضفاجتاحها.الأشوريالملكعلى

في.مكانهماغرائاوجعلسكانهابعضوسبى

وهكذاوسلبها.عرقادمارصورنمرود"رسائل9

8لسوسنة،الأشوريالحكمتحتعرقاصارت

ضيرشماليالواقعةسيميرامقاطعةمنعرقاكانت

معموققااتخذتتقرلا،107سنةالكبير.

تمزدالذيصور،ملك،ألولاىضدسنحارب

لبنا()عرتتالتلمودفيعرتاذكرت.أثورلةعلى

تعدلم،الفارسيةالحقبةفي.الخشبلتجارةكموضع

واورتويياطرابلسمحلهافحل،هامةمدينةعرفا

صهم!3سنةايوسمعركةبعد(.اليومالبارد)ضيعة

المملكةفيعرقاصارتالاسكندر،وموت..مق

أرضمناجز"صارت85،سنةوحوالى.السلوقئة

فيفينيمةمعدخلت.،.مق63س!نة.الايطورين

)138-161التقيانطونينأياموفي.رومةطاعة

السلوقي،بالزمنارتبطنقوذاعرفاصكت.(.مب

كركلأالامبراطورمع.لبنانقيمريةوسمثت

علنقوذاوصكترومائةمشوطنةالمدبةصارت

صنةيبدوماعلىولدالذيسوايريسالاسكندرأيام

في.المقدوفيالاسكندرهيكلوفي،عرقافي،502

كرسئاعرقاكانت363،س!ة،انطاكيةسينودس

أنطاكيةفيلويانساساتفنها:بعضوذكرأسففئا

)381(.الأولالقمطنطينيةفيالاسكندر)362(.

أنطاكيةفيابيفانيوس(4310)أفس!فيمريلينوس

)458(.خلقيدونيةفيهيراقليطس)445(.

الواتعةعرتامدينةفياتاعواالذينالكنعانييناسمعرقيين

:15(.اأخا؟:17ا.)تكفينيقيةشمالفي

الشجرثمر:وها.اللاغتون.الغرلة:العربيةفيعرله
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زريمنظامفيالعاضرالمقال.الأرلىسنواتهخلال

التيالثراخعننتحذثالثلاثةفصوله.المشناةفي

الشواتفيالمئمرةالاشجارمنالافادةتمنع

:23-91الااسرائيلأرضفي،نمؤهامنالثلاث

هذهفيليستالتيالاشجارالمثشاةوتذكر25(.

اسرائيل.خارجأيضاينطبقهذاإنوتقول.الفئة

وتوسفتا.اورشليمتلمودالموضوعهذافيسيتوشع

يحرعنسبسللةفيأدميووالدحصرونابنعرفي

العهدفي.أراما:3متيسميه3:+(.الو

عمبناداب.ووالدحصرونابنرامهو،القديم

الثلائة:النموصبينمقابلةوايك

ممط29:أخا3ا:مت+3:لر

حصرونحصرونحمرون

رامأرامأدمي

عرمبن-

عئينادابعضينادابعثيناداب

المقالالسبص.فيالحدودامتداد)دمج(.عروبين

منطقيامتدادهو.المشناةفيموعدنظامفيالئاني

منالأشياءنقليعالجيسبفه.الذي"شبت"لمقال

فصوله.3(.:92)خرالسبتيومآخرإلىمكان

يومالمؤمنتجاوزهالااليالحدودتعالجالحثرة

وتوصفتا.التلمودانإليهيعودماهذا.البت

القديم،الحهدمنحولاتفيالل!فظةهذهنجدعروش

بمانعرفلا،الملائكة!نطبقةعلىتدكوهي

الملائكةمراتبأرءمعئذكرولكنهاتتمئز،

الرفحةهذه02:ا(.أخن3:82،لاوي)وص

فيالوحيدةالمرة)هي16:أكوجعلتلماذاتفهمنا

القؤات.رأسفيالعروشفيها(ئذكرالجديدالعهد

نرتيئاتقذمالتي2ا:اأففيالموافيةاللائحةإن

،العروشمحك)ديناميى(القواتولمجعلمختلقا

قااكثرالنصوصمننطلبلاأنإلىتدعونا

تراتبئةتهتف!لاالنصوصفهذهتعطبنا.أنتسنطبع

المطلقالتساميعلىبالتاكيدتهتتممابفدرالملائكة

ولالتيالحروشهذه.وقامماتالذيللمسيح

كاتبألهمتقد،السماوئةالليتررجيافيمكانتها

الذينللضيوخعرضا24عنليتحذثالرؤيا

4(.4:)رؤالالهيبالرشيجطون

الغارغابعروعير:

الشماليةالضفةعلىتقعموآبفيمدينة،1(

اصرائلبنواحتلها2:36(0)تثأرنونلوادي

رج:13،9يش)حسبومنحوها:2(12)يش

:16؟13يض)حبأوجادلقبيلة32:34(عد

علىواقعةأنهاوبما.رأوبينلقبيلة8(!ةأخارج

احصاءهيوابفيهابدأ،اسرائيلأرضحدود

الملكايامفيعروعيركانته(.:24صم)2المثهير

مل)2ياهوايامووصارت.موآبيةمدينةميثع

)ارموآبيةعادتهذابعد.أراميةمدينة:صهم!(ا.

عراعير.خربةاليومهي:91(.48

معوئخصىربةيثرقيتقع.عمرنفيمدينة2(4

نمرايفناحأحرزفيها13:25(.)يشجادمدن

مولعهانجهل:26-عهم!(.اا)تضالعمونيينعلى

ولكنعروعير.مدن:172اشفينقرأ.بالضبط

ئدنها.ئهجرنقرأانيجب

عروعيرنقرأ15:22)يضالنقبفيمدينة3(،

كان.العمارنةتلرمائلنذكرهاعدعدة(بدل

قد03:28(.)اصممعهاطئبةعلاقاتعلىداود

اللذينويعيئيلشاماعموفىهذهعروعيرتكون

عرعارابيراليومهي.44(:11أخ)اداودمعحارلا

سبع.بئرمنالث!رقيالجنوبإلىكلم02تبعدالتي

اقبلوحواءآدمبصؤرالذيالعريإنأا!(عري،

ضكابعدفيماصار3:7(،)تكالأصلئةالخطيئة

فالديانة22-23(.9:)تكنوحمعالملهمللكاتب

الدياناتطئرعنتختلفالقديمالعهدفياليهوية

خر)رجالمكزسالعريتعرففلا،القديمة

ولا6:02-22(،صم28:422-43؟02:26؟

حسبعراةالثبابيمارسهاالتيالرصاضيةالألعاب

تشكككانتالرياضةهذهمئل.اليونانيةالعادة

رج،-1415:ا)امكالهلنشثةالحقبةفيالمؤمنين

منالآتونالأولونوالمسيحيون(.912،:4مك2

منيتخفصواأنيتطيحونكانواما،الوثنىالعالم

عنالعريتفصللاالتيمحبطهمنظروجهة

خاصلثكليتمثلونوكانوا.بالإلهالاتصال
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وبول!.العريفيخالدينصارواالذينالموتى

الموتىلدىالرمزكبالعريهذاإلىيعودالرسول

معالمحيحيئاجتماععنيتحذثحينه(،كور)2

الاخيرةالقيامةوقبلالفردفيالموتبعدحالأالمسيح

يكونأنيرجوالرسولأنفيشلثلا.8(:5كور)2

أحياء،)باروسيا(العودةلمجدهمالذينهؤلاءبين

النفسانيالج!دفوقالروحانيالجد"فيلب!ون"

كور)2يتعزىأنالانسانعلىئفرضأندون

أنهغير.54(53-،15:44اكورر!،01-ا:5

كور)2،عراةنكونلالبصناه"منىيفيف:

يقابل"العري"منالخوشطالوضعهذا5:3(.

معالعريوجمغ.-6ه:02رؤفي"الأولى"القيامة

ف!كماالأخيرةالقيامةمشفايصؤرالخلود

الذينفالأشخاص.الاولىالقرونايقونرغرافية

عنمسبقةصورةالأولىالكنيةفيهموجدت

وأالحوتابتلعهسواءبونان:عراةجممثلون،القيامة

الفتية.الأسودحثفيدانيال.الحوتفممنخر!

المسيحيينعيةأننرىوهكذاالنار.فيالثلاثة

فيالوثنيونتأئلبهالذيالعريالمختارينإلىنسبت

خالدين.عندهمصارواأشخاص

غزا

؟فنملكيةحديقة.اورشلي!فيعزا.بستان(41

يهوذا.ملكا26(،21:18مل)2وأمونمنسىفيها

عساياأجدادمن.مرارينلمن.لاوي2(،

14(.6:أخ)ا

7(.8:أخ)اآحودبنيمن.بنياميني3(4

الذينالتييمعائلاتمنعانلةرنيس44(

51(.7:نح94-2:)عزالسبيمنعادوا

اسم26(،16،8:01الاالتكفيرطقسفيهوعزازدل

؟13:21)اشالريةفيبصكنالذيالرلرللروحعلم

التيالاضرارنزالولكي:43(.12ت،3414:

خطاياكلرمزيايحملتيسىالبريةإلىئرسل،يستبها

التيس:الاسموالشعبيةالحمبينيةترجهت.ايسرائيل

خاطئ.التفسيرولكن.المرعمل

أبناءرئيسهو.اللهقؤة،إيلعز:اللفظةمعنى

الفلسطينئالفولكلوروفيالميتولوجيافيالآلهة

اعزر

هذهيقاسمالحبثيئأخوخفي4(.6:)تكالقديم

وحدهعادةيذكرولكنه.سيميازاسمعالوظيفة

إنه.018قمرانفيالرابعةالمغارةفيالملائكةكرئيى

الإسمحيث16،لاطقسفيهاتادوزايلعب

)درهلأززا2فصارتشؤهل(!زز)عالأصلي

الاعزارللإلىالإرسالوطقس13(26:4،

بأرؤفي.إبليسإلىإرسال:تقرلئايحني1(16:0

مععزازبلتحاهى..مبالأولالقرنإلىتعودالتي

فيكماعزازيلفصار.معهحملهاالتيجهمنار

عزازلليعتبرالذيالإسلامفيالأصطورفيالتقليد

السقطة.قبل)إبليس(للثيطانعلماسم

عدرجيساكر.رؤساءوأحد،فلطيثيلوالدعزان

.34:26

فخارتة.فقفاترجثقفاتصرئه،عزبة

اورشليماسواررثمنحميااصمهشخصوالدعزبوق

3:16(.)نحالمنفىمنالعودةبعد

احيوأخيهمعقاد.يعاربمقرلةمنابينادابابنعزة

الىاببهمابيتمنالعهدتابوتحملتالتيالعربة

بعدفجأةماثبالمهمةبقومعزةكانواذ.أورشليم

سقطالذيالمكانداودفسمى.التابوتلمسأن

6:3-صم)2عزةفرضةايعزةفارض:عزةفي

:13(.!ارخ،ا:7-ا13أخا8=

معالسبيمنعادتبهوديةعانلةرئيسجادعز

)عزعزراأو7:7(نح،8:12)عززربابل

تجدبدعلىنحميامعالعائلةثملوغوقد8:12(.

15(.:15)نحالعهد

)نجدبابلإلىأجلي.يهوذامنكاهن.معينالله:عزرا

الحاء!الهثريعةفيمحم9ا-5(70:عزفينسبه

الأمورأجلمنفارسحكومهمستثارأي

فيأرسلأنهرأبناالمؤزخخبرإلىعدناإذا.البهودئة

إلىفارسمنارنحشتا،الفارصيئللملك7الشة

ماجماعةننظيمإعادةمهضتهوكانت.أورشليم

نعرفلا.اليهودثةالشرلعةأساسعلىالمنفىبعد

،الأولكانفإنعاثر.ارتح!ش!ناأكنبالضبط

ارتحثشتاكانوان..مق418سنةمهئتهكانت

النقادبحضولكن..مق893سنةكانت،الثافي



نحميا-عزرا

نأيجب7:7عزفيالمذكورالتاردخأنيعتبر

إلىعزراوذهبكرونولوجيا.،ر!يصخح.

لاو!لا238معشعبهأبناءمن0015برفقةأورشليم

فوعد،الشريعةأعلنوصلرلئما7-8(.)عز

1(..8-)فالعهدوجذدوابحفظهااليهوذاوئون

المختلطةالزواجاتضداجراءاتعزراوائخذ

ويناقثى9-.ا(.)فيهودئة(غيرمع)يهودفي

أسفازليستعزرا؟أعلنيثريعةأثة:الشزاح

عزإيراداتلأن)البثاتوكس(،الخمسةموسى

البنتاثوك!.فيتوجدلاي8:14ونحياا9:

وتقرير)المصاريفنثاطهعنمذكراتهعزراوكتب

هذهالموزخأخذ(.فارسحكوم!إلىيقذمه

إلىينسب.عزفيوأدخلهاكتابن!هاوأعادالمذكرات

)اعزراعزالقانوليالسفر:عديدةكتعزرا

منحولكتابنح(،معالإجمالئةالتسيةحسب

منحولكتابعزرا(،)2عز4يسبقمايتضمن

اعزرافينجدلماموافيخبرهوالذي)سعزرا(آخر

الذيعزرارؤياأوعزرا()4ثانمنحولكتاب

وينسب..مب07سنةأورشليمسقوطبعدكتب

القديم.الحهدقانونتثبيتعزراإلىالتهقليد

)سفر(نحميا-عزوا

كتائاالبدايةفيونحعزكؤن.الاسمأولأ:.

ونحعزفصلثئمالأخبار.كتابامتدادهوواحذا

قبلالعبريالقانونفيوؤضع،أخ2وأخاعن

ونحيعزبينالقسمةوتضتالأخبار.كتاب

إلىتنتقلولماللاتينئةوالتوراةاليونانئةالنوراة

الطباعة.زمنفيإلأالعبرئةال!وراة

تنظبمإعادةا-6عزيروي.المضمونئايخا:.

المنفتينمنجحاعةوجوعبفضلاليهودئةالجماعة

بهذاوسمح.يثوعالكهنةورثب!زربابلبقيادة

بإعادةأيضأأمرالذى.(.مق)538كورشالتنظيم

أوقفتالسامزلينمعارضةولكن.الهيكلبناء

الهيكلبناءوينهونالعملاليهودوصيعاود.العمل

عبدفيالهيكلدشنبحيثالأولداريوسعهدفي

رجوع7-.اعزويروي515.سنةالفصح

إلىجاءالذيعزرابقيادةالمنفتينمنأخرىمحموعة
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ممالىسةعلىبالسهرالملكأوكلهأنبعدأورشلبم

)عزالعبادةشعائريخمنفيماسثماولاالث!رلعة

الزواجاتضذإجراءاتعزراوائخذ-26(.7:12

لجنةوعينيهودئات()غيرغرلاتنساءمع

01(.)عزبمفردهاقضتةكللتدرس

أورشليمإلىنحمياجاءكيفاا-3نحيروي

المدينة.أسواربناءليعيدلأرتحششتا02السنةفي

أنهى.أورشليمفيسنة12وظل،الحاكتمشئي

اتخذ6:15(0)نحجضةصعوداترغمعمله

امنكافبعددمأهرلةالمدينةلتصبحإجراءاث

،8فويروياي(.:1ا:)ي7:)نحالسكان

المظالعدفيعزرابفمالثريعةقراءة.ا-12

أسوارشت3هذابعدكيبور(.)يومالتكفيرويوم

بعضا3فونضمن-43(.:1217ح)نالمدينة

أورشليهم.إلىنحمياجهاقامثانيةفلارةعنالمعطيات

عزأجلمنمحذذامرجغانعرفلا.ا!لراجح:ثالا.

)نحنحميامذكراتمنمأخوذهـ2فإنا-6.

معارضةخبرهو4:6-6:18وعز7:6-72(.

هذهالمؤزخاستعاد.الأرامئةفيدونوقد،السامرئ!

النظامبذلولكئهالأرامي،النصفيالماصيل

فارستةوثائقورودأيضأونلاحظ.الكرونرلوجي

الفارسر(.الحكممعمضاعفاتنتجئب)وهكذا

كتبهتفريزاالمؤزخاستعمل،7-.اعزأجلمن

بابل.يهودوالىالفارستةالسلطاتإلىوأرسلهعزرا

المئكمصيغةعلىوحافظالتقربرحرفتةالمؤزخائبع

نحفينجدهمامقطعينمحلبذلولكثه)أنا(،المفرد

بيوموالاحتفالالئرلعةبقراءةويتعثقان8-9

الففقدنحمياسفرأماكيبور(.)يومالتكفير

فا-7،سثماولانحميا،مذكراتمنانطلافا

التصقأيضأهنا.-1113فمنالأكبروالقسم01

واحدةمزةحؤلولكثه،الأصلىبالصنالمؤزخ

لوائحبعضوزاد01(ة)فالكرونولوجيالظام

-12(.اا)فالأسماء

نشلثأننقدرلاالتارجمة.القيمةرابفا:.

السفرانفهذان.المعطياتلهذهالتارثحئةبالقيصة

علىتساعدنامعلوماتلايقذماننح()عز،
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بفضلوذلك،المنفىبعدالهودئالعالمإلىالتعزف

قالونحميا.عزراومذكراتسثةالفاالوئائق

الردعةالفارسئةالحكومةحمت:الكتابيالنص

عننعرفهماوهذااليهود،لدىالعبادةوشعائر

هيونحعزفيالمهفةوالمسألة.الاخمينيينسياسة

نأنجد7:8عزإلىعدناإذا.الكرونولوجيامسألة

السابعةالسنةفيأورشليمإلىجاءعزرا

)نحالعضدنالحنةفيونحميالأرتحئشتا،

،الأولارتحششتاأمامالحالتينفيكنافإنا(.2:

ونحميا458،سنةأورشليمإلىجاءعزرايكون

بحدجاءتعزرامهضةأنبماولكن445.سنة

يتكلم7:8عزأنكئيرونشراحفكر،نحميامهفة

سنةأورشليمإلىجاءعزراوأنالثانيارتحششتاعن

عزفينفرأأنيجبأنهارتأواآخرونوهناك893.

نجدلم.(السابعةالشة)=7بدل!أو7:827،

عديدةأموزاهناكولكن،القاطعالبرهانبعد

لعزرا.سابفةنحميامهضةجعلناإنمفهومةتصبح

كتابهفيأقحمقدالمؤزخيكونأنالممكنومن

بالتظيميهتئ!أندوننحمياومذكراتعزراتقرير

نحمياقبلعزراوضعيكونوقد.الكرونولوجي

الشعب.عائةمنهوثمنأرفعوقدرهكاهنلأنه

العفرلن.هذينوهدفونحعزطاج:خاما.

وكأنهااليهوديةالجماعةتنظيمالمادةالمؤزخيعتبر

البرهانونحياعزراعملفيويرى.لنبوءةتحقيق

الهيكلبناءإعادةإن.لرعدهأميئاظلاللهبأن

عهذايدشنهذاكلالثريعة،واعلانوالمدينة

تيمتها.بكلاللهمواعيدتحتفظفبهجديذا

عزفياللاهولئةالأفكارإن.اللاهوتسادشا:.

فإعادة.أخ2وافينجدهاالتيتلكهي،نح-

-4)عزالأعداءبسبنأخرتالتيالهبكلبناء

السبيمنالعائدينالبهودتماهلبسصلا6(،

نحميا(،)سفرالمقدسةالمدينةوتريم2(،:ا)حج

والإصلاحات8(،)نحموسىلمريعة!اعلان

5،13،نح9-.1؟)عزالئرلعةلهذهالتابعة

بناهاالعودةجماعةيعطيهذاكل01(،

جديذا:وضغابعرفاسائيلفشب.التيوقراطة

عزرئيل

أملأالبعيدفيرأىوماالفارييئللحكمخضع

ومع-13(.6:12زك2:3،)حجالملكحةبعودة

)نحداودزمنفيكما،يبقىأنعليهيجب،ذلك

.الربإلآلهتلكلاشعئا12:44-47(

الراج.عزراصفرءرجرؤيا،عزرا

القرنفيذؤن.منحولكتاب.(إسفر-الثالثعزرا

مدلمجايتضضنإئه.اليونالئةفيلنابفي..مقالثاني

-اعز35-36،أخ2)رجولحملهعزراللكائب

أماميمثلالذيزربابلحكايةإن8(.نح.ا؟

جحل،الحقيقةعندفاعهفيوينتمردارلوسالملك

الإرسالتات.كتابالثالثعزرامن

بئمكليبدو.منحولكتاب)سفر-الرابم(.عزرا

يدعلىأورشليمسقوطبعدإفالعزرا.نبوتةرؤية

دوميسيانسأيامفيرئما.م.(.ب)07تيطس

خارخالرابمعزراكاتبعاض)81-69(.

شتي.الأرامئةأوالعبرئةفيكتابهدؤن.فلسطين

فياللاتينتةالمخطوطاتلأنالرابمعزراالكنابهذا

وعزراا(عز)المح!مىنحعز،بعدنجعلهالفولناتا

لاتينئةترجمةفينعرفهالثاك(.)عزراالوناني

عربئتين.وترجمتينأرامتةوترجمةسريانئةوترجمة

يتقئلالأولىالئلاثالرؤىفي:رؤى7هنانجد

دينتةأسئلةعنأجوبةأرئيلالملاكبواسطةعزرا

رؤياهىاللاحقةالثلاثوالرؤى.اللهعلىطرحها

رؤلةالنسر،رؤية،المرأةرؤية:العالمنجهايةتتعقق

نإبقولالذيالمليدتوردالأخيرةوالرؤية.الرجل

عزراولكن.انمفىزمنفيأنلفتالتوراةأسفاركل

الهي.وحيبفضلكفهاكتابتهاأعاد

الثالث،،الثاني،الأولعزراكتابمحابعزرا،

.السادس،الخامس،الراج

الئالث.عزراممهرجاليونافي-كتابعزرا،

فيذؤن.واسترولوجيسحرئكتابوحيعزرا،

السنةطابميرسمهو.الوسطىالقرونفي،اللاتينية

منترببوهو.الأوليومهامنانطلافاالمقبلة

.ساموحي!نوحبنسامإلىنسبيهودكطمقال

عوني.الله:عزوئبل

6(.:12أخ)اداودأبطالأحد1(4
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نقرأ25:18(.أخ)1الهيكلفيالمغنبنأحد2(،

عزلئيل.آ4:في

27:22(.أح)ادانقبيلةفيعبرةرنبس3(،

41(.:01)عزغرلبةامرأةتزؤجاسرائبلي4!،

12:36(.11:13،)نحلاويه("

قبيلةمنياتر.والد:17(.4أخا)عازرمؤنثصرة

.يهوذا

الزراعئة.داودأملاكعلىوكيل.27:26أخاصري

.أعانيهوه:عزربا

عقدا.أيضأشئي74(..7811-جهوذاملك(1،

فيعاصرهويكليا.يهوذا،ملكامصيا،ابنهو

زكربا،،الثانييربعامبوآش،اصانيل:مملكة

؟اي:26أخ2-7؟ا:15مل)2فاحيم،شلوم

ولاالقويمإيمانهالملوككتابيتدح27:2(.

الحكمفيمعهيشركأنأجبرهالذيبرضهإلأيذكر

عنتفاصيلفيحطيناا6-ا:26أخ2أما.ابشهيوتام

مناللاح)أخذالفلسطتين*معالناجحةحروبه

استعاد.والعمونئبنالمعونتبن5ووالعربفلسطية(

فيالكثيروبنى،الخارجئةالتجارةأجلمنايلات

النطاقفيإجراءاتوائخذوالصحرإءأورشليم

يقول)كمابالبرصمرضوالحرر.الاقتصادي

فيذبيحةيقذمأنأرادلأنه2(26:16-اأخ2

حقه.منليسوهذا،الهيهل

)عزرلا،الثلاثةدانيالأصدقاءمنواحد2(،

نبوخذيدعلىبابلإلىشبي(.ميشائيلحنانيا،

ا:3-)داالقصرفيالحدمةأجلمننصر

2:95(.امك7،03؟18-2:17،94،3:13،

)داصلاةألفكما325:داافىالأولالدورلعب

نجو.عبد:البابلياسمهرئاء.بشكل3:25-45(

صادوقالكاهنابن.سليماننبلاءأحد،3(

4:12.)امل

5(.:4)املسليمانأيامنيالوكلاءرنبى4(4

ا؟5:ا)اولالازراحيايتانالحكيمابن5("

2:8(.أخ2

2:38(.أخ)ايرحمثيلنسلمن6(،

6:9(.أخ)اصادوقحفيد7("
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،601:أخ)اأمرياووالد!ادوقنلمن84(

7:13.عز

36(.6:أخ)اصموئيلالنبيئجدهولاوي9(4

بما64:أخ)اعزراوجذصادوقنححلمن01("

.(71:عز

إزالةإلىاساالملكدفععوديد.ابن.نبيئ11(،

ا-8(.:15اخ)2مملكتهمنالأصنامعبادة

قتلهمااللذينيوشافاطابنيمنواحد124(

21:2-4(.أخ)2يورامأخوهما

علىالمؤامرةفيبولادامشاركاضابطان"13(

1(.23:أخ)2يوآشأجلمنعثليا

يفذمأنأرادالذيعزلاقاوم.كهنةرئيس14(4

-02(.26:17أخ)2المذبحعلىالبخور

إلىعوديدامعتوضلواالذينالرؤساءأحد01(4

إسرائيلملكفاقحوكان،يهوذاإلىالأسرىإعادة

12(.:28أخ)2السامرةإلىمعهيأخذهم

حزتجاأيامفيالهيكلنطهيرعلىعمللاوي16(4

.(92:12أخ)2

-3101:أخ)2حزقياأيامفيالكهنةرئيى17(،

11).

)نحأورشليمأصواررئمواالذينأحد184(

.)3:23

زربابلمعأعادواالذينالضرالرؤساءأحد91(4

707(.)نحأوريئليمإلىالمنفئين

2(.:01)نحالعهدتجديدعلىالموفعينأحد.2(4

)نحأورشليمأسوارتدشينفيأيضأشارك

.)+:12

قراءةفيعزراساعدواالذيناللاؤببنأحد21(،

8:7(.)نحللثبوشرحهاالئ!رلعة

نأاأرادواالذينالعصاباترؤساءأحد،22(

علىفأجبروهإرمياعارضهممصر.إلم!يهربوا

بازنياأيضأيسئى2-7(.:43)إرمعهمالذهاب

25:23،.مل)2وبزشا04:8()إر

5:18،)امكالمكابىجهوذامعضابط،23(

جلعادأرضإلىصهوذامضىحبن62(.56،06.

)امكيهوداحكتم،زكريابنويوصفهو،سثمه
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واجهابلبالتحليمات،أخداما5:18-91(.

جيشهمامعالعدؤفسحقهمابمنيةفيجررجياس

هوهذاعزريايكونفدهه-62(.ة5)امك

:8:23.36؟12مل!2فيالمذكورنفسه

)طوطوليتأمامرفائيلالملاكاسم،24(

.)...5:13

عوني.الله؟عزريئبل

الذينفتىقبيلةرؤساءأحد5:24.أخا1(4

فلاسر.تغلتسباه.باشانأرضفيظئوا

إرميايوثفبأنالملكأمرهالذيساياوالد2!،

36(!36)إرروخوبا

فيدانقبيلةمن.يروحامابن27220أخا34(

داود.أيام

عوني.تام:عزرلقام

44(.8:38:9:أخ)اشاولنسلمنرجل1(4

9:14(.أح)امراريبنيفرعمنلاوي2("

أخ)2زكريقتلهاحاز.بيتعلىوكيل34(

.)28:7

عززلا

الحود.علىيدنلاويمما2.ا:!اأخاا("

افرإيمقبيلةعلالوكلاءأحد.2.:27أص!ا2("

داود.أبامفي

حزقياالملكأبامفنيوالتقادمالعشورمراقب3(،

31:13(.أخ)2

عزموت

أحا31،:23صم)2داودمعالمقاتلينأحد(أ"

25(.:3:27؟11،3212

8:36!أخ)اثاولبنيوناتاننسلمن"2(

.)9:42

نح2:24؟)عزبنيامينمدنمنمدينة،3(

زربابل.معالمنفىمنأبناؤهاعاد.92(:728،12:

عزوبة

جهوذاقببلةمن.حصرونابنكالبامرأة14(

2:18-91(.أ!)ا

)املبوشافاطوأم،يهوذاملك،آساامرأة2(،

31(.:02أخ2؟22:42

عزيا

عزور

)نحيهوهمعالعهدوفعواالذينالرؤساءأحد(1،

0118:).

.(11:1)حزيازنيااسمهعشيرةرئيسوالد2(،

-(ا:28)إرالكاذبالنبيئحنانياوالد3(4

عزيا.اختصاروالكلمة.قوقيالرب:عزي

صادوقأجدادومنهروننسلمنكاهنا("

7:4(.عز6:36؟3-32؟ه:اأخ)ا

عائتهعذتيساكر.بنتولمأبناءبكر،2(

2-5(.7:أ!)احربقؤادخمسة

)رؤساءثاني.بنيامينبنيمنرجل،3(

أخ)اشجاعومقاتلالخمسة4باأبناء(عائلات

.)7:7

فيأقامالذيايلةوالد.بنيامينمنرجل4(،

9:8(.أح)اال!يمنالعودةبعدأورشليم

منميخابنمتنيابنحثببنبافيبنعزي0(4

)نحأورشليمفيالمغئينرئي!آساف.بني

.)11:22

أيامفيالكهنوتثةبدعياعائلةرنيس.كاهن64(

:91(.12)نحيوياتيمالكهنةرئيس

دشنتحيننحميابجانبكان.كاهن،7(

:42(.12)نحأورشليمأسوار

الملك.هو)توتي(عزتيملكعزي

فيمدؤناتهناك)347-322(.صورملك

...صبداصرفت،أكشف،شقمونةإلىتعودأيامه

عزيكان،فينيقيةعلىالاسكندرحملةفخلال

وفدفيابنهفذهب.الفرساسطولمعملك

سنةحوساأو،العتيقة،صورفيالاسكندريستقبل

إلىالدخولالمقدونيالملكأرادولما!همهم!-232.

سبعةالمدينةحوصرت.الصوريونعارضه،صور

0508الصورثونخسر.تاسئاالحصاروكانأشهر

الاسبهدرعفاضلبرا.0002وقتلوا0065:رجل

ملقارتمعبدإلىلجأالذيملكعزيالملكعن

سنةحتىملكعزيمللث.الحرشعلىوأبقاه

صور.انطيغونيصحاصرساعة315،

توتيالرب:عزيا
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أخ)اداودأبطالأحدالعشتروني.عزلا1(،

.)11:44

أجدادمنقهات.عشيرةمن.لاوي،2(

6:9.أخاحسبصموئيل

أيامفيالمدنتموللعنالمسؤوليوناتانوالد3(،

25(.27:أخ)اداودالملك

عزريا.ءرجيهوذا.مملكةفيالعاصرالملك4(،

الغريبةامرأتهعنتخلى.حال!بمبنيمنكاهن(ه"

21(.:01)عز

فيأقامالذيعاياوالدجهوذا.منرجل64(

:4(.11)نحالسبيمنالعودةبعدأورشلبم

رئيس.شمعونقبيلةمنعيخا.بنعزيا،7(

وثق.وكرميكبرييعاونهكان.فلوىبيتمدينة

15-6:)بهجهوديتبمخططالثقةكلهذاعزلا

:28،3،3501،6-ا03،8:9،،217:23؟

4(.:615؟:14،:1318

قونيالله:عزيئيل

)خرلاويبن)الأربعة(قهاتأبناءآخرا("

5:28،6:3؟أخا3:91؟عد6:18،

أخا6:22؟خرفيأبناؤهيذكر23:12(.

عشيرةويؤئفون24:4(1523:012:.ا،

شاركوا.:23(26أخا،3:27)عدالنرلئيثين

وصاروا01(:15أخ)االعهدنابوتنقلفيأولأ

أخ)االهيكلفيللكهنةمعاونينبعدفيما

رئيسوالدهوعزيثيل26:23(.32-23:25؟

قهات.عشائر

أخا:الهيكلبخدمةارتبطبواب.لاوي2(،

أخاالعود:علىلاعبويعزيثبل(،)بين:1518

يقرأالبعض.)يفيل:ه16أعزيئيل(،15:25

عزيثيلإ.

عزرئيل=25:4(أح)اهيمانأبناءأحد،3(

25:18(.أخ)االمغنينمن11الفرقةرئيس

تطهيرفيشارك.يدوتونأبناءمن.لاوي4(،

14(.92:أخ)2حزقياإصلاحخلالالهيكل

جبلفيأقام.شمعونتبيلةرؤساءأحد،5(

4:42(.أ!)اسعير
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ا)بيهوديتأجدادأحد.شمعونقبيلةمن64(

.)8:1

رئيى.بالىأبناءئالث-بنياميئقبيلةمن74(

7:7(.أخ)1شجاعوبطلعاثلة

حرهايداإ.)ابنالصاغةجماعةفيعضو84(

3،8(.)نحأورشليمأسواربناءإعادةفيتطؤع

عدرج.قهاتأبناءآخرعزيئيلعضيرةمنعزئيون

"26:23أخا3:27،

أ:ا!ادبةفيل".بعزح:الفينيقيةفي.عزلبعل

بعل.قوتي.ألبا..يزص

أشوربانيبالاخاره.أروادملكيكنلر،ابن(1،

نثمو964،وسنة665سنهة)بينوالدهليخلف

أ(.692

بدايةفيأروادملك2(.)رقمبحلمهروالد2(،

.م.ف5القرن

بعلابن..مق5القرنحولكيتيونملك،3(

اداليونضتمأياعهفي.وخلفه2()الرقمالاولمللث

فينيقيتانوكتابتانالقودتقولكمامملكتهإلى

3(.3)رالثافيملكبعلابنهإلىتعودوان

القرنصقالأولالنصففيجبيلملك،4(

جوبالبعلتفيالكهنةعظيمفلطيبعلابن.الراج

ونقودأئهمدفنعلىفينجفةبمدؤنةعرف.وبتنعم

ل"..جبلكم.لبعز"عالظهرعلىعمل

هاجمالأمورثين.ملكاثرتا،عبدابنعزيرو

وتحالف.الممرياخناتونأيامفيالفينيقيالساحل

مدينةوحوصرتنبيمدينةشطت.الحيتئينمع

العمارنة.تلرسائلتقولهماهذا.تونيب

الغريبةامرأتهمعنتخفواالذينالإصرائيلتينأحدعزدزا

27(.:01)عز

أخ2ا؟:17اصم:35؟15؟اي.:ا.يشعزيقة

وادي)علىزكرياتلاليوم34:70إر11:9؟

منمدينة.!يششرقيشماليالواء(السنط

الملوكتحالفعلىيشوعفيهاتغفبالساحلمدن

خئموفيهاايإ..:01)د!الكنعانتين

داود)حربشاولضذحربهمقبلالفلسطتون

الخطعزقةكانتاي(.:17اصم:جلياتضد
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رحبعامحضنها35(.:15)يشيهوذالقبيلةالمتقذم

وأقام34:7()إرنمرنبوخذواحتفها:9(11أخ)2

)نحالسبىمنالعائدوناليهوذاوثونفيها

أ:03(.ا

عساليل

ابيشايشقيقداود.اختصرويةابن14(

الركض.فيب!رعتهاشتهر2:16(0أخ)اويوآب

2:18-23(.صم)2يلاحفهكانلأنهابنيرقنله

يوشافاط.عهدفيلاوي:17.8أخ22(،

15(.:01)عزيونائاناسمهرجلوالد3("

عابا

النبتةخلدةإكورسولهيوشياالملكخادم1(،

أخ2،-22:1214مل)2التثنيةسفراكتشافلعد

:34.)02

شمحون.قبيلةفيالرؤساءأحد:4.36أخا2(،

إلىالعهدتابوتنقلفيشاركلاوي،3!

1(.:6-ا15أخ)أداوديدعلىأورشليم

5(.:9أخ)االمنفىبعدأورشليممنجم!ودقي4(4

أشقلرن.رج.فلسطينيةمدبةدمقلان

جبلفيالعاقورةمنا!جرجسيوسف،عسكري

الحجريكورنليرستفسيررومةفيترجم.لبنان

العبرانئينإلىوالرسالة)1713(،الرؤيالسفر

الكورنثئينإلىبولسالقدي!ورسالتي)1715(

إلىوالرسالتبن(171)5رومةإلىوالرسالة،(17ا)ء

فينقل1721وشة)1715(.وأفسىغلاطية

برلسإلىالرسائلثثم،ومرتسمتىنفححبرحب

تفسيروأخيزا)1725(.وت!الونيكيوفيلبي

وربقة.464منفصلأ12فيالإنجيل

مالي.:اليونانيةفي.شبد:العريةفيأا!(،عل

"حلو:عبارةهناك.الطعاماضحليةالعسلاستعمل

؟اا:91مز،14018أقض"كالعسل

ق3:3،حز؟ا:24،0294:!ط؟:911301

وحدهالعسليأكلونكانوا01:9-.ا(.رؤ

حز،7:15إش،1792صم2؟4127صما)

قذمر)بحيثفاخزاطعافاالعسلوكان:13(.16

ألاللربتذموهأو14:3(،)املللنبيئمنه

السريعشاء،

فيمحزماكانالعسلأننلاحظولكن2:12(.

فيلاا(،2:االاالاسرائيلثةالعبادةث!عائر

عسلياكلونكانوا.الرافدينوبلادأوغاريت

اصم:14،8قض32:13؟)تثالبزيالنحل

وز(.3:4مت81:17،مز27-14:25؟

الثاكالألفمنذمصرفيالنحلتربيةمورلست

الألفمنتصفمنذالصغرىآسيةوفي.،م.ق

.م.ق8القرنفيالرافدينبلادإلىودخلت،الثاني

فيالنحلتربيةمورستتكونأنالمعقولمن:إذن

فيبعضهمجعلهاوان،البيبليةالأزمنةفيفلسطين

فلسطينمنيصذرالعسلكانالهلنستتة.الحقبة

16:31خريذكر17(.ة27حزا،43:ا)تلى

وعسل.لبن،رجالت(.)طعمالعسلكعك

عسيثيل

35(.:4أخ)أشمعونتبيلةفيالرؤساءأحد1(،

.(1:ا)طوطوليتأجدادأحد2!"

الردث،)عثاءالأخيرالعشاءهو)الى(السري،عشاء

تلاميذهمعيموعأخذهالذيالربالط(العثاءأو

)اكورمونهلي!لةوذلك،بقليلنوقيفهقبل

26:17-ت14:12-25؟مر23-25،ة11

"العشاءعبارة13:اى(.يو22:7-.2،لو92،

نجدلاكماالجديد،العهدفينجدهالاالأخيرلمأ

.السريالعشاءعبارة

بعشاءالمنعفقةالتذكراتإن.منعدثدةتقالبد1(،

محلفين.أدبيينتفيدينفيؤجدت،الأخيريسوع

وأ(موتهقبلأإنسانوصئةشكليثخذ،الأول

الذىيموعفعلاثيتضفن.وداعيئعث!اءخبر

غسل،معهماكل)دعاهم،تلاميذهيودع

تتطقعوصتةبشكلهيخطبةولقول(أرجلهم

الأحداتالخطبةتفشر.المسنقبلوالىالماضيإلى

حياقطمرقفإلىاللاميذوتدعو،والآتيةالسابقة

هذاانطبع.يسوعمئالعلىوالمحبةالخدمةمن

لوفيآثارهنجدونحن،13-17يولببماالتقليد

والتقليد.41:25مر؟26:92ت؟22:51-18

الذىالليتورجيئالخبرأوالعبادفيالتنكلهوالثاني

الكاتبنظرالمميحئة.الحماعاتبممارسةتأثر



السري،عشاء

الأدقيالشكلهذافيالأخيريسوععئاءإلىالملهم

المسيحثين.لدىالافخارستئةالممارسةكأساس

كور1لماخاصبثصكلواضحالليتورجيئوالطاج

العبادئةالممارصةيصلحأنبولسيريدحيث11

تسفمهالذيالتقليدإلىعاد،لهذا.الكورثينلدى

حقيقئةطريقةبزروهكذا.السريالعشاءحول

المؤض.الحدثإلىبالنظربالافخارسئاللاحتفال

انطبت،العئماءحولالإزائثةالأناجيلأخبارإن

الأسلوبفينجدهالذياليتورجيئالطاجبهذا

بشكلوأقوالهبسوعفعلاتتقديموفيالارتههابق

هذامننسخاتأربمإليناوصلتوتدمتواز.

تقليد،جهةمن.اثنبناتجاهينمعالعبادفيالثكل

بولسلأن،أنطاكيةتقليدشثيولوقا.بولس

يتمئزالأنطاكتة.الفقاهةمنشل!بدونتسفمه

هلنحشثةوبألفاظرب(ياموتك)نذكربالتذكر

وكلماتاولوغيو(.،باركلا،أوخاردتيو)شكر،

،والدمالجسدفبدل.متوافيشكلفيتأبلميسوع

ببذلانطبعقدالتقليدهذاوالعهد.الجسدنجد

نفليد،ئانيةجهةومن.العهدوبلاهوتذانهيسوع

أورشليمإلىيعود.المرق!يئالنقبدشتي.مت،مر

هذاأاصنعواالتذكربغيابيتمثز.قيصرئةإلىأو

كثيربن(.أجلمنولوغيو،)1ساميةولغةلذكرممط(

هذا:التوازيكلمترازبةجاءتيسوعوكلمات

لذاتهيسوعبذلأئادمي.هوهذاجححدي.هو

اليهود.عندالذبائحتةالطقوشجمخفهو

بناءبإعادةنبدأأوئا:.الحر.ناريحتة،2(

التفسيرأشسالذيهونفسهيسوع.الأحداث

زمنفب:يليكمافهيالأحداثأتا.لموتهالرمزممط

نلاميذهمعيسوعأخذالمساء،جاءحين،الفصح

بعد)أيالرئي!يئالعشاءبدايةفيأخبزا،عشاء

البركةكلاموتالالخبزيوعأخذالمقثلات(،

جسديهوهذاقائلأ:تلاميذهوأعطىوك!ره

وشكرالكأسأخذالعشاء،ضعايةوفي.لأجلكم

دميفيالجديدالعهدهيالكأسهذه:وقال

ث!رمنأيثربلنلهم:وقال.لأجلكمالمصاضه

الله.ملكوتفيجديذاأشربهالذياليومإلىالكرمة
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القيامةبخبرةنلؤنتقدالكأسعلىالكلماتإن

الله.ملكرتفيالجديدةالوليمةإلىالمفرحةوبالنظرة

الكتبإلمىمبكروقتفيالأؤلونالمسبحتونولجأ

سفرمع.الأحداثمعنىيكتشفوالكيالمقذسة

فيتتمالجديدالعهدأن!نهمواإرمياونبوءةالخروح

فيكماالمتألميهوهعبدنبوءةوبفضل.يوعدم

عنالمقذمةالذبيحةيسوعموتلبرأواأشعيا،

الخطابا.عنوالفداءالكئبربن

عشاءالرلث()عثاءالسرئالعشاء:ثانئا.

أيفصحئا،1عشاةالعشاءهذاكانهل.فصحي

منبالتحزرالعبرانثينيذكرالذيالسنوفيالعمئاء

تتوافقالفصحيئ؟الحملاكلويتضمنمصر

يأ،السبتليلةيسوعموتلمحديدعلىالأناجل

ساءكانالأخيرالعثاءانوترى.ماءالجممةبوم

يومحوليختلفونالإنجيلئينولكن.الخميس

الإزا-ية،الأناجيلحسب.ال!ةتلكفيالفصعح

يوم(أيام8إلى)يمتذالفصحعبدفيالأولاليومكان

حقيقثافصحعثاءالسرفيالعشاءوكان،جمعة

اياولاليومكان،يوحناحسب.وز(14:12)مر

يكنلمإذا،:28(.)18السبتيومالفصحعيدفي

نأالشزاحوحا،لفصحئا.عشاءالسرفيالعشاء

لاماولكنعبثا،ولكنالمعطيينهذينبينيوفقوا

أننانجد.فصحيئمناخفيتئمالعشاءأنهو،فيهشك

اليهودطقستبعالعثحاءأننؤكدأننستطيعلا

اللاهول!.تفسيرهمنهواستخلصالفصحيئ

الأخيرالحثاءخبرخهايةفي:اللاهوت،3(

تحؤليتئم،الرئييئالفاعلبسوعيخهيبدوالذى

القرلبفالموت.والخليقةوالتلاميذيحوعيدرك

الغانبسيصبحبسوع.بشرئةيحؤلسوف

فيبلالملموسبجسدهلايتجلىالذيالحاضر،

والعطاءالبذلهذاوفي.لذكرهوالخمرالخبزعطتة

وكيل.تثمالذيالعهدإلىالوعدعبوريتحفق

شهوذافصارواالعهدهذافيالتلاعيذودخل

ساذ.المستقبلفييسوعيذكروابأنكثفوافاعلين

يصبحونالعئاء،فعلاتفييرعيتذكرون

فابخزئتحؤل!.نفسهاوالخليقة.الخاصجسده
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،الإنسانوعملالأرضنتاجهمااللذانوالخمر

جسدعلامةيصبحانالبشرفيتالتضامنورمز

خدمةقيبسخاءحياتهبذلعلامة،ودمهالمسيح

عنينفصللاالعشاءإنوالبثر.الثهبينالعهد

إلىتادالذيالزمنقبلحيانهعنولايوعموت

الحياةعنأيفاينفصللاوهو.الموتذلك

عنيمصللاكماالتلاعيذ،لجماعةاللاحقة

يشماركآنهيسوعيعلنالتيالاسكاتولوجتةالوليمة

آلامه.ليلةتئمالذيالحشاءذاكمنذفيها

فحقوق.العئريجمع.بالعثريرنبطإنسان)الى(عشار،

الم!توردات:أوانمتوجاتعلىوالضرلبةالمرور

4:13-.2،إعزالفارستةالحقبةمنذعرفت

متكاملبشكلالضرائبتنطملمولكن7:24(.

مقا!ةكلكانتمبد%لا،.الرومالئةالحقبةفيإلآ

لصندوفالمالتجمعجمركتةنطقةتكؤنرومانتة

لدفعمكتبأيضاللي!هود)وكانالرومانئةالدولة

وبعضالمدنلبعضولممح.(أي:91لو،الفراث

)هيرودسلصالحه!المرورحىيفرضواأنالملوك

مرفيالمذكوركفرناحوممكتب،الجليلفيأنتيباس

عنمسؤولينالرومانالموظفونيكنأ2:14(0

،موظفونصعندهمأشخابلالمرور،حقوق

لهم.الباقيويثركونعليهميجبماللدولةفيدفعون

تطلبهمايتعذىأنيجبالضراثبنتاجأنوبما

قساةيكونواأنالعشارينعلىوجب،الدولة

كانوالهذاالفقراء.إلىبالنسبةولاسئما،وظالمين

معيتعاملونلأنهمعليهمالبغضزادئئم.مبغوضين

هوفالعثارةهذاأجلمن(.يسوعزمن)فيالعدؤ

:1191؟ورا.9:)تالخطأةمعجعل.خاطئ

ت)الزناةمع:17(،18)تالوثنثينمعوز(ة

مؤمئارأواإنيشككونالناسوكان3(.21:ا

)متيسوعوضعكانذاك.معهمويأكليجالهم

الكتبةشككالذي-2(ا:15لو،وزا9:9-.

الوالعشارلنالمعمدانيوخااجتذب.والفزيسئين

(1:ءاالويسوعاجتذبهمثئم،92(:7بما-3123:

5:46()تسلبيئبثكلتارةعنهمتحذثالذي

يدكر18:9-14(.الوإيجابىبشكلوطوزا

رلت(وغاأ)عشتر

استقبلالذي91:2(الوالعشارزكاالإنجيل

توز،214:)مرلاويأوومثى،بيتهييسوع

الريل.منواحداكانالذيوز(301

بوشت:إلىتلميح.عثتارتالعبرثة:فيعثشار

ككعبدها.الخصبإلاهةساية.إلاهةالعار.

امليقولكماصيدونولاستضاالأوسطالشرق

زوجةبعلةمحلفحفت23:13مل2ط؟،11:ه

أضقلونأاممفيأيضأالفلسطتونعدهابعل.

ذلكعلى)ويشهدالكنعانثونعبدهاكما(3101:

ولقدإ.بعلةمنكماعشتارمنمؤتفةأسماء

صغبرةقماثل)ؤجدتأيضأاسرائلبنواكرمها

لدىالخمبإلاهةأيضأهيعشتار(.عديدة

بصيغةعشنارعنالنصيتحذث.وبابلأشور

)الجمع(اشريمعنيتكلمكما)عثاروت(الجمع

01:6؟13؟2قضبعك(:)جمع"بعليم"قرب

اشتراعتةإ.تعابيرهذه)كلا.:12ي7:3اصم

فيكنعانئةمدينةعشار.الالالهةمقام:ع!ئاروت

والنصوصالعمارنةتلرسائلتذكرها.باثان

تكيسفها.والأفورثةالثاك()تحوتمسالمصزلة

عثاروتيعنيلاوهذا.قرفيعثاروته:14

كانت.قرنايممنالقريبةعشتاروتبلالقرنين

يضا:4،)تثباشانملكعوجعاصمة

)ث!منسىمدنبينوخسبت9:01...(

حتىايرائيلبنييدعشاروتظئت31(.:13

سنة(6:13)عاالاكفلايمرتغلتبيداحتلالها

يذكرها!ماعضتارةنلاليومهي.4*-عهس

ؤجدتجثاصحائاته(فيالقبصرقيأوسابيوس

زمنفيمأهولأكانالمكانأنعلىتدكأغراض

منالغرفيالشحالإلىكلم8تبعد.والحديدالرونز

أماالاردنثة.الحدودمنوبالقرب،أدرعي

7!ات6أخ)االلاوثةجرشونمدينةعضتاروت

21:27.ل!فيالمذكورةبفترةتكونفقد

النقوشفي.مشنركصاعياله)أوغاردت(عشتر

"رتشاع(معين:حمير)سبأ،الجنوبئةالعرئة

نقثىوفياشثر.:بابلفي.الأوغارشتةفيكصا

فيالإلهئةالعائلةفيهوعئهتر.:ميثعالمو%يىالملك



ريت(غاوأ)تعضترو

والريالسقيإلههو.وأشيرةالبعلابن:أوغاربت

(.والريالسقيعلىالعربثةفييدكغثر.أو)عثر

طموخاشاثاملكاأوكاريتملاحمفيعئتريبدو

أيضأولفب.العرشعلىالاستيلاءإلىيمبى

يأ)مولك"بلقبيعرفوكان.والهائل""المخيف

-2:2"ألاالبثرئةالذبائخلهئقذموكانث.الملك

بالأحرىأوتدمر،أهلعبده32:35(.إر4؟

أقنومانةعندهموللزهرة.الزهرةأينجمهعبدوا

وفي.(الأرض)أيوارصووالمقتدر()العزيزعزلزو

ونمم.الزدز:الإلهانإليهيرمزكانالرها

العالمفيوالخصبالحثالاهة)أوكارت(عثتروت

تماثبلوفي.الحربالاهةفهيبابلفيأما.الإغريقي

عربةعلىتائمعرشعلىعئشروتتجلسأشور

مثدودةقوشايدهاوتحملأسودسبعةتجرها

الزهرةهيعئتروتونجمة31:.أ(.)اصم

الأوغاريتتةالنصوصفيعثتروتدور.()فينوس

الإلهرصليقتلأنمنالبعلتمنعإنها.ثانويدور

(م)شعمميةوهي.ئقتللاالرسوللأن"يم"،

البابلتةالجنولوجيالننأما.للجمالوصورةالبعل

إلىالحياةلتعيدالسفليأالعاإلىنهصطعثتروتفئرى

إلىيعودلكيالأرضوجهإلىبهوتصعدتموز

العالمإلىعشتروتإهبوطوجمالهارونفهاالأرض

(.السفلي

ماوهذاالحشر.البيبلثةالنصوصفرضت)او(،عشر

النظماسنلهمتالتيالقديمةالنصوصفينجده

امك؟17،ه8:)اصممثلأأوغاريتفيالملكئة

منيؤخذأنهيعنيفالعثر11:35(.3؟01:ا

دينيئ.إطارفيهنانحن.غ!هالريمأوالمحصرل

34:18-26()خرإليهوهيئفالدستوران

يفرضاناللذان23:14-91(إخروالالوهيمي

الحخاجيأخذهاالتيالمادمويحذدانالمعبدإلىالحبئ

تك4:4؟عاولكنالعثر.يذكرانلا،معهم

هذهعنيتحذثان)الوهيمي(28:02-22

التثيةسفرقبلوذلكايل،يتفيالممارسة

روحيقديمةعادةينطمبلمجذدلاالذي

عحثريفرضالذىالاشتراعيفالدستور.إصلاخه
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12:17،)نثوالزيتالجديدةوالخمرالحنطة

المعطاةالأرضسثدثللربواجئاوبعتبره:23(14

العشر،الأول.العشورمننوعينبمثز،لإصرائبل

سانرمعلمجملالذي)14:22-27(السنوفي

فيوئؤكل)12:6-7(الوحيدالمعبدبىالقادم

17-ثا-29)12:االرلثبحضرةمفرحطعام

البغيدفيالمفيمونأما14:22-23(.91،

وياكلواالمالويحملواالعثريبيعواأنفيستطيعون

معا:24-27()!االثريعةتفرضكماالمعبدفي

بعدالرلتأرضفيلهحضةلاالذياللاوي

،121:12العبادةمركزثةعلىضذدتالنيالئريعة

ئلاث)كلالثلاثيالعشر،والئافي:27(.14؟18

.(12:)26العشر""صنة!:28-92()14(سنوات

المؤمنسيتم.ولاوتبنويتامىأراملمنللفقراءيعطى

المعبد.يزورحينبهيتفؤهإعلانفيالفرلفةهذه

الكهنوتئة.النصوصفيالحشرعنالكلامونجد

عدفي)كماالعشرصارالكهنلالة،الشرإخففي

21-:18)عدللاوتينمفروضةضريبة:28(18

مدخولولاإصرائيلفيلهمميراثلاالذين24(

إضافةوجاءت26-28(.)عدللكهنةكمالهم

إلىالعثرهذاتعذت03-لمه!(27:الامتأخرة

هذهكانتإنئقولأننستطيعلاولكئنا.الحيوان

قد31:ه-6،أخ2فقطإلهايلئحالتيالفريضة

)نحنحميافإصلاح.العملموضعؤضعت

أنحيخهباليرالث!عبوالتزام12(13:5،

.الأرضمحاصيلعشرعنفقطيتحذئان:38(01

وملانحمبافنصوص.الفرائضتطببقإلىونصل

تهاملعلىتدك)؟(14:02تكورتماا3:7-.

زمنفيالمتوخبات()وسائرالعثوردعفيخطير

نأاللاوئينعلىفرضالوضعوهذا.الثانيالهيكل

:38-.01،4)نحيجمعوهلكيبأنفصهميذهبوا

12:44-7!انحفياثمالةاللوحةتصحهكذا

بإعطائه35:8سيينصحالذىوالعثرنسبتة(.

3:94(،امك:13؟11)يهبهسولأظل،بفرح

)طوالأوساطبعضفيولاسثقاثقيلأصاربل

السابقة:الفرائضجميعكذستالتي6-8(اة
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إتثالكهنةمداخيلإلىيضافالذيالحيوانعثر

محاصيلعشر.(8-18:91عد،03-ه18

18:02-32(.)عدللاوتينالمترخبالأرض

تثفيكمائاني،عشرهذاكلإ!!وئضاف

:28-14تثفيكماثاكوعضر:14،23-26

زمنفيالفزيحتينممارسةتلكخصنأنيمكن.92

محاصيلأصنرإلىالعشرمذوافقدالجديد.العهد

:12(.11،42:18لو23:23،)تالحقل

ليىتماشكانتحذأيإلىنقولأنعلينايصعب

جذا،هائاالهيكلكنزكانفإذا.الئراخهذه

كبيروعدد.ميسورلنيكونرالمواللاوئونفالكهنة

عيئط.بأودليقوممهنةيمارسكانمنهما

أشير.قببلةمن.بفليطابن7:لمهم!.أخاعثوة

أغصانهعنهنزعتشجرةجذعأومقذسوتدعشيرة

هذاحل.والإيرائيلتةالكنعانتةالمعابدفيووضع

بالالاهةوارتبطالمكزسةالثجرةمحلالالهيئالرمز

عئميرةئذكر.باسمهاواحتفظ(اشيرة:)أوعشيرة

مل232؟:14مل)االقديمالعهدنصوصفيمرازا

وان.6(:23مل)2الهيكلفيوجدتكما(17:01

)قضكيرةسقتالفينيقتينعندالاهةأهم

)قضعشتارمرادففصارت(:1513مل3:71؟

سفرشجب.الخصببعبادةوارتبطت2:13(

خلالفألغيتعثيرةكلوالأنبياء21(:)16التثنية

فيبعلزوجةهيعشيرةويوشيا.حزقاإصلاح

23:4.مل18:912؟اماط

قبيلة.*رج)الى(عثيرة،

0031منالتقريبوجهعلىيمتذنمرجمدةعمر

فيالأوكالرونزفيالعمرويطابق..مق092؟إلى

الثام.بلاد

)حضارة(.خلفءرجخلفعصر

ا!(.)حضارةممهعيدرجالغببدعمر

.أوروك!رخالورقاءعصر

،344:)عديهوذاجنوبفيحدودتةمدينةعصمون

.قديراتغربيقسيمهنبعقربتقع:4(.15يش

مصر.حدودعنبجدةليستوهي

عندهأقام.العقبةخليجوفيأدومفيمرفأجمابرعصيون

خ!ا!هنة

تث؟ي35عهم!:)عدالصحراءعبرواحينالعبرالئون

فيهوجعلجابرعصيونمرفأسليمانشئد2:8(.

بنوخسر17(.ت8أخ262؟9:)املتجارئاأسطولأ

نأيوشافاطالملكأرادولماالمرفأ.هذااسائيل

عصيونثكونقد.94(:22مل)ايوفقلميستعيده

إلىونصفكلمسيبعدالذيالخليفةتلهيجابر

نأفظهرالحفرياتوبدأت.العفبةمنالغرئيالشمال

بناءويتضثنسليمانزمنإلىيعودالمستولاتأقدم

الحريق.بفعلالباء؟ئرهذا،بعد.المعادنلشغل

علىعزيما()أوعزرلاعهدفيأخرىأبنبةوقامت

المستوىويعود.الناثودترئهاوالثالثالثافيالمستوى

حتىئابتاظلوقد..مقالسابمالقرنإلىالرابم

ايلاتيقابلالثالثالمستوىأنويبدو.الهلينيالعهد

القديم.ايلاتاسمهيجابرعصيونأنيعنيوهذا

2:26.أخارخ.يرحمئيلامرأةعطارة

عطاروت

نصبيدكرها32:3()عدجادفيمدينة14(

المقاورشرقبئشمالمنعطاروسهياليوم.يئع

الميت.البحرشرقيئالواقعةالهضابعل

جنوثيالواقعةعطارةاليرمهي.16:2يثى2!4

ايل.بيت

تكونقدافرايمشمالفيمدينة:16.7بش3(،

فساليس.غرفيشمالى،الديابشيختل

قد.أذارعطاروت::51813،؟16يثى4(،

افرايم.حدودعلىعطارةخربةتكون

فيمدينة32:35(.)عدشوفانعطروت5(،

موقحها.بحذدلمجاد

غاؤونيم."رجأار(عظماء،

كل"كالكهنةرئي!()أوةعظيميسفىالكهنةعظيم

علىفقطلش""ارخياراينوبدك.لإود!ج.ن

السابق،الكهنةعظيمعلىبل،الحاليالكهنةعظيم

القسمرثيى،الهيكلثائد:الكهنةورؤصاء

مراقبإليومئ،القسمرئي!الأسبوعيئ،

يكونأنبفئ!رماوهذا.الصندوقأمين،الهيكل

وأن،18:91يرفي"اريخاروس"سميقدحنان

العهدفيالجمعصيغةفيمرازااللفظةتسنعمل



عظي!إلكهنة

،12:15؟02:18؟16:12؟2:4)متلجديدا

معتحالفواالذين"الكهنة"رؤساءهم45(.23،

.يسوعليهلكواوالفرشئينوالضيوخالكتبة

المتعفقوذاكبالكهنوتالجعققالتثرحإن

النصوصفأتدم.عينهالتطؤرتبعاتدبالمعبد،

02:24-26خرمثلوالالوهيمئةاليهوهتة

نإفتقول،المذابحمنكببرعددعنتتحذث

التثرحألغى21:2(.)اصمكهتهمعبدلكل

فيالعبادةتركزثيومالمعابدجمغالاضتراعي

نأدونكهنةاللاوئينجميعمنفجعل،أورشليم

نأالكهنوقيالدسنورواعنبر.نتائجذلكعنينتج

-ا:ا)عدموسىزمنإلىيعودالتنظيمهذاكل

الأولىللمزةالنصوصهذهفيونرى4:18(.

،بطرحأنلهخفظالذيالكهنةعظبموظبفة

كانواالذيناللاوتينجميعدون،والتوميمالأوريم

+:8(.)تثالسابقلطبهامكتفين

أنعليهوحب،كهنةعظيميكونأنأرادفىت

نأغرب(.يدخلهاالمنقتةكهنوتئةعائلةمنيكون

سمنةا2و12بينعمرها4عذرافتاةتزؤجقديكون

سلالةمنأيضأهيتكونفتاة،السنةونصف

حالات)هناكيثرعئةإيرائيلتةأولاوئةأوكهنعدية

إذا:كهنةرئبسيكونأنعل!يستحيلعديدة

في.(حربصبثة،مدئة،مطثقة،أرملةالمرأةنتكا

منالكهنةعظيمامرأةكانتالعادثة،الحالات

يهتضونوكانواالكهنرتئة.العائلاتكبرى

العودةبعدمشاكل)وكانتالحقبقتةبالأنساب

علىيرهنواأني!تطيعوالمالذينلدىالمنفىمن

الكهنةرئيسعائلةاكدت،يسوعأيامفي(.نسبهم

فيالكهنةعظيمكانالذيصادوقمنتحذرتأنها

بلاالكهنةعظماءتعاتوقد.وسلبمانداودأيام

نح؟4ا92-5:أخا:فيالوائحهرونمنذانقطاع

347،:11،العاديات،يوسيفوس،12:01-11

كانواالصادوقثينالكهنةعظماءوآخر.923(:12

منلاوك!،،(يشوع)أوياسون،الثانيأونياالواحفي

بعد.(..مق915سنةحنى175سنة)منباكيم

منانطلائاباللقبالحشمونثوناستأثرذلك،

856

سلالةفشكلوا02-2(،:01امك)المكابييوناتان

لاشرعئين،سنة(ا15خلال)8الكهنةعظماءمن

لهذاعادئة.كهنوتتةعائلاتمنخرجوالأنهم

الحئمونئين.الاسيالتونعارض

الكبير،هيرودسعهدوفي.،.مق+سنةفي

يحينالكهنةعظيميحدلم:الخلافةقاعدةتبذلت

فمنوهكذا.وراثتةوظيفنهتعدولم.الجاةمدى

كهةعظيم25.م.،ب07سنة.حتىكق.مسنة

في.عادئةكهنوئةعائلاتمنخرجوا28أصلمن

معمصرإلىالشرعئةالعائلاتذهبتلقد،الواخ

ليونتوبوليسيهيكلاهناكووجدتأونيا

فيالكهةعظماءسلسلةأماالدلتا(.في،)اليهودئة

)6-15(،حنان:يليكمافهيالجديدالعهدزمن

بناليعازر،-16()15الأولفيابيابن،اسماجل

-18(،)17كميثبنسمعان-17(،)16حنان

)منحنانبنيوناتان)18-+(.قيافايوسف

حنانبنتيوفيلس!لأ2(تسنةالعنمرةإلىالفصح

بنمتيا،؟(41)بوئيتوسبنكنتراسمعانة؟()دس

بنيوسف؟(،)44كمنترابنالونايوس3()حنان

،-55()47زبدىبنالأولحنايا،47(أ)كامي

كابييوسف61(،)حتىالثانيفيابيبناسماعيل

خ!انبنالثافيعنانأوالثانيحنافيا62(،)حتى

بنيشوع)62-63(،دمنيسبنيحموع)62(.

-67!،)65تيوفيلسبنمتيا-165،)63غملائيل

)67-07(.حبتابنفنحاس

حنانجا،بوناتانفيافا،،خانالجديدالعهدذكر

الغيورونسئى،..مب07سنة.بأسمائهمالأول

يكونأنأرادمن.القرعةألقراأنبعدالكهنةعظيم

فوقعمرهيكرنأنعليهوجب،كهنةعظيم

نأغير.للكهةالقانول!العمروهوشةالعشردن

ابنوهوهيرودسعتنهقدمرسنةابنأرسطولولس

الوقت،ذلكفي..مب35سنةوذلكسنة،17

بالسلطةكفئاارتباطايرتبطونالكهنةعظماءكان

السياصتة.

الحريعةفرضتأمهمتهالكهنةعظيميبدأكيف

الملابسوارتداء92:7(،)خربالزيتالمسع
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زتفهوالزلتأئا92:35(.)خرالكهنوتتة

لمالزيتأنغير03:.3.خريقولكماخاص

الزمنهذاقبلولايوعزمنفييتعمليكن

وأالاشتراعيئالإصلاحمنذرتما.طويلبوقت

الكاهنيكزسمافصار.عزرازمنأوالمنفئزمن

الكهنوثه.الملابسارنداءهوالسلطةويوليه

27-ة93،:8-04،929-28:4خرويصؤر

أبيضقميصبالتفمبل:الكهةملاب!03

مراتثلاثحولهيدوربحزامالخمرعلىشدود

أزرققميصذلكوفوقالرجلبن.إلىوسقط

بنفسجئةرماناتأسفلهفيله،اكماملاغامق

نجهلذ!منأجراسمعتتناوبوحمراء

اللهئنئهقدالنجة،الأرواحتطرد)قددورها

القميمىهذاوفوق(.شعبهمعحاضزاليكون

ذهبمنكتفثاتمعوأفوددرع،الغامقالأزرق

القبائلأسماءعليهماحفرتالحقبقمنوحجرين

تعذدحزامالأفودهذاويمسك.عثرةالاثنتي

الصدرتةصدرهعلىالكهنةعظيمويضع.الألوان

وهيوتويمأور3يتضفنمرفيجيبوهي

وكانت.الربصؤالأجلمنمقذد!ةأحجار

ثلاثةمنصفوفبأربعةالخارجمنمزتنةالصدرثة

عئر(.الاثنيالأياطأصماء)معئمينةأحجار

بشكلعمامةرأسهعلىيضعالكهنةعظيموكان

عبارةعليهاحفرذهبئةزهرةمعرباطيزئنها،تاج

لأياملمجفظكاناللباسهذا".للرب"مقذس

التكفيريومولاستما،المناصباتولبعضالأعياد

لارج؟915-.16ش3الحاديات،)يوسيفوس

هيرودسأرادواذاإ.:8-452سي23،،16:4

أرخيلاوسثئمهوقزر،اليهودخضوعيضمنأن

وما.الكهنهعظيمبملابصيحتفظواأنالرومانثئم

فذ!الأعياد.أيامخلالإلأاباهايمطرنهكانوا

82فيكلوديوسالإعبراطورإلىيهودفيوفد

المذك.الإجراءهذافألغي.؟.مب45حزيران

عليهفوجب،تبوقراطثةقبفيالكهنةعظيمكان

نأفعلبه.دائمة)طهارة(قداصةحالةفيبكونأن

نألهيحقفلا.الديثةبالخدمةجديرادوفمايكون

الكهنةغيم

(.أولاده،)امرأتهأقاربهأحدكانولومئايلمص

يتضئنالتكفيرعديسبقالذيالأصبوعوكان

سبعالكهنةعظيمفيقضي.تطهيراتمنسلسلة

هويكنلمفإنالهبكل.قاعاتمنقاعةفيليال

للفرائضيخضعأنالهيكلقائدعلىوجبمستعذا،

الكهنةعظيموامتلكك!يبور.يومأجلمنعينها

ولموته.الشهدرينيرئسفهو.لىادارثةلثةفضاسلطة

منوتحذالقاتللمحزرفهيالخطايا.عنتكفيرقوة

عظيميتركوحين.المابقةحياتهإلىفيعودخطيئنه

القواعدلككخاضغايبقىفهو،وظيفتهالكهنة

فيحنان)مثلأ،هيبتهمنكبيرجزءعلىويحافظ

يورج،قيافاكانالكهنةعظيمأنمعيوعمحاكمة

الكهنةرئيسوينعم4:6(.أج14-18:13؟

الذيالسنهدرينرئيسفهوجدا.كبيرباعتار

وهو.العالمفياليهودجميعإلىصلاحثاتهتصل

يدخلالذيالوحيدالرجلوهو.الهيكلخزنةكافل

إته42(.:92)خرالشةفيمزةالأقداسقدسإلى

1(.5:)عبوالبشرالدبينالوسيطحقا

يعيشالهيكلخادم؟الكهنةعظيميعيشكبف

الكهنةومداخيل9:13(.اكور)رجالهيكلمن

أفضلها:الكهنةعظيميختارالتيالبومميرهي

منوجزءتحولض!ة،وذبيحة،الخطيئةعنذبيحة

خبزاتمنأربم،والخمروالزيتالحنطةتقدمات

حيوانجلد.عشرةالاثنتيالأسبوعثةالتقدمة

ويختارالأولبختارالكهنةعطيمان.المحرقات

اليهودفي.العالمفيهذا.الأفضل

لفأبذايستعمللافهوالجديدالعهدفيأثا

قدعبصاحبأنغير.المسيحثةلخدمة"كاهن"

حينومدهشاجديذاكرستولوجيالقثااستنبط

،فكان:قال.الكهنةعظيهملقبيسوععلىطئق

يكونحتىشيء،كلفيإخونهيشابهأنعليه

عنفيكقر،لتهخدمةفيأميارحيئا،كهنةرئيس

التماهيهذايقف2:17(.)بالثب"خطابا

وهوالقديمالعهدفيالكهنةرئيسنقيضفي

الكهنةعطيم.شعبهعنالانفصالكليمصل

"وتعلم!ئضع:يسوعأما45:6(.)يييرتفع
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بلغولضا.الألممنعاناهبما،الابنوهو،الطاعة

الذينلجمبعأبديخلاصمصدرصارالكمال

فعنانفصلفإن5:8-9(.)عب"يطيعونه

ولا،فيهعيبلابريء،،تدوس"هو:الخطأة

داالسماواتصنأعلإلى!رتفع،بالخاطينلهصلة

الأبد،إلىيبقىالذييسوع7:26(.."وأماأعب

نأيقادر"وهو24(7:)عب"يزوللاكهنوتفله

لأنهتائاخلاعئااللهإلىبهبنقرلونالذينيخلص

7:25(.)عب."لهملشفعباقيحي

ا:+(.أخا25:4،)تكمديانأبناءأحدعفو

.3عفرونرج.:1391أخ2عفرائين

عفرة

بعيدةكير:23(.18)يشنجيامينفيعفرة1(،

أسمائيات4حسب.(13:17صما)مكماشعن

إلىكلم5،7تبعدهيالقيصرقي،أوسابيوس

أخ2فيالمذكورةهي.ايلبيتمنالثرقيئالشمال

افرايمباسم11:34امكوفي)عفرون(13:91

الطيبةاليومهيا:54.ايوفيوكذلك)افرام(

بتين.صرقئشمالمنالواقعة

غيرابيعازر.عشيرةفي،منسىفيعفرة24(

بلدةهييزرعيل.وسهلشكيمعنبيدة

دفنهوموضعا(6:ا)تضجدعونوالديوآش

)قضأبيمالكوالديربعلأو8:32()قض

)قضمفذسةشجرةمعمعبدهناككان9:ه(.

)قضوأفود24(6:)قضومذبح11(:6

إلىكلم13تجدالتيالطية:اليرمهي8:27(.

المدينتيناسمئذللماذا.بيسانمنالزئيالحممال

مديتهمارتاطالسكانرأى؟الصورةهذهعلى

اسم:فاختارواوالنبارالنرابأيبمفرعفرة

الاصم.طتبة

عفرون

مغارةابراهمنهاشترىخئيرجلاسم1(،

25:9(.،01،17ة23)تكالمكميةوحقل

9(.:15أبشيهوذاحدودكلجبلتةمنطفة2(4

أخذهاالتيوتوابعهاعفرائين()أوعفرون3(،

نجيامين.فيعفرةنكونقد.يربعاممنأبيا

فيحصن12:27.مك462؟ة5امك،4(

جلعاد.

إطارفياللهملكوتعنالاعلانبدأ)ا!(،عقاب

يتحذثالمقدسفالكتابذلكومع.،التطويبات

المرتبطةالعقولاتعنالالهى،الحقابعن

كلمصالحة،ينوخىاللهفقصذ*بخطايانا.

عنالخليقةتفصلجهنم"هيوهي.اللهمعخليقة

حينلمجتمللاشلثهوضهائيئ.بشكل،الخالق

فميبقى.الدينونة،و5،الغضبوالخطيئة*ننسى

الذيالالهيئالحب5يزأماميسجدأنالمزمنعلى

أناة!بفضل،الحاطئقبلمنوالعودةالتولة،ينال

رحمته.*واللة

-والالمءووالاعداءالطوفانءوفالكوارث

وضغهللانسانيكشفعقابهي،الموت

،العقابإلىيقودالذيالخطيئةومنطق،كخافى

ويخفص.بدبنالذياللهووجه

ا!ذيالعقابعبر.اططيئةعلا!العقاب1(،

أنهاالخافىالانانإرادةندرك،الألمفينتحشله

بهذهكلهاالخليقةشعرتوتد.الثهعنانفصلتقد

-ا34:)تكوقتتهالانسانأغوتفالحيه.ابخرة

وكتثف.(ا.-02:9رؤ،8:44يو،51

ودخلواحدبانساندخلتالخطيئةأنالانسان

تكرج؟5:12)روالمضنيئالعمل*والموتمحها

بشبالعقابعرفتمدنوهناك3:16-91(.

أورشليم،،كفرناحوم،صدوم،بابل:إيمافهالا

وعثادهوالوحش.الأمممصر،،فرعونثم.نينوى

خضعت،النهايةوفي91:.2(.ي،14:9)رؤ

02(.8:)روآدمخطئةبسصللباطلالخلبقة

نمتزأننستطبع.الحطيئةثمرةالقاب،2(

هناكالبدءفي.العقابأساسفيمراحلئلاث

اللهنداءثم.والخطيئة(والاختيار)الخلقاللهعطة

مع25(:12)عبالخاطئيرفضعهالذي،التوبةإلى

-؟؟ه8:أأشالنداءعبرالعقاباعلانأدركأنه

قلبفيالقساوةهذهمثلأمامأخيرا،ي(.2:22يا

:7؟13)هوالعقابفتقزرالدينونةتأقي،الخاطئ

3-35(.13:دالوأ؟ه؟إش
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القلب:بانفتاحترتبطاننهايتانالعقابوغاية

المزمنعلىتحكمذاتهاعلى)امنغلقة"عقوباتهناك

حنانيا،بابل)التنيطان،الخروجلهتتيحولا

التوبةعلى"منفتحة"عقوباتوهناك(.وسفيرة

2:6(.كور5:52،)اكورالذإلمطوالرجوع

ا!طبثة:وجهفيحاجزاالعقابيكونوهكذا

وللآخرلن(.القاطع)الحكمالدينونةمأزقللبعض

14-:15ل2:8-9؟)هواللهإلىللعودةدعوة

العقابيبقىالثاية،الحالةهذهفيوحثى.2(.

لمإننهائئلشجبواستبافاالماضيعلىحكفما

إلهه.إلىالانسانقلبيرجع

بل،اللهعنيفصلناالذيهوالعقابليى،إذن

توافقلاأنبقؤةيدلةإنه.جزاؤهاهواليالخطيئة

فإذا.3(.:92-01)عباللهوقداسةالخطيئةبين

بمببفليس،العقابعرفقدالمميحكان

التيالثرخطابابسبببل،يقنرفهالمالتيالخطيئة

3:18؟2:24؟)ابطصليبهعلىويرفعهايحملها

53:4(.إش

منطئإلىدخلناإذاافه.وحيالعقاب34(

تجلإنها:اللهتكشفأنهانرى،الداخليالعقوبة

معالرحيماللهوجهعلىفتدثه،الخافىبهذاخاص

الإلهيئ،الافتقاد،نحمةيتقتللافمن.بعاقبأنه

هذاءلوجهوجفاويكون،اللهبقداسةيصطدم

النبيئبنيلاماهذاأ-4(.91:الاالغيورالاله

01؟:11)حزالرلث"هوأناأني"فتعلمون:بقوله

هوفالكلمة،وحيهوالعقابأنوبما:7(.15

المصلوبفأماما-16(.ا91:)رؤينفذهالذي

8:28(.إيوالحق!قةأبعادهالعقاببأخذ

للاعترافالمؤمندحإلىيرميالعقابأنوبما

يلامسحينسلغايصبحفهر،المسيحوبيموعبالته

الذيفالحضور91(.3؟)رؤاللهمنقريئاكانمن

وألمأعذائايصبح،النقيئللقبعذئايكونأنبمكن

.بعقابلي!الألمأنالحبممع،القاسيللقلب

يكتشف.اللهقلباعماقيكشفوالعقاب

؟02:هخرمعه،عهدفي)دخلناغيرتهالمؤمن

)إشوانتقامهاي(ا9:)إشوغضبه34:7(

)حزنهوغفرا(يا:81حز)بزهو(01:21

تلخالنيومحئته11:9()هوورحمته3(18:ا

:6-4)عاالردث!يقولإلم!ئبئم"ما:فتقولعلينا

:3(.5إر؟912:إش؟11

تلفىفيهتاربخنا،قلبفيعقاثاهناكأنغبر

حيثالصليب،هو،قاتلةضربةوالخطيثةالمجزب

فعلىا:17-2:9(.)اكوراللهحكمةتسطع

وعلىالشيطانعلى)المنغلق(الحكمبتقيالمبب

هرالذي)المنفضح(الألممع،الموتوعلىالخطنة

01(.3:فل4:ا؟)ابطحياةيخبوع

القديمالعهدفيمسيرتهاسارتالحكمةهذه

12:!-عبرخ.ا-.ا؟حك8:ه-6؟)تص

)يهالنأدبببدونالحزيةعلىالتربيةتتتوما.(13

وهكذا.3:23-24(كل32؟:11اكور،8:27

التاريخي،المستوىعلى.بالثرلعة،العقابارتبط

عددأولكن.المسيحموتمنذكلههذاانتهىقد

المرحلة:هذهبعديتجاوزوالمالمسيحيينمن

ترخدزالتماالتيالرباطاتإحدىهوفالعقاب

منيعيشالذيالمسيحيئأنغير.بالتهالخافى

ايو8:ا،)روالعقابمنتحزرقد،الروح

حتبهسمحوقدالعقابإلىتعزتفإن4:18(.

تم2؟02:اتماأالربةإلىنداءفبهيرىفهو،الآب

العقاب،فيهنعثىالذيالنهايةزمنوفي25(.2:

الموتحتىالقلبنفسية"هووالفرلدالحقيقئ

01:26-92(.عبا؟.ا-ات2ش)2

منذعملهابدأتالتيالحاسمةالدينونةواقتراب

هوآية:الخاطئالانسانعقابمنيجعل،الآن

برثأنبستطغلاماكلعلىالحكميستبق

الروحيئ،الانسانإلىبالنسبةأما.اللهملكوت

عنتكفيراالمقابيصبحعندئذتبرير:فالدينونة

2:91،كل3:25-26،)روالمسيحنيالخطيئة

إرادتنا،بملءالحقابنقليوحين5:12(.كور2

لكي(ضعفهفيالجسد،والدم)اللحمالبدننميت

3:5(.كو؟8:13)روالروححسبنحيا

حور.عشبرةومنايصرنسلمن.36:27نكعقان

ا:42.أحافييعقانهو
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فييضعهاحليةهوالعقد،وأيضأ.عهدرج)الى(عقد،

5:7،داد،يبر41:42،)نكالرجالالعنق

يكون.الحواءعلى(16:11)حزوالنساء92(،16

وأفضة،أو5:7(،داا،:42؟)تكذهبمن

فيهويوضعا(.ا:.ا-ا)نثىكريمةحجارة

صدرئة.،ذاكعندفيصبح،ايخم،،تمانم،أيضآ

طلعةأوعقربيممعلهالعبرئة:في)طلعة(عقربيم

نث!كلإنهاالصفا.ثفاليوماسمهاالعفارب.

)عدالميعادأرضوحدودصينصحراءمدخل

ا:36(.قض15:3؟يثى34:4،

فينقعوهيالخسىالفلسطثينمدنإحدىعقرون

المدينةكانت.46(،315:11،:13)يقالثمال

أخذهاهذابعددان.قبيلةئميهوذاقبيلةملك

تابوتضياعبخبرعفرونعرفتالفلصحطئون.

إصرائبلبنواحتفها6:16(0؟501:)اصمالعهد

لمولكتهم7:52(،7:14؟اصما:18؟)قض

الفلسطتينمدينةاعتبروهاالأنبياءلأنبهايحتفظرا

نإثثم9:ه-7(.زك2:4؟صف8:ا؟)عا

وسنحاربسجونزمنفيالأشرريةالنصوص

تصرلم(.فادي)مثلأ:عقرونملوكإلىتئمبر

قذمهاحينإلأايرائيلأرضمنعقرون

المكابيليونانانانطاكيةملكبالاسالاسكندر

عقرونفيعبدواق.م.147ية.ا:9()امك

يسألهأحزباالمللثأرصلالذيزلوببعلاسمهإفا

-16(.ا؟امل)2مرضهمنمميثمفىكانإذا

هذه؟التاربخفيفماذا.المقدسالكتابفيهذا

كانت،(المقتع)خربةالفلسطثبنبنتابولىفيالمدية

منذبسوروأحيطت،..مقالرابمالألفمنذمأهولة

ئذكرولا.(0155-0185)الثانيالوسيطالبرونز

الأولالألفنصوصفبإلأبتاكيدعقروناس!

فيسكاخهامنفرغتقدالمقتعخربةإنثثم..مق

وصولهم،منذعقرونالفلسطثوناحتك70القرن

أبضانوافقالمعطيةهذهولكننقريئا.!117سنة

صفا:8؟عا25،02:إرفبئذكرلمالتيجمط

كانت.مدمرةكانتلانها-9،7:هزك؟24:

الملكئة،الفل!طتينمندةشالفيمدينةعقرون

لتغلتالجزيةدفحت.زبرلبملبمعبدوائشهرت

حصاربعدالثانيصجونواحتفها،الاكفلاسر

ماتحين.خورشبادفيسرجونجدرانثةعلىعؤر

إلىينضثمأن،عقرونملك،فاديرفض،صرجون

الملمكإلىعيمدهفسفمه،للأشورثينمناوئحلف

إلىأعادنه751سنةسنحارببحملةولكن.حزقيا

)نشويهوذاحصابعلىأملاكهووشعت،العرش

أيضاالأشررتةالنموصوتذكر2(.287-مه

لأسرحدونخضعالذي.عقرونملكايكوشو،

وآخر492(.)نشولأشوربانيالئئم192()نشو

614سنةأرسلالذيأدون"ياكانعقرونملوك

في،سقارةفي)نجدهاالانينكوإلىرمالة..مق

نبرخذلأنالفرعونمنالعرنفيهايطلبمصر(

:8،اعاأقوالتشيرهذاإلى.أفيقإلىوصلنصر

زكرياالنبيئربطوتد-7.ه:9ذك؟2:4صف

حاصرهاالتيصرربمدينةالفلسطئةالمدنمصير

..مق85ءسنة9:3-4(.)زكالثافينعرنبوخذ

أشدودمناجزءوصارت،أهميتهاعقرونخسرت

بالاسالاسكندرأعطاهاأنإلىالهنستيالزمنفي

22:9-)أسمانياتأوساليرسزمنفي.لبوناتان

التيعقيراقيفياسمهانجدجهودئةضيعةهي01(

يمنية.أويبنةأويبنئيلمنالثرقإلىكلم7تبعد

المقال.الأرضوغلالالثماروأذنابأعوادعقميم

المشناة.فيطهوروتنظامفيوالأخيركرالثاني

الأطعمة:نجاصةحولتفاصيلالثلاثةفصولهثزلد

الشخصنتةالقحمور،منغيرهاأوالبيضقشرة

هناتوسفتاتعالجطاهر...غيرثمرأياكلبأن

!فضل.بشكلالموضوع

نضوجعدمبيبالحبلامكانيةعدم)ا!(عقم،

زوا!.5رج.المرأة

.عقاب،رج)ال(،عقوبه

زمنفيكببرحكيم45-135.بوسفبنعقة

روحيئبطل.الثاكالجيلرذاديومن.المشناة

(.هدرلانصوقتلهم)عذبهمالعئرةالشهدإءوأحد

ترك.حنانيابنويثوعهرقانوسبنالبعازرتلميذ

فدثنالرذادين،نصوصمحسلففيعميفاأثزا
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فيتوشعوهكذا،الكتابتفسيرفيجدبدةأسالب

كراععقيبةالرابينيالتقليدصؤر.الشفهتةالثرلعة

والخلصة،الأمينةزوجته،راحيلشخعته.جاهل

بهيحيطذلكبعدوكاكلاد.التوراةليدرسبيتهفترك

نلكتجاهوواجبهواجبهملهمقالالتلاميذ،آلاف

راب،بريوحايسمعان:تلايذهمن)امرأته(.المرأة

حلفتا.بنيوسه،مئيررابي،ايلايبريهوذا،نححيا

أشكالآالتفيريعقيبةنهجفيالتجديذارتدى

منعدذاأدخل،مصطنعتفسيرفعبر.مختلفة

الأياسوكتشف،الرابينئةالقانونثةالقرارات

يبيقأنأرادوهكذا.المكزسةالعاداتلهذهالكتالق

والشريعةالمكتولةالئريعةبينالعضزلةالوحدة

الأولى.فينضئنةكانتالثانيةأنوبين.الشفهثة

ليحنخرجالإملائثةالخلافاتالىعقببةواستند

غرفيوفحها.أنلأحدكانماجديدةمدلولات

ئصبتولكن.)هلكه(السلوكيالمستوىعلىعقبهبة

مثلقرلبك"أحبفها:نذكرإخبازبةأمورإليه

لاعلى)سفرا!التوراةفيالعظيمالمبدأهوهذانفحك

ساندوقد.لوطنهمحباععيةرابيكان91:18(.

الكوكبابنواعتبر.الرومانضذالثانيةالحرب

يخهاسارالتيالحكمةيعرففلمالمتظر،المسيح

الذيهدريانسالإمبراطورتراروعصى.زملاؤه

تسعينابنوكان.وشجنفأوتف،التوراةتعلبممنع

قيصرثةفيالحكمفيهونفذ،بالموتعليهخكم.شة

بأماطلحمه)كشحوامبزحةعذاباتبعدالبحزلة

يا"إممع:الثماعتلا،يموتكان!اذحديد(.من

الرفيفأحث.الواحدالربهوإلهناالرب،إسرائيل

1(.قؤتكوككفلبكوكلنفسكبكك

محاريمنمحاربوالد.التقوعيعقيشهوعفش

أخ)االجيشتؤادوأحد11؟28(أخ)اداود

.)27:9

المتوئ!البحرشافىعلىتقعكنعانثةمدينةعكا

وهيحبفا(منالئرقئالثمالإلىكلم14)تبعد

مرافئوأقدمفلسطينفيطيعيمرفأأفضل

التجارئةال!رقالتقاءنقطةعكاكانت.الشاطئ

رسائلفيذكرتولهذا،الأردنوواديمصربين

والأشورئة.المصرئةالنصوصوفيالعمارنةتل

)قضبحتفوهاأنقدرواوماإصائيلبنوهاجمها

91:03يشأنمعإسرائيلئةيوئاتصرلم3(.ا:ا

قضرجالعبرثة.فيكماعئةبدلعكاأنقرأ

فيعكااسمذكرهل.أشيرمدنبينيجحلها31(:ا

علىبطلمايسعكاستسثى.ممكنالأمرا؟.:ا

الذي)285-246(فيلدلفولسبطليموساسم

ازدادتوصيدونصورانحطاطبعد.المدينةوشع

سنةأبيفانيوسالراجأنطبوخساحتئها.عكاأهمثة

)امكللسلوق!ينموقتةعاصمةوجعلها921

وكليوشرةبالاسالاسكندرزواج-06:.ه:ا.

ديمترلوساس!نقبل:22-11:24،بطليموسابنة

مبولأوأظهرتهلينئةمديةفصارتبوناثان(

الذييوناثانخانت15(.:5امك)لليهودمعادية

السلوتثينمملكةضعفتوحين.تريفونيدعلىفتل

بوقق.فلمعكايحتكأنجنايوسالاسكندرحاول

سوربةمفاطعةإلىضثتق.م.47سنةفي

زارهابطلمايس.كلودياوسضتالرومانئة

إلىصعودهخلال21:7()أعبولسالقذبى

مسيحئين.فيهاووجدأورشليم

عكبور

38؟36:)تكأدوميةملك،حنانبعلوالد1(،

ا:94(.أخأ

يوشيا.ضباطأحدناثانايلوالدميكاياابن2(،

سفرحولالنبتةخلدةليستشيرالملكأرسله

الهيكلفيحلقياالكهنةعظيموجدهالذيالثريعة

أخ2يسثبه26:22(.إر؟-221214:مل)2

.عبدون3402:

.4:عبدونرج3("

كانالذيأشير(تجيلة)منفجعئيلوالدعكرن

:27(.2)عدقيلتهإحصاءعنمسؤولآ

قض16-15،91:)يشكابابتعكدة

بأخذبمنيزؤجهابأنوالدهاوعد-15(.12:ا

كالبفأعطاهسفرقرلةعتنيئبلاحتكسفر.ترية

كلما0تبعدالتيالديبةواديفيالنق!وعونابنته

.حبرونمنالغردالجنوبإلىتقريئا



عكور

)ل!نونبنبثوعبأمرعاكانفيهازجموادعكرر

)إشاللعنةموضعالعبرانئينفكرفيفظل7:26(

2:17(.هو65:.ا؟

4(.930-7:أ!)اأبناءثلاثةوالدأشيرمنرجلعلأ

علأ.دبركنابةءرجدير،ول

علامت

نسلومنبنيامينقبيلةمن،يوعداهابن1(،

42(.36:9؟8:أخ)اشاول

7:8(.أخ)ابنبامينمنرجل2(،

يشرج6:45؟أخ)ابنيامينفيمدينة،3(

الواقعةعلميتخرلةهياليرمعلمون(.:21:18

عناتوث.شرقيئشمالمن

تفسبرنفالبديحمعهو.إللباآثار:أبضأاسمهابباجملم

الثالثالقرنمنذالعبرئةفيدؤنتيهودئةووعظ

علىبمليوهوإيلياالك!انثيرينا.التاصعالقرنحتى

نوعبن..مبالثاكالقرنفيبابليوقاضبىمعمأنان

علىاللائقبالسلوكيتعققانالنعلبماتمن

هيالرلعةفهذهالشرلعة.وبمدلول!،الأرض

وفيالمسيحزمنلط،الفداءطريقفيإصرائبلموخه

الموازبةالموادمنعدذاايلبا""علميتضضن.الآخرة

أخبار(،أقوال،)أمثالبالشكلإنا!ديد،للعهد

تجاهاللهرحمةمألةيلامسوهو.بالمضمونأو

.الخطأة

استرولوجيا."رجالثنجمعلم

.علاترص!.علمة

فيإساثبلبنيمحطاتمنمحطةدبلانابمعلمون

)إردبلاتايمبيثذاتهاهي!ه!:46(.)عدموآب

خردةاليرم:.ميثعنصصموضع48:22(

لب.خانمنالثرقئالشمالإلىالقرلبةدلبلات

الحوريسعيرأبناءثانيهوالذيشولالبكرعلوان

1:45.أخافيعليانبسمى23-124.ت36)تك

41(.36:)تكأدومفيرئبسعلوة

)ار(،علي

"نيول)عالصفةإن.العبرئةالبيبليافي1(،

.فوقهوماالرفغأ."السامي"،العالمط"،إتعني

يثىوفي.العليا""السلة::0417تكفينقرأ،مثلأ

862

7:3:إشوفيالعليا".حورون"بيت16:ه:

يكونا28:؟2691:تثحسبالعليا"."البركة

تقربئمزةثلاثينوفي.،الأممجميع"فوقاصرائيل

نكفي.العلىالإلهأي!عليون!ايلاسرانيلإلهئسمى

العلي.الالهالكنعافيساليمملكيعبد،02-:1418

)7:18،المزاميرفيخاصنبشكلاللقبويتوانر

47:3،05:4،1؟46:ه؟21:8؟18:14؟9:3،

)64-الجبيبلىفيلونيعردا(.ا:ا57:370؟

وجدحيثصنخونيائناسمهفبنيقبئمززخإلى(114

العليالمدعزاليونيلي:كماترجمهإلهثالقتا

/االإنجيلثةالتهيئةالقيصرفي،)أوسابيوس

"نويل"أنيعنيهذا.ا:15-14(.

أيضاوجدتوقد.الفينيقثينلدىقديمةإلهئةتسمية

.م.ق8القرنإلىتعودسفبرهفيأراميةمسفةعلى

"ه:46ص:91-22؟14تكمثلنصوصوهاك

وجدت،لاسائيلبفةسا،لعليونعبادةأنإلىلير

هبكلفيالعبادةشعائزبهاأخذتوقدأورشليمفي

تفةعلىبالجلوسالعليتسحيةوارتبطت.سليمان

)مزالآلهةجميعفوق14:14()إشالسحاب

.)79:9

السماهخالقهوالعلي14:99،تكحسب

أمز"الأرضكلعلى"العليهوجهوه.والأرض

ميراثهاالأمميحطيالذيفهو79:9(.،83:91

)مزالماواتفيصوتهيرفعالذي4(،32:)تث

)مزاسرائيلشعثاسفئث!دالذي!ا:14(،

نجده"عليون"لقبإن29:2(.9:3؟،7:18

مد؟15ة12،11:ا")نجقمرانفيالمراتبعض

فينجدهلاولكئ!نا02:8(.وثص6:صه!؟31؟4:

يطق.كماي"لاعيقابلهمانجدبل،أوغا!لت

اللقبهذايكشفواأنإلىالحزاحبعضدفعماهذا

تثفيمثلآ.الصيغبعضداخلئحتفئاالتوراةفي

لمط"أحكم:79:مزوفي،دوئا(يحميه)عليه12ليه!:

العليأ(.أثهابراءتيوبحسب،برفيبحسبرفييا

وسائرالسبعينثةالترجمةفي.السبجئةؤ2(،

بلفظةن"ويل)عيترجم،اليونالئةالترجمات

ور"مأيضاتترجماللفظةهذهأنغير.هبسستوس
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الأخيرةاللفظةهذه16:91(.أي)العلى،م،

مي29:9؟)مزإلهتالقئاالمراتبعضفيصارت

يترجمأيضاالحالةهذهوفي57:15(.إش6:6،

السبعينئة)حسب6:03عزفي""هبسستوسبلفظة

6:01،8:9112(،،الماسوريالنصوحسب

7:21،الماسوري،حسبالسبعينئة،)حصب

تترجماليونانتةاللفظة)هذه-2:1891دا23(؟

سيراخابنفيمرازاونجدها.السماء(إلهشصايا"اله)

أتهنجد،العبرىالنصخفظوحيثمرة(.)44

1("صهوهالمراتبعضوفين"ويلاعيترجم

اللقبهذايبدو،كيرلوسبعد:ه(.2:48؟)12

الهلنستي،العالمفي،وثنىمحيطوفي.سيفيدارخا

هبستوس"."زوشنجلى

نجدالجديد،العهدفيالجدبد.العهد34(

لوقا.فيخاصبثكلإلهيكلقبهبسستوس

رج8:28،:32-35؟االوالعليابنهوفيصوع

الوالعلينبيهوالمعمدانويوحنا5:7(.مر

)أعأالعليالله"عبيهدورفاقهبولسوذعي:76(.ا

العليأبناءيكونونأعداءهميحتونالذين(1617:0

فييسكنلاالعليإناستفانوسوقال35(.6:ألو

عبفي7:48(.)اعالبثرأيديصنعتهابيوت

14-18(.)تككتابيإيرادفياللفنجدت7:1

"فيعبارةالأناجيلاستعملتالمراتوبعض

الذياليهودقيالعالممنمأخوذةوهي"،الأعالي

نشيدفيالعبارةهذهنجد.اللهباسمالتلفظيتجئب

هتافاتوفي2:14(،الويسوعميلادفيالملائكة

،219:أمتأورشليمإلىيسوعدخولعندالجمع

لقبانيبقىولكن91:38(.لوا؟11:همر

رجالجديد.العهدفيكببرةأهمتةيحمللا"العلي"

.عليون*

تلاميذهمعيسوعيخهاكلالذيالمكان)الى(،علبة

مريتحذث.الإفخارستثاسزوأشسىالأخيرالعشاء

أعلىنيعفزةمفروشةواسعةغرفةعن14:15

ذهبالصعودبعد22:12(.لو)رجاليت

ا:13(.)أعكعادتهمالعلتةهذهإلىالتلاميذ

)اباغايون،كلمتيناليونالتالنمىيستعمل

عليون

يعنيوهذا.مترادفتينولكئهمامح!لفتيناوفيرون(

تبلالرسلاجتماععفئةهيالعشاءعثةأن

فيالعتيماموءيحذدأورشليمتغليدإن-الحنصرة

الغرئيالجنوبفيأيداود،النبيئمسجد

داخلالعلئةكانتيسوعأيامفي.لأورشليم

فيالأ!وار.خارجفهياليومأتا،أورشليمأسوار

القذيسيقولكحا،كنيسةهناككانالثانيالقرن

)صهيونبازيليكفصارثتوشعت،ابيفانيوس

لم.الكناشكلأمالبيزنطئونسبسفيهاالمقذسة(

يدهمالمسلمونوضعأنبعدالكنيسةمنشيءببق

655.سنةمنذعليها

وتبدألمااليومهيجلعاد.فينقع5:26.امكعيم

فيسكينشيخمنالشرقيئالجنوبإلىكلم12

.حورانسهل

بولسضربه.يشوعبرأيضأسئيساحر.علما

تبرصجزلرةحاكمبولسسرجيوسأمامبالعمى

:6-12(.13)أع

بيتفيصفة.رفيعسام،عال،على،:عليون

الأعلىالهيكلباب16:ه(،)يشالعالماحورون

على:أو7:3(.)إشالعلياالبركة35(،:15مل)2

هوجم!وه28:ا(.ابم26:9)تثمن2أر،على

79:9(،؟83:91)مزالأرضفيماكلمنأعلى

57:3؟)مزالعلياللهأو47:3()مزالعلىهو

18:14؟مز14:14،إشفي78:35-36(،

15،:هحك4؟ة6،41:!مسي؟46:ه21:8؟

)هبسسنوس(اليونانئةفييقابلماأوعليون:6،3

هناالضعزيةاللغةاحتفظتلقددنه.علماسمهو

16(.ة24)عديهوهعلىوطئقته،قدبمالهيباسم

ساليمملكملكيصادق،14:18،تكفي

العلي،الاله،علبونايليعبدالكنعاني)أورشليم(

نعناك(،لطكعانثةرصالةتقول)كماالالهةرب

إلىتعودأراميةكابةتقول.والأرضالسماءخالق

الالهعبدواالفينيقثينإنالجببليوفيلونالامنالقرن

الذيهبسسنوس(يسئونهالذممط)عليونعليون

النصوصقيالمذكوربعلعلياننفسههو

)مزالسحابعلىيقتربإئهالأوغارشتة.



عماد

)أشالسماءفيبسكنلأنه،العليواسفه(،ه8لملا:

للاسمالأصليالمعنىهوهذا6:6(.مي؟14:14

اليهابات)فيبعدفيحاعبزالذيعليونالإلهيئ

مزرخ.هبسشوسزوشوالرومانئة:اليونانئة

4رجوتسايه.الواحدالالهرفعةعن79:9(

العلي.

)الى(ع!د،

عفديعني"ببتيزاين"اليونانيالفعل.الاسم1(،

في.باليونانثةالناطقةاتمهؤدةالمسيحتةالأوساطفي

وفي.غطس:يعنيالسبعينثة()ح!سب514:مل2

ا:38(.مر.)رحالموثفيغطس:الهلنستتةاللغة

الودنيوفيمعنىهوالجديدالعهدفيالمعنى

منوتفزع91:13(.رؤ13:26،يو24؟ة16

الغطسعملعلىيدكالذي"ببتسموس"الفعل

ثئم9:.ا(.عب7:4؟مرفيطقوسثة)تنقبة

في.المعمدانيوحناعمادإلىيشيرالذي"ببتحمما"

اليهودفيالمؤرختحذث،المسبحيئالأولالقرننهاية

وعمادهالمعمدانعنيوسيفوسفلافيوس

"لوترون"لفظةأئاأ-117(.18:16)العاديات

العماد،علىطئقتالتي(الاستحمام)الغ!ل،

5:26.أف؟3:هتيفيفنقرأها

خارج:أولأ..المخةقبلالماءطقوس2(،

فيواسعبشكلالمقذسالاغنسالمورساليبليا.

السرانئةالدياناتوفيوالهند،وبابلونيةممر

،الفراتفي،النيلفيالطقسيتئمكان.الهلنستية

يمحوأنالاغتسالهذاوتوخى...الغانجفي

نأ،الحياةقؤةيزيدأن،الخلقتةأوالطق!تةالنجاصة

فيالمعروفةالماءبرمزئةنرتبطالمحارسة.الخلوديعطي

منصهايقومبفعلاتارتبطتوالتيكته،العالم

5:14(.مل)2الشياطينيخرجأوالمعجزاثيجري

موسىنصنعرفامرائل.ديانةفيئافتا:.

مثلأالريعة:بحسبللتطهيركوسيلةالتغطيى

لمحو14:8(.الاشفيالذيالأبرصلتطهير

النجاسةلمحو:16-18(.ءاالاالجنسئةالنجاسة

أنو!ب:91(.91)عدميتجثةلم!منالمتأيرلية

جديدمناستعمالهانشطيعأنقبلالأشياءئغتسل

864

فرائضعلىالكتبةوأضاف11:32-.4(.الا

،المشاة7:ا-5؟)مثأخرىفرائضالمشدعة

بدمبالطهارةبمنحالاغتسالهذاطهوروت(.

حتى،قيئأضطاجأيمباشرةلهوليس،المريعة

إلىالدنيوفيالمجالمنينتقلأنللإنسانأتاحوان

فيالمشاركة،الهيكلإلى)الدخولالقدسيئالمجال

مياهأحواضفهناك.بالعكسوالعكس(الذبيحة

قمران"وفي.التطهيرتيحت(ووق)مطاهرة

الاسيانئون5فاليهودطفسئة.بركؤجدت

طقوسواصعبث!كلمارسواللعهد()المتشئعون

الطهارةمنرمزئةبقيمةوربطوهاهذهالطهارة

تكلمإنولكنا(.3:3-ا)نجالأخلاقثة

يتحذثونلافهم"التطهير"عنمرازاالأصيالتون

المرتبطينالكتبةعنيختلفونوبهذا،التطيسعن

هميغطسونأوالأضياءيغطسونالذينبالفرشميين

رج.غطس،لب)ططاهرماءبركةفيأنفسهم

حولالفريحسئةالطفوسوبين(.اليونانيببتاين

العبرية:)فيجديذاالمهتدينعمادنذكر،الطهارة

علىمتأخرزمنلطئرضالذيص(ليبط

ينفيأنالعمادهذاتوخىوقدالجدد.المختونين

الوثنيئالعالملأن،الآنامتدىالذيالقديمالوث!يئ

أع18:28،)يونجشااليهودقينظرفيكان

الأولالقرنبعد.15(:2)غلوخاطئا:28(01

يقولكماعادقيبشكلالعمادفرضالمسيحيئ،

طقسوكان2(.ا-91ة)2الحواراتفيابيكتات

الجوهرقيالعملظلالذيالختانيرافقهذاالطهارة

الحهد.ثبإلىالناسمنإنسائايضتمالذي

العمادهذااحتل.المعمدانبوحناعمادثالثا:.

ا:22،)اعالرسولئةالفقاهةفيهائةمكانة

ا:ا-8،)مرالإزائيئالتقليدبدأمعه01:!م!(.

عنهوتحذثا-18(.ة3لو3:ا-12؟مت

ا:99-28(.)بوالخاصةبطرلقتهالراجالإنجيل

لجميعالأردنمياهفيالعمادهذاالمعمدانمنح

بخطاياهمواعترفواالتويةكلامسمعواالذين

فيكاملبشكلتتسخلبوحنافعلةإن.نادمين

تختلف.أنهاكما،أيامهفيالطهارةاكتسالإطار
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العالمفيواععبث!كلعرفتدالطقيئفالاغتال

الاسيانئبن.وعند،الفرس!ئينعندتالهلنستي

)يويتيومى،الكنيسةآباءشهادةوبحسب

جهودفيمقالوبحسبإبيفانيوس(.،هيجيستس

قرباليهودمارس02(،:2بدييم،)توسفتاقديم

"المعتمدينفمضوايومثاعماداالأعلىالأردنمحرى

)شيعةالحالتونالمند)نئونيكونوقدإليومتين".

ىأالفراتفيالمماداليومحتىتمارسغنوصثة

هؤلاءمثل.البجدةأصولهمهناوجدواقد(الأردن

ماعلى،السابقيرءقبلؤجدواقدالعمادئين

طقوسعناختلفأنهعليوحناعماددك.يبدو

هوجوهزية.نقطةفيالفريستينلدىالطهارة

الاخلاقئة،التولةأو"ميتانويا"إطارفييغطس

فيليجعلهاالقدبمالعهدكرازةجوهرفيستعيد

بعضوكانت.القريباللهملكوتمنظار

منالءرمزئةعنعبرتقدالنبؤلةالكلمات

حر؟:116إش9؟51:)مزالداخليالتطهيرأجل

1(.:13زك25؟36:

المهتدينعصادعنيوحناعمادأيضاتميزلهذا،

نجظرةارتبطوالذيمتأخزاجاءالذيالجدد

فيالاغنسالعنتمئزكما.الطهارةإلى!ثريعانئة

الخلقيئالارتدادحيثالرانثة،الديانات

الصحرئة.الطقسفاعلتةخلفخعلوالشخصيئ

)أعالمسيحيئالعمادشأنشأنهيوحنا،فعصاد

)مرالخطايا،لغفراننولة"عمادسفي2:38(،

،الخلاصيعلنالآنمنذوهو3:3(.لوا:4؟

الغفرانطقوسمحكالأشكالسشكلفيفيحل

أقئهتمئزا،العمادينهذينأنإلأ.القديمالعهدفي

هاتينذكرتالنيالمسيخةالجماعاتنظرفي

أما.الملكوتفقطيعلنيوحناعمادإن:الفعلتين

أأعالروحزمنتدشينفيتضضنالمسيحيئالعماد

"مع:بالتعارضبينهماوأعلوويميزا-6(.:91

"مع:متهؤدةمسيحئةلغةفيأو."الروح!مع،الماء"

ثم،:1يو،316:لو8،:امر؟311:)متالنار"

هوالمسيحيئنظرفيفالمعمدان:16(.11ا:5،أع

:صهم!(.ا)يوالروحعليهحلالذيالمسحمنأدنى

عماد

هومعقمهمأناعتبرواالمعمدانتلاميذبعضولكن

عن22-326:يووحذثا25(.ةا)يوالمسيح

!ان،العلنثةحياتهخلالعماذامنحالذييسوع

-ا:4بوفيالتصحيح)رختلامبذهبواسطةيكن

السجن.فيبيوحنائلقىأنقبلهذاوحصل2(.

شبيهةبدتالتيهذهيسوعممارسةأنيبدو

يكونوقدطوللأ.تذملم،المعمدانبممارسة

لم،القيامةحدثقبل.رسالتهبدايةفيبها1قايسوع

7:38؟)يوالمميحالمنالروحعطا،بعذأفيضيكن

العمادسيمثزالذيهوالروحوهذا2:صهم!(.اع

،الأشكالمنبشكلترنبطماءفعلةفي.المسيحي

2:38(.)أعالروحالمؤمنيتقثل

مرإن.يسوععمادأولأة..الم!يحيالعماد3(،

فييسوععصاديرويانا-3:137مت؟ا:9-اا

21-3:لوويورد.المعمدانيوحنايدعلىالأردن

السجن.فيصارقديوحناكانساعةالحدث22

يسوععلىالروحعيءفذكرا:92-34يوأما

بالماءعمادمنالمعمدانفعلهمايذكرأندون

سريغاطرحت؟الاختلافات!ذهلماذا.ليسوع

المنهؤد:المسيحيئالوجدانعلىلاهوتتةمسألة

يقتلأن،خطيئةبلاوهو،يسوعاشطاعكيف

315:متأجاب؟الخطايالمغفرةيوحنامنالعصاد

يتثم1لكييوحنالعمادذاكعندخضعيسوعأن

ولوتايوحناوتجف.اللهمشيئةليعملأي،بز"كل

يوحنا.يدعلىتعضديسوعإنيقولاأن)بطريفته(

الذياللهحملبل،ليوحناتلمذمجزدليسفيسوع

يعطيالذيهويسوعإن:92(.ا)يوالخطئةيرفع

فيهيرىالذيالمعمدانماءطقحىلا،الخلاص

لنذللث،بعد.الخلاصهذايعلنماالمسيحئ

وبعرساثله.فيالمعمدانعنأبذابولىيتكلم

ليدلوايسوععمادخبرالإزائتوذذكرفقد،ذلك

هذهفيويبئنواي!وعلرسالةاحتفالمطتدشينعلى

اثم!هدائخذذاكعند.المسيحيئالعمادسمؤالفعلة

الاالنبوثةيسوعهؤلةعلىلبدكتيوفانياشكل

نبيئحضوررمزهيحمامةبواسطةالمميحانتة(

الجديدةالأزمنةتدشنتلقد32:7(:)كب



عماد

والروحالنبوقيوابنهفالتها!سماوات"(.ا)"نمزدت

الأولالنموذجهويسوعوعماد.هناالآنمنذهم

بالمعمودثةيصبحالمؤمنأنبمحنى،المعصودتةل!ز

الرو!.وينالالذابن

حب.المسيحئةالطدئأالممارساتأولى:ثايا.

بتلمذوابأنرسلهبسوعأمر28:18-.2،مت

والروخوالابنالآبباسمويعتدو!الاممجميع

منأخرةجاءتالتيمرضنهايةوأوردت.القدس

شلثلا.(-61:1516)مرعينهالأمر2()القرن

ممارسةاستعادواالمتهزدينالمسيحئينأولأنفي

الظاهرتفي،الفعلةهذامنحواولكئهمالعماد،

تذكرإلىلوقاأشار18:25،أعفيمختلفا.معنى

كانواماالذين،يسوعبتعليمالمرتبطينالمؤمنين

تمتزا-6،:91أعفييرحنا.عمادسرىيحرفون

لنوالاليدوضععنيسوعالربباسمالعصاد

علىواضخابدا،والعمادالروحبينفالرباط.الروح

!راجعهمسنوىعلىلا2:38(،)أعلوقامستوى

)أعبعدهاأوالماءفحلةتبلئقبلالروححيث

المستوىوعلى01:414-48(.8:12-14،

نوحيذ،واحدةدفعةبتثم،لمالتاريخيئ،

فقل.العمادتةبالفعلةالرتبطوالمعنىالممارساث

يتكلملموان،ئابتةالعمادثةالممارسةكانت،بولى

لهذهيتكزسأنالرسولتجتبلهان،الرسوكعنها

المحنىإلىملثخا:14-15(،ا)اكورالخدمة

سؤاليبقىولكن.الفعلةلهذهجمعطىأنيجبالذي

محكالعماديالطقسحلوقتأيفيتاربخيئ:

متى؟الختانمحكالعهد،شبإلىالانضمامفعلة

نأويمكنالخطاياغفرانيمنحالذيالعمادصار

بحيثالمسيحتةالتنثئةفيالوحيدةالفعلةيتجذد،

-13(؟اا2:)كوالك!نيسةإلىالدخولعا!يدك

اعفيعدبدةنصوصهناكالعماد.منحثالثا:.

4-ا36:01-38؟8:12-13،ة4)2:*-ا

بالكرازةالمؤمنينأولئكيعضدونكانواأنهمتبين(48

ففيلبس:بالتغطيسالطقسبتئمعندئذ.الرسولئة

)اعالماء"في"نزلاالحبشةملكةووزيرالمبشر

فيدفنإلىرمزاالعمادفيبولسورأى8:38(.

866

يطفد.12(:2كورج؟3-64:)روالمسيحموت

المهتدينعمادمئالعلى،نفسهيعئدولاالإنسان

ظكعضدهالذيبذاكالمعئدوارتباطالجدد.

اكورفيعنهانقرأمش!لسئبوانجوهرثا،

فيالماءبصثبالعمادقبلوا،ذلكبعد.-1213:ا

الفعلةورافقت7:3(.)الديدبههالضرورةحالة

خاد!وسلطةالموعوظإيماننعلنكلماثالعمادثة

هيصياغةوأفضل.الله"باصم"بعملالذيالز

الصيغةأتا.28:91متفيكماالئالولئةالصياغة

وأوجز:أبسطفهي91:5؟816:أعفينجدهاالتي

أأوالغرتيالتقليدفبحببسوعأ.الرلث"باسم

أعيمئلهالذيالأتك(على2القرنمنذ،الفلسيطنيئ

الوزدرفعلكمايعترفأنالمؤمنعلى8:*،

فأ)رج"اللهابنهوالمحيح"يسوعبأنالحبثيئ

المعتمد(.لدىإيمافطاعترافعنوالكلام5:26

لاسم"تعشدعبارةإنالعماد.لاهوترابغا:.

يعنيالذى"إيس"اليونانيالجرحرف)مع"يسوع

أصلإلىالظاهرفيتعود.متواترةجاءتالتوخه(

بينخاصةعلاقةيقيمالعمادأنفتبينهلنستي

؟6:3لىو؟01:2؟13،15:ااكور)ورثهالمؤمن

نإة3:27غلحسب28:91(.مت8:16،أع

الآنمنذيكؤنونوالمعفدون.المح!يح""لبسالمعضد

إنهم.47(،2:41)أعجماعةإلى"تضاف"جماعة

"معثدينعبارةنقرألهذا.المسيحجسدبكؤنون

القبيلهذامن12:13(.كور)1راحد"بجسد

العهدفيالدخولكطقسالختانأثرفيالعمادسار

"ولادةاعشاكصار.(-2:1113)كوالجديد

أمرالمعمدانخطىوفي3:ه(.)قي!جديدة

)أعاالخطايا""لغفرانالمسيحيئالعماديقبل،4(:ا

بول!ىقديكون.ا:22(.ب22:16؟2:38،

فييبرر،،يقذس،يغسلالذىالعمادإلىثح

)والتاريخئة(اللاهوتثةالنقطةأماا.6:ااكور

فيالماءفعلةتمحولا،بولسح!بآنهفهيالهائة

يصنعالمسيحصلبوحده.الخطيئةذاتها

إلاالعمادئةللفعلةقيمةلاهذإ،بعد.الخلاص

الموتهذا،الرلثموتفيالمعتدتغطسمابقدر
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فالذين6:4إ.)روالخلاصيحملوحدهالذي

شيئا.ليسوا،وبطرسوابلوسبولس،يعفدون

ا:12-)اكورضبالذيهووحدهفيسوع

حيثهلنتيإطارفيئفهمالتأويلهذامئل13(.

.الموتفيغطص:عنى"ببتيزاين"الفعل

الصلبأنعلىجهتهمنفدكيوحناالإنجيليأما

والروحوالدمالماءيرتبطحيثالخلاصينبوعهو

321:ابطوولوقا-8(.5:هايو34؟:91)بو

علىوبالتاليةيوعقيامةعلىيشذداأنفضلاقد

3:5(.يو12:39؟اكور)رجبالعحادالروح

المسيح.موتفيالعماديغطسنا،بولسحسب

منذهوالمعضدأن-6ه:2أف؟2:12كووأعلنت

اللاهوتتفسيرأعيدوهكذا.الموتمنقائمالآن

بعضعرفتهجديدإطارإلىبالنظرالعمادقي

فأبرزثبولسورثتالنيالجماعات

المعشاختلفوبهذانحفقت".قد"اصكاتولوجيا

ملحوطااختلافاالعمادئةللفعلةنعطيهالذي

من،يعمدونالذينوالأشخاصالأزمنةبحسب

الهلينئين.المسيحئينمحتفأومتهؤدينمسيحئين

هذهتوحيدبتجتبأنللعمادالبيبلياللاهوتفعلى

نأاللاهولنوعلى،لاحقفهمإلىبالنظرالمعطيات

التاربخيئ.التنؤعهذاغنىيستغكأنمنيخافلا

مكانكلفييفرأأنمنفليحتفظ،حالأفيولنن

ونتائجالخشئةأماميكونساعةالعمادإلىتلميحات

إلىتلميخانرىوهكذاالجديد.العهدفيالخلاص

:22،اكور2فيكما"الروحإختمفيالمعمودئة

1:13:4.03،أف

تدويتةمرحلةفي.الأطفالعمادخامشا:.

ضرورةواضحةبدتقانونئة،ولكتها،منأخرة

:16(.16مر؟3:ه)يوالحلاصأجلمنالعماد

نأغيرأيضا.الأطفالتعميدإلىدعاماوهذا

يبقى،الجديدةالكلمةبواسطةبالمسيحالإيمان

)أكورالمسبحئة""للولادةالجوهرفيالرباط

فالعمادا:23-25(.ابطا:18،يم4:15؟

3:26-27:غلفيكمامغاارتبطاقدوالإيماذ

.يسوعبالمسيحبالإيماناللهأبناءكلكم"أنتم

رنةعما

نإالمشح".فلبستمالمسيحفيتعمدتملأنكم

عمادممارسةمعينطبق"الجديدة"الرلادةاغتسال

مسيحئ.وسطفيالأطفال

نل!)رسائلعمارنة

إلىكلم003حواليبعدعلى.احمتشاف:أولأ.

الأيمن،النيلشاطئوعلىالقاهرةمنالجنرب

بلوحاتالعمارنةالبد،قبيلةمنامرأةاصطدمت

العلماءنفخصهاو".1887سنةنهايةفيالطينمن

عهدفيالخارجئةالسياسةأرشيفأمامانهموجدوا

1372-الرابم)أمينحوتفالرابمأمينوفيس5

حرمه،والمتعضبالشابالفرعونهذا9135(.

أنقزرلانهوذلك.مملكتهفياللاهوتئينبعض

الدبانة،الشح!يئالقرص،أتونءعبادةمنيجحل

كهةوبينبينهصراعوكانمصر.فيالوحيدة

الشةوفي.المملكةعاصمة،طيبة*فيأمون!

(اتون)حبيباخناتونم!اصمهصارلملكهمةالخا

(أتونأفقأوالنور)أرضأتونأخيتمديةوأشص

ههـا7سنةاكثاف)بعدالملكتةعاصمتهجعلها

تلعلىينطبقالعمارنةتلواسمالعمرنا.سقيت

ولكن(.الجنوبإلىكلمبضعةعلىالواتعالركام

غرفةأماالمبكر.موتهبعدستتركالعاصمةهذه

منجزءفهياللوحاتفيهاوجدتفالتيالأرشي

.أتونأخيتقصر

الأكتشافخبرانتثرما.اللوحماتعدد:ثايخما.

اشترت.اللوحاتتقتنيأنالمتاحفحاولتحتى

9188-0918(،سنة)نشرثلوحة002برلبن

سنة)نثرتلوحة08(البريطاني)المنحفولندن

سنةثرت)لوحة22وأوكحفورد(2918

إذانقريئا.لوحة05القاهرةفيوبقي4918(.

حرففينمخت358.اللوحاتعددكان

،أخرىلوحاتكتشفتثتم.وئرجصتأورويى

لوحة.!هم!الإجماليالعددفصار

اللغةفيالعمارنةتلرسائلدؤنت.اللغة:ثالثا.

وكنعالنوحورئوحثيئممرفيتأثيرمعالاكادثة

003حواليهناك(.الرسالةكاتلغة)حسب

وفينبقيةفلسطينمنكنعانئونكئابدؤضهارسالة



عماسا

كنعانثة.حواشيفيهانجدولهذاالجنوتيماةوسورية

ذلكفيكنعانفيالمحكئةاللغةعنفكرةتعطيناإنها

هناك.العبرئةعنالمثيءبعضتختلفوالتيالزمان

بعضعداماالكنعانتةفيكئهادؤنترسائل

ارزاوالغةفيرسالتاند!كتبصكادئة.عبارات

ميتانيلغةفنيورسالة(الصغرىآسيةفي)دولة

هذهكل.الحورثةاللغةإلىالتعزفعلىتساعدنا

المحسمارقي.الخطفيدؤنتالرسانل

الرصائلمنعددهناك-الرساللطببعة:رابفا.

الدولئةالمراسلاتعلىبتدزبونئلاميذعمكتبدو

السلسلةهذهفيبالقمر.الملحقةالغرفإحدىفي

اللوحاتاكثرولكنالميتولوجثة.النصوصنجد

وزارةإلىترجعرسالة11.حفيقتةرساثلهي

أمينوفيس!وخههمارسالتانالمصرتة:الخارجتة

بابل،ملك،الأولإنليلكدشمانإلىالثاك

وخههاورسالةارزاوا،ملكإلىوخههاورسالة

بابل.مللثالثانيبورنابورباشإلىالراجأينوفيس

ملوكإلىالرسائليائرالرابمأمينوفيسووخه

وهناك.وسوردةوفي!نيقيةفلسطينفيلهخاضحين

مصر،إلىالممالكأرسلتهاالرسائلمنئانيةكموعة

بورنابورياش،الأولانليلكدشماناسمنذكر

أشور،ملكأشوروبالط.بابلملكي،الثاني

حاطي،ملكسوفيليلبوماش،مبتانيمللثتوشراتا

؟(.)قبرصالاشياوالملكأرزااواملكترحوندرابا

سوربةملوكإلىتعودالأسماءمعظمولكن

رب)نذكرلمصرالخاضعينوفلسطينوفينيقية

منرسائلالمجموعةوتتضفنجيل(.ملكادي

المدنملركومنأرلرو،وابنهاشيرتيعدي

،صيدون،بيروت،أوغارلتوغيرها:الاحلتة

عدو،،(نفتاليأفيحاصور،أشقلون،عكاةصور

.حبرون،(ألخثى!يش،أورشليم،جازر،بلا

وأمينوفيسالثالثأمينوفيصإلىالرساثلتتوتجه

المصزيين.وموطفيهموممثليهمالراج

كنعانمدنتشذد.الرساللمضمونخام!ئا:.

ئفذت.أوامرهأنوتعلنبفرعونتعفقهاعلى

الموقفمنوتتشكىالملوكساحةتبزئأنوتحاول
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بعضجبنومن،جيرانهميقفهالذيالمعادي

فإن.العسكزلةالمساعداتدوفاوتطلب.الموطفبن

خطر.فيفرعونسلطةكانتالمساعداتتأخرت

إلعطورابإناءوأرفقتهاملكةبهابعثترسالةهناك

ملكنكمادايطبثانيةرسالةوفيممر.ملكة

أما.البلاطفيليعملواوطبيئاخادمينأوغارث

والخضوعلهالأمانةرسائلهفيفيطلبفرعون

وارماللجيوشهالطعامتأمينويفرضلموفديه

والحجارةوالذهبالفضةلقاءحرمهإلىالنساء

جيرانهالملوكمعالرمائلونتغلقالكردمة.

بالزواجاتسثتاولاالسياسئةبالعلاقات

عنملموسةفكرةيعطيناهذاكلالياسئة.

القسمخلالالأوصطالثرقفيالياييالوضع

.م.لتىعشرالراجالقرنمنالأول

عماسا

اسم2:17(0أخ)اداودأختابجايلابن1(،

جعله.اسماعيلئاوكان32(،ه:2)املياتراببه

!مايوآبغلبههولكن،المتمزدينرأسعلأبشالوم

عماساوجعليوآبعلىداودغضب.افرايمكابة

يوآبولكن91:14(.صم)2مكانهجيشهقاند

32(1.،25امل؟02:4،12صم)2مزاحمهقتل

.(28:12أخ)2آحازأبامفيافرائيميرئبس2(،

عماساي

02؟6:01،أ!)اتورخبنيمنلاوي"ا(

92:12(.أخ2

تعفقواالذينوبنيامينجمهوذامحاربرثيس،2(

.(-12:1891أ!)ابداود

تابوتانتقالحضرواالذينالكهنةأحد34(

24(.:15أخأاأورشليمإلىالعهد

حزقياأيامعلىعاشقهاتعائلةمنلاوي4(،

12(.92:أ!)2

التيالبدوتةالقبانلمنعموعةأوقبيلةجذعمالق

ا(.-ه12دا:6تك)حسبالأدومتبنإلىتنتمي

فيالعماليقتونعاشتك.ا:؟ي.يذكرهالا

بشبر.فلسطينغرلقوجنوثيصبناءبينالصحراء

عماليقثينوجودإلىكيد(غير)نص5:14قض
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فيهمافرابمأمراء:النصيحني)قدافرايمفي

)قضالعماليقتينجبالفي(،الواديفيأي،العمتى

كان(.العمالقةجبال:تعنيقد15.ة12

)تثاسرائيلنجيمعدائمعداءعلىالعصاليقتون

رفيديم.علىالأولىللمزةفالتقوهم25:17-91(

أخرموسىصلاةبفضلاسرائيلبنووانتصر

سفريوردهاأخرىععاركوكانت17:8-16(.

والعمونثين(؟عجلون)مع3:13قض.القضاة

حاربالمثرث(.وبنيالمديانثين)مع6:3-712:

ملكهموغلبمنطمةبطريقةالعمالجقئينشاول

)اصمأعدمهصموئيلولكنعنه،وعفاأجاخ

مدينةالنصهذايذكرقد34(.ث1504-9

المدينة:فتصبحديرببدل"برب")نقرأعمالبفتة

غزا6(.:01؟5:13هورج(.العظيم)بدليارب

أرضهفغزوا،:8(27أاصمالعماليقتينأرضداود

العمالمئون.ئذكرلاهذابعد03:2(.)اصم

أمرنأتئمأفناهمشمعونسبطإنى4:42أخايقول

إلىانضقوايكونونقد25:17-91(.)تثالله

اتمواصلة.الحروبهذهبعدالمجاورةالقائل

أنيعلن24:02()عدلبلعامقولوهناك

الرجود.منزالواالعماليقئين

!88:؟714:)إشلولدرمزفياسم.مفاادتهع!نوئيل

اباوتلدتجلالعذراءإنهالآحازةآيةبهوهسيعطيه

)علمه،السرثةالولادةمفا.الله:اسمهوتدعو

الخلاصعلىيدلأنالرلدواسم(أوكاربتفيغلامة

ولادةلمؤمنيه.الذسحيعطيهمااللذينوالعون

احازعقابتعلناي(75:)إشالفقيرةعمانوئيل

الآيةتكونلنا7:3إش)بعددالبلاخراب:ويهوذا

حزقياهوعمانوئيلأولمعنىفي(.خلاصآيةفقط

رجت.العتيدالمسيحهوالكاملالمعنىإحاز.ابن

المعطاةالعجيبةوالأسماء8:8إشوسياقي22:ا

ا-5(.5:ميرج؟ي9:ه)إشللولد

قده(.:22)عدضعبهأومعهو:مع:العبرئةفيصماو

عصداتوخاههوأو.الناسخفيهوقعخطأأمامنكون

فينجدهالمحيحولكن.عضون31يذكرلثلأ

عديدةماسورئةونحطوطاتالسامريالبنتاتوكس

عمري

اكثافإن.الشعبتةواللاتينئةالبسيطةوالسرلانثة

علا،ديرفيبحوربنبلعامرؤىعنقديمأراميخبر

نأعلىيدك،العمونثينأرضفي،الأردنواديفي

عمونبنيأرضفي)الأردن(خهرعلىأتامالرائي

)فتور(.

فيتقع.أورشليمعنكلم03حواليتبعدقرلةعماوس

وجورجياسنكانورالمكابقيهوذاقهرنيها.شفاله

حضن3:57-4:25(.)أملثق.م.()161

9:05)امك0(ق.م)016عماوسبكيدي!

تشهدفلسطييتقليدمنالشزاحبعضانطلق51(.

تعودمسيحئةبازيليكوخرائبالمخطوطاتعليه

عنةبعديشتىالتيالمدينةإن:فقالوا3القرنإلى

هيالحالئةعماوسهيوالتينيكويولبس221

24:13-الوالجديدالعهدفيالمذكورةعمواس

من(أميال)سبعةغلوة016تبعدوالتي24(

06عنيتحذئونالذينأما(.:2413ألوأورشليم

.عماوسموقعبحذدواأنيسنطيعوافلمغلوة

عكا.تكونقد.91.3:يشأشبر.فيمدبنةعمة

رفغالعم:عمرام

وموصىةوسلمهرونوالد،قهاتابن14(

6:18-)خرلاويعائلةمنالتييوكابدوزوج

6:2-3،أخ26:581-95؟،3:91عد02،

23(.ة3:2726؟

)عزغريبةامرأةعزراأيامفيتزؤجكاهن24(

.ا:34(.

.عمراموصئة،رجوصتة،عمرام

عمري

)885-اسرائيلمملكةفيالادسالملك1(،

عمريأنبما-الرابعةالسلالةمؤشس874(.

لاأنالمصكن!ن(،)عمرعرباسم)وآخاب(

عريىأصلمنبلإسراثيلي،أصلمنيكون

اعرائلجضقائدكان16:16-28(.)امل

ايلة.موتتبتالتيالقلاقلخلالملكافأعين

كتاباتظفتبسنواتعمريموتوبعد

إصائبلأرضتسفيوصجونالثالثشلمنأسر

(،عمريبيتأو)أرضحمريبيتأومات
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كان(.عمري)ابنحمريماروالإصرائيلي

الملوكمنالقصيرثحكمهرغم،عمري

فيأقامأنفبعداسائيل.مملكةفيالحازمين

جدبدةعاصمةبنىالفدبمة،العاصمةترصة

السباسثةالناحيةمنممثزموضحكلفي)السامرة(

لإسائيلسياسثامركزاخلقوهكذا.والعسكزلة

يحميأنأرادلىاذليهوذا.مركزاداودخلقكما

كؤن،الخطرةالأرامئينهجماتمنلفسه

الساحلفيالتجارئةالمدنمعحسنةعلاقات

ملكابنةبإيزابلآخابابنهفزؤجالفينيقيئت

ضذحربهفييحالفهلمالنجاحولكن.صيدون

الأردنضرقيئمدنبعضعنلهمفتخلالأرامئين

علىحملةفينجحولكنه.آخابافيشستعيدها

ذذ:مشعنصببلالوراةتذكرهالاموآب

أماميدبا.أرضواحتفتسنواتخلالموآب

.يربعامسياسةعمريفتابمالدينئةالناحيةمن

أخ)ابنيامينقبيلةمنباكر.أبناءأحد،2(

.)7:8

جد.فارصعشيرةومنيهوذاقبيلةمن،3(

بعدأورشليمفيأقامالذيعميهودب!عوناي

9:4(.أخ)االسبي

قبيلةعنالمسؤولميحائيل.بنعمري،4(

27:18(.أخ)ابساكر

كانت.طرطوسمنالثممالإلىكلم5تجعدعمردت

فيمزت.كرتوسفيتالبرونزيالعصرفيمأهولة

ساعةأروادمقاطعةفيالثالثتحوتمسلائحة

إلىنعودضخمةآثاربقيت.إليهاإلاسكندروصول

خفريمعبدهناك6-4(.إالقرنالفرسأبام

اليونانية:فياسمها.اصطناعئةبحبرةداخلالصخر

عمروت.ترت:المصريةوفي.مرانوس

يوشافاطالملكأيامفيحربيقائد.زكريابن.غق!ئيا

.(16ة17أخ)2

فيمدينة91:26.بشالأبد.إلىثحعبعمعاد:

الحالئة.جدروجوار!تكونقد.أشيرأرض

.الانفصالواديأوقصبصوادي:قصبصعمق

.الأردنواديترب.بنيامينفيبلدة.2ا:18يش

العماارنةتلرساثلتذكرها.اللبنانيالبقاعهيعمقو

53(.014،17").

لائحةتذكرها.كنعانجنوبفيمدينةعمورة

سدوممععمورةشكلت.91(:01)تكالشعوب

الخس!()المدنبنهتابولي!وصوغروصبويموأدمة

وحلفاؤهامرافلابراهيمأبامفيهاجمهاالتي

مللثبرشاعكانالوقصهذافي14:اي(.)تك

عمورةأننعرف-1891نكإلىعدناإذا.عمورة

بنتابوليس.،رج.سدومصعدقرت

معالسبيمنعادتكه!وتثةعانلةرئشعموق

02(.7،:12)نحزربابل

الثانيالقرنفيأقامتأمورتةقبيلةعمويخون-عمون

محرىقربالحالثةبلقاءحدودعلى.ق.معثر

الإصلئبنالبلادسكانأفنواأوطردو!.العالييبوق

تثزمزميم:العمونتونسضاهمأو)رفابم.

وهناكالعمودتين.عاصمةرئةكانت2:.2(.

وبالتاليعميبنمنينحذرونيجعلهمشعبيئخبر

كانت.الأراميأصلهمعلىيدكوهذا.لوطمن

العمونثينبين91:"3-38()تكحروب

3:13:)قضالقضاةأيامفيوالإسرائيلئين

01:6-9،قض،موآبملكعجلونحالفوا

)اصموشاول(يفتاحقهرهم11:أ-12:4:

جلعاد(يابيشهاجمالعمونيناحاش:أ-اا:11

أسازوا31:-12:26؟11-ا:01صم)2وداود

اعتمرداودأنومعربة(.فاحنكداودرصلمحاملة

نقولأننستطيعلا.3(،ة12صم)2عمونتاج

نأباكيدليىإثهثئمله.خضعواالعمونثينإن

الملكأيامفييهوذاأرضاجثاحواالعمونئين

الجزيةدفعواأنهمإلأ.3(.ا-:02أخ)2يوشافاط

بعد.(ه:27أ!)2ولوئام8(:26أخ)2لعزرلا

فيكماعماني)بيثالعمونئونسقطهذا،

نصيخبرنا.الأشورتينيدفيالأشورتة(النصوص

ابن)بعساعمونيملكعنالثالثشلمنأس

فلاصتغكانثئم548.شةغلبروحولى(

العمونيالملكمنالجزيةتبك)745-726!الثالث

فودوايلو،من)681-668(وأسرحدونشنيفو.
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)مذكورعمندبيمن)668-625(بايبالوأضور

(.ختمينعلى

خضعواوقدملكئةسلالةللعمولئينكانإذأ

.الجديدةالبابلتةالمملكةأيامفيلبابلثتملأشور

24:2(.مل)2يرلاقيمهاجمواطلبهاعلىوبناة

بعلي!نالعمونيالملأأرسل،أورشليمدماروبعد

البهودفيالحاكمجدلياليقتلالماللهودءاسماعيل

العمونتون،صارهذابعد.(اي:14؟04:41إإر

وامتدت.الفارستةالمملكةفيمقاطعةيههوذا،مثل

خضعالفرسوبعد.الأردنحتىالنربإلىأرضها

3-ا5:امكويذكر.الهلينئينللملوكالعمونثون

مع)لمحالفواالمكابيويهوذاعمونبينصراغا

-17.ا5:امك:قهرهميهوذاولكن،السامزدين

سلطةتحتعمونكانتق.م.64دنةوفي

زينرنهوظالمملكحكمهمأنبعد،الرومان

فيهايهذدونعديدةخطئاالأنبياءتال.كوتيلاس

إلى؟ا:8-ا2صف؟-13:15اعا:عمون

-7.ا:25:سم-+،21حز-6؟ا:2594؟:9

العلمأسماءولكن.مكتوبةعمونثةوثاثقنجدلم

العمونتةاللغةأنتبينالأشورثةالنصوصفيالمحفوظة

المجموعةإلىانخمائهامع)والعبرتة(الكنعانثةمنقريبة

أماميشع(،نصبمنالموآبئةاللغة)نعرفالأرامثة

الذيملك(رج.ملكوم)8مولخفهوالو!يالإله

كان!ماالمحمارفعلىمذبخاسليمانلهبنى

21،:18لا:7؟11املت*كموشالالهللموآبئين

رهيئاإفا!ولخكان.3(.:12صم02،2-52:

؟:31717؟:16مل)2الأولادلهيذبحونوكانو)

فيلدلفيةصارتربةعاصمتهمأنإلىلير.6(:21

الثالثالقرنبعد.فيلدلفوسلبطليموسبهراثا

البدوإلىوانضتواالتاريخمنالعمونتونزال..مق

.الأردنشرقيئفي،الصحر)ءفيالمقيمين

بشكلاستندتالتيالسريعةالنظرةهذهبعد

أمور:ثلائةفينتوشع،المقدسالكنابإلىخاص

.الحضارة،التاربخةالجغرافيا

كان.والأرضالثعبأوالجغرافيا،1(

-2ا21:إعدأمررفيأصلمنقبيلةالعمويون

نيونعمو-عمون

الاردنيسقىمافيأقامواا:13(اقضرج32؟

،عمانفيالاركيولوجئةالموادنجدونحن.الحالمن

تل،سيرانتلالحخار،خربة،يححاب.المقبلين

الجنوبفي)حشبون(حشبانتلثم؟العميري

ثم،عضانمنال!رلقالجنوبإلىكلم26يبعدالذي

وأخيرا.عفانغرتيشماليتقعالتيالاردنتةالبقيعة

اسمإن.السجيديةتل،المزارتل،علادير:الغورفي

فينجدهالذي"عثان"المكانباسميرقيعمرن

بهاحتفظتوالذيالامورئالاسمائيات"كتاب"

"بنوهمالعمونبون.الحاليالاردنعاصمةعضان

التيةالخصبةالبلقاءأرضفيأقامواوقدعتون"

ربة،فإنمرور.منطقةعينهالوقتفيكانت

!نوم.عقينب.تب"رالعمونثةالعاصمة

:2؟94إر:26:17،27؟12صم2؟اا3:)تث

برديةفيكماا"انم.عبتر"أوه(25:حز

البيزنطياسطفانسبم57:ابوليبيوسزبنون،

فيهاتمزتجارةمركزكانت(،الحالية)عضان

وكانت.القدممنذمعروفماءنبعمع،القوافل

المليهة""الطريق:قديمتانطريقانيهاتلتقي

بلادمنتأتيالتي11(ت8)قض"القوافل"طريقو

فتمز،الشرتيةالشماليةعرايةومنالجنولتةالرافدين

وتئواصل،سرحانووادي)دوما(الجوفواحةفي

هذاإن.وأورشليمأريحاباتجاهالفربإلىعئانمن

عضانمنجعلالتجارفيالطرقملتقىعلىالموقع

12،03:صم2)رجكبيروغنىهامربحمورد

مفتوحةالمنطقةئركعينهالوقتوفي02:2(.أحا

فيعمونأرضأحيطتلهذا،.العابرينلجميع

الواحدشئدتالحصونمنبسللة7-6الفرن

حرلالموجودةالعديدةالحصونوبينالآخر.تجاه

ثلاثةهناكالحديد(عصرإلىنعودأنها)قيلعضان

وخربة،المخيزينورجمالجنويىتالملفوفرجمفي

هذا7-6.القرنإلم!شلثبلاتعودهيالحخار.

وأالمدورة(الابراج)أو:الحصونسائرانيفترض

التأريخأنالعممعهذا،نفصهالزمنإلىتعودالمرئعة

هذهأنعلىيدكالشماليالملفوفلبرجالروماني

العصرر.مذعلىثابتةظفتالدفاعفيالطريقة



نيرنعمو-عمون

ناريخمنالكثيرنجهلزلناما.التاردخ،2(

فاتقالهم.الاكيدةالمراجعغياببببالعمولتين

الاصرائيليةالقبائلبصمألةيرتبطالحضرحياةإلى

فيموجودةكانترأوبينففبيلةجاد(.،)رأوبين

تفككتولكنها،(-51516:)تفدتورةزمن

إلأاحتثتوما،(5:01أخ)ابقللالوقتذلكبعد

التيالأولانيةالمنطقةأما.أريحامنطقةفيالغريىالغرر

؟ات32عديعزير،)أرض!جادقبيلةفيهاأقاث

فقد(عمونتملكاتبينالمحصورة2:5،صيا2

،8القرنخهايةفي(-ها:94)إرللعمودينصارت

منذ2:13-15(.)عاجلعادإلىدخلواساعة

9القرنفيالحضر،حياةإلىلانتقالهمالأولالحقبات

جلعاد،فييتوقشحالإلىالامتدادحاولواتقريئا،

اصما:صهسبم01:7-اقضإليهيثيرقتالفكان

نحويمتذواأنأيضأالعمونيونوحاول.اا-ا:11

منالغريىالجنوبإلىكلم)26حشبونإن.الجنوب

منهاأخذعمولئةمدية7-6القرنفيكانت(عقان

اننصاربنضدقديشاانتصارنئيد2703-:21عد

سابفاالنشيدهذايكونقد.الموآبتينعلىالحثبونئين

وقبل،9القرنإلىفيعود،موآبملك،ميشعلمستة

حملاتأما.اسانيلمملكةفيعمريسلالةحكم

المعاملةلجسالحقيقيئفالحبب،عمونعلىداود

ملكناحاش،بنحنونلدعلىلوفدهالشة

بلا-ه(،:91أض!ا-5؟ا:01صم)2العمونيين

رج:7؟91أخ)ايدباعلىالاسحيلاءفيالرغبة

ورتة،(751-:91أخا؟641-:ا"صما2

12:26-11،31:ابمصم)2عئونعاصمة

الطرفعلىتسبطركانتالتي02:أ-3(أخا

احتلالإنالملكئة"."الطريقسئماولاالتجارثة

الخرة.السكانعلىفرض،داودبيدعمونأرض

3؟اة12صم21موقتاكانالاحتلالهزاولكن

نساءتزؤجسليمانانفيلخهلا02:13(.أخا

رحبعامأموكانث11:أ-7(،)املعمونبات

الزواجاتهذهأنغير.2(ا:14أمل)عمونئةأميرة

محاورين.بلدينبينطةعلاقاتعلىفقطتدك

بنت21(:14امل)العمويةنعمةيكونأنويمكن

872

"عمونبنيعاصمةرتةمدينةمنناحاشبن"شويى

محائيمفيداودعلىيسلمجاءالذي:27(17صم)2

دون،لفترضأنونستطيع.أبتنمالومثورةخلال

العموفي.التاجسفمهداودأن،باشرةبراهين

لطملكالذيالحثبوفيسيحونجانثاوضمناإذا

ننتظرأنيجب2-32(،ا21:)عد9القرنبداية

الظلامإنعمونئا.ملكامراجفافيلنجد8القرن

عمريفيبسيطرةيرتبط،ا-لقبةهذهيلفثالذي

عمول!لملكذكرأولأعا.المنطقةهذهعلىوياهو

مملكةنهايةيعفيتوافق،الأكاديةالوثائقفي

الجزيةدفعش!نيفوالملكاننعرف.السامرة

اسمونجد972-728.يسنةالمافيفلاسرلتغلت

عازر،يرلح"تمثال:حفيدهتحثالعلىالملكهذا

يكنلمعازريريحولكنشنيفو".بنزكور،بن

107سنةبينالعمونيالعرشلأنشيفو،خلف

بفضلنعرفهالذيفودوايلربدفيكان،6سوسنة

سنحاريبومدؤنات(ل!د)فوزراثهأحدختم

عصينادابفكانخلفهأما)فودوايل(.واسرحدون

وزرائهأختامفيأيضأعرفالذي)عمنيدب!الأول

مي-)عميانيبالأشو!و!دؤناتب(دمن)ع

667.سنةالجزيةلهديخكلالذيبي(-اد-نا-

)إذا6:12نثىفيهذاعصينادابذكريكونوقد

غنىعلىيدكالذيعلم(اسمالعبرئةالكلمةاعتبرنا

علىأيضأوسئي.الوقتذلكنيالعمولنالقصر

نقرئا،006سنةإلىتعودسيراننلفيشهيرةقنينة

نإ.004سنةإلىبنايعود14الكربرنلمحليلأنمع

تذكرالبرونزتةالقينةهذهعلىالمحفورةالمدؤنة

حضيل،الأولعميناداب:عمونيينملوكثلاثة

006سنةحول)حكمواالئانيعحيادابايل،

مدؤنةفنيعحينادابالملكا!منجدوقد.(..مق

بنيملك"عميناداب.عمانمسرحفيناقصة

العمونياثهدياسمأمامنكونوهكذاأ.عمون

العمولطفالملك.صيدونإلاهةلعشتار،فذملختم

:3(27)إر495سنةأورشليمإلىوفذاأرسلالذي

04:14(.أإرجدلياقتلالذيبعليىيكونقد

)بعالعميرممطتلفيؤجدتكتابةفيئعرفوهر
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04:14(،)إرالاعيالهذاسبإنش(.يل

)إرلبابلالمعاديةالمموفيالملكبسياسةيرتبط

قولفيأيضأينعكسماوهذا18(.41:3،

ملك!دقيا،أننعرفحثا21:24-27،حز

مل)2العمونيينإلىيلتجئأنحاوليهوذا،

لاجثبناستقبلواالعمونيينوأن25:ه(،

ا-112.ا04:)إريهوذاوثبن

)العادياتيوسيفومىفلافيوسحسب

علىالانينبوخذنصرتغئب18-182(،01:ا

السنةوهي58258-اسنةوالموآببينالعحونببن

رإحسبآخرونيهوذاويونفيهاشبيالي

قبل25:ا-7حزقولنجعلأنيجب52:.3.

لمالعمونتةالعاصمةأنيعنيوهذا.الاردخهذا

أاوستركةالبابليينيدعاىهوجمتبعدتكن

هذابعدماذاملك(.فيهايذكر،4:\حضبوية،

عندماولكن.نجهلهماهذا؟الحمونيالتاريخمن

بابل،مناليهرذاويينمنجديدةمحموعةعادت

نحمياقاوم،أورشليمأصاربناءتعيدأنوأرادت

،هـ\:2نحإ"العموني)الوزبر(العبد"طوليامؤامرة

-13:41؟91-4:1،6:1،21؟3:35؟91

أنحالعمويخاتالنساءمعاليهودزواجومغ18(

بعدأي385،أو445سنةهذاحصل13:23(.

)نحالثافيأوالأولارتحششتالحكمالعشردنالشة

لطولياأعطيالذي"الحمولي"العبدولف(.ا.:2

منحاكميحكمهاكانعمونأرضأنعلىيدك

الانيبطليموسزمنففيالمحئية.طوبياعائلة

باسمعقانسثىالذي)282-246(فيلدلفوس

فيحكمآخرطوليازيونبردياتتذكر،فبلدلفبة

يدؤالواحدالاسمهذاالقوئة".العمونيين"مدينة

القرنفيعمونأرضحكامسلالةفيتواصلعلى

العمونيبنمقاو!ةأخرىمزةبرزتوحين4-3.

قائدرأسهمعلىكان،المكالقجمهوذاعهدفيلليهود

هذانتيجةوكانت5:6(.)امكتيموثاوساسمه

إلىعمونلأرضالغربيةالمناطقضمالصراع

(.البيريهشكلت5:7،)امكالحشمرنئةالمملكة

فيحاكقاكوتيلاسزلنرنكانتقرلئاا34سنةفي

لحربا؟235؟31ثيادلعاا،يوسيفوس)نعفا

)العادياتتيودورسابنهوخلفه1:.6(.

الاحتلالبعدا:86(.الحرب13:356،

العاصمةضمت.ت.مق63سنةللمنطقةالروماتي

66سنةالعشر.المدنأوديكابوليسإلىالعمونثة

اليريه.جهود"ف!لدلفية"سكانعارضب.م.،

مقاطعةإلىوالمنطقةالمدينةضت6،1،وسنة

)حواربوستبوسالقدبصويقول.الرومانثةعراببة

الثانيالقرنفيعاشالذي911(تريفرنمع

أيام!.فيكبيرابحدكانالعصول!الشعبإن،..مب

العموبةالحضارةتتمتز.والدبنالحضارة34(

واسعةزراعثةومنطقةمحضنمدينىمركزبوجود

غياببسببالميزةمماتهانعرفلاه(.:27أح)2

هي.العمونيينإلىتعودالتيالمكتويةالكثيرةالوثائق

بانتظار.،ق.مءوالقرن9القرنبينتتورع

الوثاثقمعظم؟ؤنت.واليرنانتةالهلنستيةالمدؤنات

الفينبقتةمنقرلبةلغةوهيالعموثةاللغةفيالقديمة

حشبون،،عتانفيالوثائقهذهؤجدت.والعبرتة

حيث،أضوربةفي،كلحفيوجدتكما،المزارتل

القرنإلىتعودعمولئةاوستركةنمرودموقعقذم

علىنص:أرامثةلهجةفيكتاباتودؤنت.السابم

.8القرنإلىيعودعلا،ديرفيالجفصين

الالههوملكوم.حشبونفيؤجدتواوستراكات

مدؤنةوعلىالتوراةفياسمهجد.العظيمالعموني

هو.عضانقلعةفيؤجدتوقد9القرنإلىتعود

مطؤشةومنماك.وملقارتهرقلمعتماهىإلهيملك

وأاثينةتذكروأخرى.هرقلتذكرعفانفييونانية

العربتة.الالاهةاللاتمع.تصاهتالتيبرفا

نصوفيعمونيختميعشتارعبادةوعرفت

العمولةالأسماءوتكحسف.البيزنطيئاصتفانرس

ماهذا.علاديرفيهائادوزالعبالذيإيلعبادة

الاصلحول!وام)ع22:هعدمعلومةبثبت

بعور.بنبلعامللرائيالعموني

عميئيل

أرضعلىالجواسيسوأحددانمنرجلا("

:12(.13)عدكنعان



عميشداي

-94:صم)2شمعونقبيلةمن،ماكيرأبو2(4

:27(.517؟

نحازنعنالمسؤولوهوادومعبيدابن،3(

15(.-6،ه26:أخ)اداودأيامفيالهيكل

فيأليعامالمحثى3:5(أخ)ابتشاجوالد4(،

ا:3.اصم2

:12؟ا)عددانفبيلةرؤصاءوأحدوالدعمبشداي

25(.:7101؟25،7:66؟2:

نبيلأ.بدا)اله(جنصيابنأونبيلعمي:عميناداب

أجدادمنهو6:23(.)خرهرونحمو14(

را؟:14ا.؟712،17::7؟ا)عدداود

أجدادمنوبالتالمط2:01(أخا4:91-.2؟

3:+(.لوا:4؟)تالمسيح

6:22(.أخ)اقورحوالدقهاتأبناءأحد2!،

1(.01-ا:15أخ)الاوثةعائلةرئيس3(،

رج،عمونملك،الأولعميناداب،4(

رج،عمونملكالثافي،عميناداب.عمون!

،عمون.

زجاجةعلىأسطرئمانبةفيمدؤنة)مدؤنة(عميناداب

سنةوجدتتقري!ا.سنتم01طولهاالبرونز،من

الغريىالئ!مالإلىكلما0)تبعدسيرانتلفي7291

)القنية(الزجاجةهذهتحتويكانت(.عمانمن

أمافحفا.صارتوقدوالشعيرالفمحمنحئات

وتنتهيعمونبينملوكثلائةسلسلةفتحملالمدؤنة

عمينادإب،عمل)1(:ال!نصلىاليك.بالتمياث

ملكإيل،هصيلبن)2(العمونيين.ملك

العمونيين.ملك،عميناداببن)3(.العمونيين

)6(.واقئانوالقناة)5(.والجنائنالحديقة)4(

وصنين81(.عديدةلأبام)7(ويتهج.يفرح

ظن7.القرننهابةإلىالمدؤنةهذهتعود.عديدة

هذهفيالذيعمينادابالملكأنالشزاحبعض

فيالمذكورعميادابالملكحفيدابنهرالمدؤنة

أنهببدو.بانيبالبأشورالمرتبطةالأشوريةالضوص

كماالملوكسلالةتكونوهكذا.حفيدهفقطكان

الأولعميناداب)107-*6(.فدائيليلي:

الثافيعحينادابإيل.هصبل667(.)حرالى
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587(.)حوالىابعلينيثحبعل7(.القرن)فهابة

الملك(فيها)يتزهالملكيةالحديقةخلقتذكرإن

المدؤناتمنعددفينجدهمعروفأدلقموضوع

)رجالتوراةفينجدهكماالملكبة،الأصورئة

5:4-6(.جا4:12-15؟تك

عميهود

2:18؟أ:01؟)عدافرايممنرجل"ا(

7:26(.أخا7:48،53،

02(،34:)عدشمعونسبطمنرجل2(،

34:28(.)عدنفتاليصبطمنرجل،3(

13:!طا(صم)2جئورمللثنلمايوالد4(،

3:3.صم2حسبأبشالوموجذ

والحورئينالأدومتينأنسابفييردعلماصمعنا

ابنهوعناعشانر.رؤساءعلىوبدك2(36:)تك

شقيقأوا:04(أخا36:24؟)تكصبعون

36:2،1،تكفي92(.36:02،)تكصبعون

بنت.بدلابننقرأ

21(.:ا)طوالسبعينثةحصبطوليتشقيقعناثيل

يهوذا.جبلفيمدينة..ه2:15؟11:ايشعناب

منكانواالذينعاقبنيبشوغطردمنهـا

.الجبابرة

ويفصله،العبيدتلمنابخوبإلىيقعالسفينةعناب

سطحعلىتنتثر.الفراتنهرفييتهيوادعنه

العبيد.عصرمنفخارئةكسر2المو

اصرائيل.!اةأحدشمجروالد.الاستجابة:عنات

3.5:6؟ا3:قضرخ

ساميةالاهةعنت.:النصوصفطالالاهةعاة

3؟3:ا)قضالأرامثةال!ثعوبعندمشركة

هيإرمياموطن،عناتوت.عناةابنشحجر:5:6

حروبهتحارب.البلأخثهيعناةعاة(.جمع

لههيكللبناءبوسعهاماونحمل،أعداءهوتقابل

.البتوللقبها.زوجتهأبضأوهي.لسلطانهتثبيئا

وقنص.صيدبطلةأتهاتأسطورةفيأيضأنجدها

اقهاتأخذهاتوضماخاسسكاشرلهاصنعفقد

هلاكه.فيسبئاالقوسفكانت

.عناةالالالهةموضع:عنائوث
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موطن.وأورشليممخماسبينتقعمدينة1(،

منابيائارسليمانعزلحين.الكهنوتتةابياترعائلة

رج2:26")امكهاكالمنفىإلىأرسلهوظيفته

موطنأيضأعناتوتوكانت.45(:6أخا:21،8

7-3:32.91؟ا-1،11:21:ا)إرإرمياالنبيئ

نح2:32،)عزالبنامين!ونفيهاسكنالبيبحد

أحدابيعازربرزعاتوتمن32(.ت7:2711،

أولهوالذيوياهو23:27(صم)2الثلاثين

فياليومالاسمبقي12:13.أح)اداودمحازلب

حفرئاتأفا.أورشليمثرقيئشماقيالواقعةعناتا

وتبعدالخروبرأسفيفقعالقديمةعنانوت

عناتا.منالغرلبالجنوبإلىم008

7:8(.أنج)ابنيامينوحفيدباكرابن2!4

معالعهدوقعواالذينالشبرؤساءأحد،3(

2(.01:5)نحونحمياعزرا

العناقئين.وجذأرجابن:1513يثىعناق

.عناقءبنورجعأقيم

.عناقءبنورحعنافيون

معيذكر31.:17مل)2سفراويمالهةأحدعناملك

هذانجدلم.أولادذبائحالناسلهيقذمإدراملك(.

الاممادتة.النصوصفيبعدالاسم

يرتبطممرشعئايكونقد.محهولشعبعاميم

اليوم)هيالليبئةالصحراءفيالواقعةقاغتبواحة

ا:11.أخا.ا:13؟تكرجالصعيد(فيحرجة

يستجيب.الله:عايا

8:4(.)نحعزراخدمةفيلاوي1(4

)نحنحمياأيامفيالشبرؤساءأحد24(

01:23(ء

81،عشرالثالثلاونللبابارسالةال()الإقه،عاية

الكتابممزالبابابينأنبمد.3918الثانينشرين

ماذكرأنوبعد،المؤمنينحياةفيوفاعلئتهالمقذس

القرونفيواللاهوتثينالآباءبواسطةالكنيسةعملته

البيبلئة،الدراساتأجلمن،والباباواتالوسطى

الكتابدراسةتنطمقواعدوضعقصدهعنأعلن

وأ"التجديدتون"همالذينالخصومهاجم.المقذس

دونالحديثةبالعلومييهفونالذين،التحديئثون

علمب!بهبيسئبونهالذيالضررعلىودك،الوحي

الذيالقديمالحقيقيئالعلمإلىالمؤمنيندعا.خاطئ

وكانت.الريلبواسطةالمسيحمنالكنيحةتسفمته

فيالمقذسالكتابنعليم:الأول.توجيهات

معينوافقتعيصا،الجامعاتوفياجمليربكتات

يعتنيلهذا.الحاضرالزمنومتطفباتالعمهذاأهمتة

التهيئةوصهئتهمالبيبلياأصاتذةباختيارالمزولون

ويختارون.الكتابإلىبالمداخلويهتفون.الوافية

الشعبئةإلىويستندونيفثرون.التيالأقسام

الأصليهة.النصوصبنسواأندوناللاتينثة

نأينسواأندونالتفسيربقواعدويأخذون

فالتعلبم.القدسالروحعملهوالكتاب

يبقىالكن!ثةالسلطةحذدتهكماثولبكيئال!ط

نأمجب:الثانيوالتوجيه.تفسيرلككالأولالمعيار

يبهب.اللاهولنالعلمكلعلالمقذسالكتابيوثر

الكنيسةآباءفعلهكذا.اللاهوتروخيكونأن

عنبدافعمنتهيئةيجب:والئاك.واللاهولثرن

فيالتعققالفروريمنلهذاالمقذسة.الكنيسة

منالحذرويجب.القديمةالشرتثةاللغاتدراسة

ككمنالمقذسةالكتعصمةتهاجمموازبةعلوم

لوضعبالاريخالثزاحجهتثموأخيرا،.ضلال

الباباقداسةوينهيإطارها.فيال!نصوص

الوجيهاتهذهيطتقواكيللأساقفةبتحريض

الكهةبدعوكماالكتابئة.بالدراساتويهتفوا

معهوالتعاملوفهمهالكتابقراءةفيليتعئفوا

الله.كلامأنهعلىوالتقوىبالاحثرام

8:24(أخ)اشاشقوابنبيامينمنرجلعنثوث!

اسمعوتاتكونوقد.أورشليمفيعائلةورئيى

ويهوه(.عنانوتبينأتجمعبنيامينقبيلةفيمدبنة

اليونانثةوفيب".ن"عالحبريةفييسثى)ال(،عب

العنب.عنقودهول"وكش"ا"ستافيلوس".

العنبتحملالتيالشجرةأي(الجفنةأأووالكرمة

أمااليونانتة(.في)امبيلوسن"ف"جنسقى

علىفيدلاليونانئة(في)امبيلونمدار"كالعبري

والخمر.العديدةالاشجارفيهموضععلىأوالكروم

(.اليونانيةفي)أوينوسن"ي"يهو
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للمرةالخمرالتوراةتذكرالحمر.امئة،1(

902:)تكنوحخبرفيالكرمةوزراعةالأولى

صعروفاصرائاالخمرةكانتالآباءزمنفي2(.ا

ا-12(.94:ا*،14:18،27:25؟)نك

البلدانوفيفلسطينفيشعبئا6ناشروكانت

واشتهرت.الكرومزراعةاننثصرتكما.المجاورة

8:8(.ا؟6:ا)تثللخمرمتجكبلدفلسطين

)عدحبرونتربأشكولواديعنباشت!هركما

)هولبنانخمرةأيضأواشتهرت:23-24(.13

)حزدمشققربحلبون،وخمرة14:8(

فيفسديباركهأرشمبهيعاتوالرب27:18(.

03،93،ة28؟7:13)تثيباركهاأوالخمرغئة

بوء9:2،؟14،أا2:هو،501:إشا؟.3:أم

ا:13(.صفا؟5:اعا2،2:!ا

علىالكرمةتزرعكانتالكرملأ.ؤواعة،2(

9:14(.31:5،إرا؟5:)إضالمشمةالهضاب

)إشالحجارةمنوئنفىالأرضتثلبكانت

لحماينهاالكرومحولسياخايجحلونوكانوا2(.:5

مأ22:24؟)عدوالداجنةالبرلةالحيواناتمن

أما؟2:+(.مت5:ه،إش3؟24؟03-ا

فهيالكرومإلىالضرركثرتحملالتيالحيوانات

)نثسالصغاروالثعاب08:14()مزالبرخنزير

يىحراسةبرجأوخبمةتبنى"9وكانت2:15(.

؟2ة8:5،الىاشالسرقةمنلحمايتهاالكرومتلب

وأفضلهالكرمأجوديطلبونوكانوا:+(.21مت

الاغصانئشدوكانت2(.2:أإر5:2؟)إش

كانتهنامن.تينضجرةعلىتوضعأوبالمسماك

)أملتينته،وتحتكرقهتحتأتام9:العبارة

14:12(.امك3؟.ا؟زك4:4؟مي5:ه؟

5:6؟)إشمنظمبشكلالاغصانئنقىأنيجب

)إضالضازةالأعشابوتثلع2(.:15يو؟ه:18

الذيالقطافأما3(.ا24:أم2-3،:627،ة5

فيبدأ،+(ةدا8إر،16:01أإشالأفراخزمنهو

تشرلنثهرحتىويمتذأيلولشهرمنتصففي

ليحفرثمعصرةإلىالحنبيحملونكانوا.الأول

المعصرةتتأتف5:2(.)إضالكرمداخلالصخر

الجزءفييوضعبالآخر.الواحديئصلجزثبنمن

-632:)إشالأرجلتدوسهالذيالعبالاعلى

نحا؟15:امرا:+؟0348،:ء2إر3؟

)أوالعصير.لمجمعالاسفلالجزهوفي13:15(.

أوالجرارفييوضعالذيالعت(سفالةالمسكار،

ئخفظ.يختمرجثالزتاقأو:12(13)إرالخواب

لئلأجديدةزفاقفيتختمرزالتماالتيالحمرة

يأازراعة22:9تثويمنع.(9:17)تتتمزق

كرمأضزالذينانوالا.الكرمةفيآخرضيء

)إخروأفضلهكرمهبمحصوليحؤضجاره

العسكرلةالخدمةمن02:6تثويعفى22:4(.

ما.ثمارهبعدقطفوماكرئانصبالذيذاك

ا!رم.حتاتآخريقطفأنللانسانيصمحكان

لليتيموالغردب،للفقبرمحفوظةكانثفهذه

خلال2(.24:اتث.أ،ة91الاوالأرملة

بئتغلونكانواما،ايوبيلتةوالشةالسبتئةالة

.القطافبعمليقومرنكانواوماالكرومفي

أىأوانمللثصاحببقطفهاتنبتالنيفالثمار

يومبعديوئابأودهليقومإليهايحتاجآخرشخصا

تثانا(.25:3-الاا؟23:.ا-ا)خر

غئةغثرئدفعكيفيحذدان12:1714:23،

.الكروم

الدنيومميالاستعمالهاكالحمر.استعمال34(

الخمريعنبر9326:ييإن.الدينيئوالاسنعمال

صفرفيالمنطلقفالانان.الحياةأجلمنضرو!ثة

بقذمونكانواكما91(.:99)تضمعهمنهايحمل

فيعراد(.اوستركة؟اا:11أخ)2للجيوشمنها

مك)2بالماءالخصي!زجونكانواالمكابيبنزمن

إشعيازمنفيكذلكبعملونكانواهل93(.:15

عبارةنقرأوحبنباكيد.الأمرليس22(؟:ا)إش

س32:14،تث1؟94:ا)تك9العنبإدم

نفهم31(،:23أم؟-2ا:63إشرج،5:515

الأحمر.النبيذخاصبشكلشربواإسرائيلبنيأن

25:36،)اصمأيضأالولائمفييفذمالبيذكان

2:1-يو5:12،إش2:7،حك13:28،صم2

فيهيجعلونحينالنبيذطعميحتشرنوكانراا(.ا
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)مرالمزمعالممزوجالنبيذولكن.العطرةالاعئحاب

ليجعلوالبسوعقذموهوقدغذزا.كان:23(،15

الطلح،السامريثلفي.محمولةالصلبآلام

وما5:23اتمرج.ا:34،الودواءهوالنبيذ

القديمالعهدذكرتيموئاوس(.لتلميذهبولسئاله

)أموهمومهمحزنهمالاشئنسيكدو!الخمر

منالتوراةوحذرت16:7(.إر7-31:6؟

)أمالمدئرةنتائجهعلىفدئت،الثرابمناجمثار

هووالحكر2(.:91+؟:18صي35؟31-:23

منالانسانتستبعدالتي،والدماللحمأعمالمن

وكان6:.ا(.اكور2؟5:اإغلاللهملكوت

-91(.351:)إرالخمرعنبصتعونالريكابيون

الاستعمالهاكللخمرالدلوفيالاستعمالبعد

والشرابالخحرمنيمتنعونفالنزراءالدينيئ.

13؟تض6:ا-4؟)عدديئةلأسبابالكحرلي

وفرضت7:ثم(.؟15:ألو؟-2:1112عا

يفومونالذينالكهنةعلىعينهءالحيالثردعة

في2(.ا:44حز؟أا:8-01الأالوظائفببعض

ئقذمكانفما.بشطةمكانةالبيذيحك،الذبائح

يحعلونفكانوا.أخرىذبيحةإلىيضافبل،وحده

الخمرمنهينربممنمكيباالحملذبيحةمع

14(.28:7-9،:15،5عد04،4-ا92:إخر

15:7،)عدهبنثلثالكبشذبيحةومع

)عدهيننصفالئورذبيحةومع28:14(.

7(ة28)عدتخمرالذيفالنبيذ14(.:28؟ا":15

فيهـه:15(.)يصيالمحرتاتمذبحعلمائصث

،9:اأصم)الخمريثربونكانواالذبائحيةالولائم

التيللخمرةخاصمدلولخعل،ذلكبعد14(.

استعمالهاالخمرةونالت.الفصححملترافق

الخبزال!رئالعشاءفييسوعأخذحينالأسمى

14:23-25)مرالافخارستياوأشسوالخمر

اخثهاالتيالهامةالمكانةإن.الرمزيالمع!نى4(،ر

أترت،إسرائيلبنيحياةفيالكرمةوزراعةالنبيذ

فإسرائيل.الضوراةفيالمصؤرةاللغةعلىكب!زاتأثيزا

،كنعانإلىمصرمنيهوهنقلهاكرمجفنةهو

08:9-12(.إمزالجهاتكلفيأغصانهافمذت

-4(.ا5:)إشبهاواعتنىالربزرعهاكرمةهي

أهمل،شعبهعاتبأوببركتهالرباحتفظفإن

-5:هإش08:13-14؟)مزعنهتخلىأوكرمه

عنصورةالكرتصارت24:17،سيفي6(.

بامرأةالكرمةشئهت128:3،مزوفي.الحكمة

حزوفي.موآبهيالكرمة32،:48إروفيالبار.

كرمة.هوحزقيا-7،ه:17

عثالثلقالكرمةحفتالجديد،الحهدفي

الأردياءالعضالمثلوقي-16(ا:02)متالكرم

والاغصانالكرمةواصنعارة-46(.21:د)مت

يسوعمعوئيقةوحدةفيالحياةضرورةعلىتدك

البرفي،والعنبالحصرموكل15:ا-8(.)يو

حز؟3192:إرايعتعملهمأثورقولأعاسفيكان

البنينوأسنانالحصرماكلوا)الآبا.18:2

عنبهاسقطكجفةهووالئريرضرست(.

!(.:32-15)أمميالاوانقبلأغصانهاويبست

؟52:)إشالسوءعنبانتجالسوءفيعاشومن

يدوسبانحاندموفيعقالثوبصؤر21(.2:إر

ألهمقدبالعبوالاهتمام2-3(.63:)إشالمت

جديدةزتاقفيتوضعالتيالجديدةالخمرصورة

علىالمستقردنالرجالوصورة9:17(،)مت

وي!بها:12(.صفا-12؟48:ا)إرعكرهم

والنبيذ.غرجعنويبحثيتخئرببيذفكرهأليهو

.أخرىصورأساسفيهو)وتاثجه(نفسه

كيرخمرةهيالصالحةالدينئةفالاستعدادات

نعتممن5:إ،نشوفيا:22(.)إشممزوجة

ومنالحيب(.أ-واللبنالخمرشرببالحب

في8:2(.)نشمعطرةخمزاأعطىحثهأعطى

يمارسهالذيالسحررمزهيالخمررؤيا،سفر

عنصورةوهي:8(.)14الاوثانعبادةأىالزنى

مزفينجدهاصورةوهي15(.:)14اللهغضب

يعطيوحيث25:15-25إر06:5،75:9،

الله.غضبكأستثربأنالأمتمالنبيئ

صولة،،رج.اللبنانيالبفاعفيبلدةعنجر

ءخلقيس.



عنصرة

لفظةأما.الخمسينعيدهوا!()عدعنمرة

التية،رص3العبرتةإلىفتعود"عنصرة"

"ا-فمسبن"كلمةأما.احتفال،اجتماع:تعني

هيمرالا،5لفظةمع"بنتيكوستى،االيونانثةإكفتعود

3-12:امك22:ا؟)طوالخمسينيومأي

الأسابغعيدمعبوضوحالعيداهذاتماهى132.

مزةشفيالذيث(ووعبش!،)خ!

رجر،يصقهـ..ج)حالحمادعيدواحدة

الثلاثةالأعيادبينالثافيالعيدهو23:16(.خر

القديمةالكلنداراتفيالحبئ(يرافقها)الكبرى

خرالإلوهييم،حسب23:14-17أخر

تثاستعادهوئداليهوهي.حسب34:18-23

هوالأراميالاسم8:13(.أخ16:162؟

اختامعيدهوعصرةالعبزية:)في"عصرته"

لافيالمظالعيدأو8،ة16تثفيالفطيرعيد

فينجدهالذى8:17(نح35؟ة92عد23:36؟

والكتاباث252(:3)الحادياتيوسيفوس

كا.الفصحيالخمسين5ختامعلىفيدك،الرابينتة

القدبمةالثراخكانتالجد؟جهذالمجنفلمتى

22(34:)خرالقمححصادإلىوالتلميح،راضحة

تحديدأيدونالحبوبحصادنهايةعلىإلأيدكلا

مجسبواأنعليهميفرضالذيمما:169وتثآخر.

قطعتقدالمنجلتكونأنبحدأسايعسبعة

بتبذلتبذلالعيدتارلخأنئفهمنا،الأولىالسنابل

زمئاالعيدتلقىالظاهر،في.الحثنضوخزمن

أسابغيصبعةيحسبالذي-23:1516لافيمحذدا

ارتبطماوهذا)23:9-14(،الحزمةثقديمبعد

تاريخهخذدالذي5-8(:231والفطيرالقصحبعيد

لانصحولكبيرأزالماالجدالأنغير.بدقة

فيكانالأولىالحزمةتقديمأنمتاكدينولسنا،23

فيشلثلاالفطير.عيدطقوسمناجزةالأصل

ولكن،المعنىهذافيفهمهقداليهودئالتقليدأن

اليومفييتدونالذيا(23:االاالسبتتفسير

تاريخارتطبهوالذي،الأولىالحزمةيليالذي

الجديد.العهدزمنفياليههوديقثمظل،الفصح

العادباتيوسيفوس،)الفريستونفالبعض
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من14-15عيدعنذلكفهموا3:.25(

الحزمةوئقذم23:ه-6(.الاالأولالشهر

فيوالعنمر6الاولالشهرمن16فيالأولى

الصادوقتينحمموعةأما.الثالثالحهرمنالسابم

الساجاليومأي،السبتفيهفرأواالسامرةوأهل

بتقدمةيحتفلرنكانواوهكذا.الفصحيليالذي

الأشوعمنالأولاليومفيالعضرةوعيدالحزمة

اليوليلاتكتابكلندارفي.المسيحيئ(الأحد)أي

الفطيرأسبوعيليالذيالسبتهو،فمرانووثائق

من25فيوبالتالي(،نيسان21الثلاثاءيوم)ينتهي

مملأ2منذالسبعةالأسابيعفنحسب،الأولالشهر

الخامسفي)الأحد(،العنصرةإلىلتصل)الأحد(

الثاك.الشهرمنعشر

لرحفيتطؤر؟وكيفالعيدبدأكبف

مك2،ا2:طوقبلالوحيد)التذكرالنتاتوكس

)خرالقمححصادعيدهوالعنصرة12:32(،

إيرائيلنجيإقامةيفرضوهو.22(34:؟23:16

حياةإلىالبدوحياةمنوانتقالهم،كنعانأرضفيا

ح)عيذافصار،الكنعانثينعنالعيدأخذوا.الحضر

اليههودثةالمعابدمحتلففيبهيحتفلونللربج(

الإصلاحبعدأورشليمفيثئمجهوه(،أمحابد

الذيوالعنصر6(.:16؟اي:12)تثالاشتراممط

)خرالبوكيرتقدمةهواليدهذاطقوسيمثز

28:26(،عدالبوكير:يوم34:22؟23:16؟

)نثالحصادعلىاللهبركاتمننستخرحعطئة

الخميرمعضنعارغيفينتقدمةذلكوبعد:9(.16

جميعفيوكما23:17(.الاباكورةلثكل

،12،7:11)تثأورشليمفيالمقا!ةالاحتفالات

عيدفيالفرحطاجعلتثشذد16:4(،18؟

فيبهيحتفلون9:2(إشا-12؟ا16:)تث

وعالفقراء.البيتأهلجميعمعاللهحضرة

جاءتالتيالكهنوتثةالطقوسكتبوفرضث

.ارق)ماليومهذافيمقذشا""احتفالأ،متأخرة

عنامتناعجمع28:26(،عد2؟ا23:لا،قدش

الهيكلفيئقدمالنيالذبائححذدتكما،الممل

27-03(.ة28عد23:17-02؟الا
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بما23:5)خرالفطيرعيدعنالعيدهذااختلف

بعضأنإلأ.الخلاصبتاريخارتبطفما(،34:18

سياء.بعهدربطتهقدالمنفىبعدالعائئةالأوساط

(21:1،6،91:1)خرالكهوصديةوالكرونولوجيا

الشهرفيسيناءإلىيصلونإسرائيلبنيجعلتالتي

فنقلت،التقاربلهذاموافقةبدتالثاك،

يأ)شبوعوت،الأسابيععيدمنالنصوص

،عبش)!والقممالحلفعيدإلى(سبعة

الوتتنحذدأنالصعبمنيبقىولكنحلف(.

نإسيناء.بعهديرتبطالعنصرةعيدبدأفيهالذي

فيبفتصمالعهدتجديديرويالذيالكهنولنالموزخ

،(أ-ه15:01أخ)2آساحكممن،الثالثالشهر

فيختلف،بذكرهلا)الذيالأسابيععيدبأنيشهد

حوالمطأي،أيامهفيالمعنىهذالهكان(النرجومعن

المدلولفهذا،أمرمنيكنومهما..مق003سنة

منيجعلالذي6()فاليوبيلاتكتابفيواضح

ابم)14:0الثالثالثصهرمنعثرالخامسالعبد

سيناء.إلىنوحمنالعهودبجميعتذكيزاا(:15

تبدوالكل!ندار،ذاتيتبعالذيقمرانءوفي

بتجديديحتفلونفيهاالتيالأعيادأهمالعنصرة

)يوسيفوس،الرسميئاليهوديالعالمولكنالعهد.

بالحديثوكتفىهذاالعيدمدلولتجاهل(فيلون

الدينيالمعنىأما.التوراةفيزراعيعدعن

الثافيالقرنمنذالرابينئةالكتاباتفيفسيظهر

المسيحيئالفصحبخبرتأثرتوكأنهافبدت..مب

.2أعرواهكما

الانسانعلىتفرضهاعليهانسيطرلاقؤة)ا!(،عنف

العهديتحذثالبثر.شزأوالأحداثأوالطبيعة

العدؤ،،الدمار،الحرب:العنفعنمرازاالقديم

ال!يلهذافيويستعكل.البغض،الحرم،الانتقام

السيف.،الدم،الماء،النار:الاستعاراتمنعدذا

هو:العالمفيالعنفأصلمألةاا-اتكيطرح

ولكنهابالخلقجاءتالتيالحياةقؤةمنقؤتهيأخذ

فيكما1-23(6:ا)تكهدفهاعنمالت

الصنأما34:2(.)تكلامرأةرجلاغتصاب

وهابيلقايينحدثفهوالمجالهذافيالمفتاح

إلىوصلمسلسلبدايةكانالذي4(،)تك

الذيبالنظاميعترفلاالانسانأنبما.الطوفان

نأيحاولبهخاصأنهخايكؤنفهو،اللهوضعه

الحنفيفشرمنهناك.بالقؤةالآخرينعلىيفرضه

يملكهماالواحديشتهيبهالذي()والغيرةبالحسد

عنالمجتمعفيداع.المجتمعيهذدوهكذا،الآخر

.السلامفيعودويزيلهالمحرفةكبشعلىفيدكنفسه

فحزر،باللاعنفالحنفعلىرديموعولكن

هوالذيالغفرانالثرلعةتجاهجعلالبثزية.

تقديمفي!أهناك.للانسانالحقيقيئالخلاص

عنالكلامفي،الحربإلىيثعبهيقودكقائدالله

هيجانفييش،تث،فيكماالمقذسة""الحرب

صاحبيطلقهامريعةلعناتفيالنبوفي،الكلام

ولكنه،عنفإلهاللهلشلا:أعوانهعلىالمزامير

الخلاصيئ،نحططهفيالبثرعندالقلغرلزةيأخذ

المتألماللهعبدسئماولاانبياؤهيكونبأنفيقل

ابنبمايدءوأنضحايا،52:13-53:12()إش

أسمازنسبت.الصليبعلىبموتهالثمنبسوع

مأ:01،7)مزالأشرارإلىالعنفوالمزاميرالحكمة

بالعنففنذدواالأنبياءأما:7(.01-611،21

2:8،"إر:6،3)عامسؤوليهولدىالشعبلدى

يتوففلاالعنفمنحالةخلقواالذبن7:23(حز

طالبين،التولةإلىالبشرالأنبياءدعالهذا.بسهولة

يخثصأنيستطيعلاشعبعلىالمسيحافباللام

العنففاننفدالأنبياء،خطىفييسوعوسار

الضماثرعلىوالتعذيالتسفطهاجم:حذرئاانتقاذا

؟-418:91الرالبئرحزر.-35(:2313)مت

الرلثعبدصورةشخصهفيوأتئم-16(،:1315

تلاميذهودعا23:+-46(،22:+بمالوالمتألم

2-22(ا:18توز؟6:27-38الوللغفران

لاالموقفهذامثلوز(.41-01:45)مروالح!دم!

المؤمنفياللهملكوتيحزكهالذي،العنفمنيخلو

علىيفرضهاشخمئةبصتطتبات11:12()مت

ليلتقىنفسهعلىالمؤمنيفرضهاوبمتطفبات.المؤمن

16(.ة16الوإليهالموخهوالنداء



عنملك

!عناملل!عنملك.رج

عنيا

البيبعدالناسإليهاعادبنيامينفيمدبنة1(،

أيضاوهيعنيا.بضتنكونقدا:32(.)نح-ا

3:23(.)نحكاهن"2(

عني

العهدتابوتبخدمةارقي.بوابلاوي1(،

أخ)االعودعلىلاعئاوكان15:18(أخ)ا

.)15:02

يشوعأيامفيالسبيمنعاد.مغنلاوي،2(

.(21:9نح)بلبالىنىو

(ل11،عهـد

هولعهدا0لاسما:لأوأ..لقديمالعهدا(1،

.تيرب:العبريةفي.متعاقذينبينتضامنعلاتة

فيرج.اثنينبين:اللفظةلهذ،الاولانيالمعنى

لفظةفيالمعخىنطؤرأما."بيريتو"أو"باريتو"ا!ادئة

"كرت.عبارةمنانورفاإلأيفهمفلا"برلت،

قطععلىيدكماوهذا.إاثنينبين"قطعأيأبريت

ملأقدم31(.15:18،21:27،)تكالعهد

منوثيقةفينجدهالعبارةهذهمثلعنمعروف

)ببرلت(بينجحش"قتلعنالحدبثحيث،ماري

ينهما.الوفاقينئملكي"إداعارازوأهلالخانيين

الحيوانقطعطقسعلىتدكالعبارةفيالثانيةواللفظة

نفسه.العهدعلىفتدكالمتعاقذين.بينالمذبوح

رإ"901،17-:15تكفيالمصؤرالطقسحسب

المقطوعةالذبيحةبينالمئعاتدانيمر،-34:1891

هماإنالمصيرذاتنفشهماعلىويدعوانجزئين

العهدلألفاقبلعنةيرنبطهذاالعهد.بنودتجاوزا

متيعيلالملكبين..مق8الفرنفيغقدالذيالارامي

العجل،هذافطع"وكماكتك:وملكالارفادي

ويلمخعظماثه".عنويقطعمتيعيللئقطعكذلك

)المرورطفسإلىد(5*:)6،الضراخ9فيأفلاطون

احتفالمن.قستمعلىللتصديقالضحئة،وسطفي

غقدإنتختلفالعهدبنودإنالعهد.طاج:ثايخا.

21:22،15:18-32،)تكشخصينبين

لمه9

صم)2لهموخاضعينملوكبينأو02:34(،

)حززوجينبينأو17(،11:دا،مل5:32،

ذلكإلىبالإضافة.(:217أم،2:14ملا:16،8

هناكمثلأ.الاستعارةطرلقعناللفظةتستعمل

5:23،04:28،)أيوالحيوانالانسانبينعهد

)أواالجحيمإله،""موتمعوعهد.2(.:2هورج

لاالعهدإنثم.إقامتهموضعوالثيول(الأسافل

ولأ،المتعاقدينبينالمساواةبالفرورةبفترض

يؤئنفالأقوى.والواجباتالحقوقفيالمساواة

وفهاالشروطبعضأساسعلىللاصغرالحمابة

التيالتبعئيةمعاهداتوضعهوذاكله.الأمانة

بينقطعالذيفالعهد.شعبهمعيهوهبعهدتثمثه

الطابم،هذايرتديجبعونوأهلإصرائيلبنى

منجلعاديابيششعبطلبهالذيالعهدوكذلك

ئقطعوقد11:1-2(.)اصمالعمونيينملك

ماهذا.المتعاقدبنيتوش!شخصبواسطةالعهد

لعباحبن24()يشويثوع24()خرموسىفعله

والشب.اللهبينالعهدقطعساعةالوسيطدور

العهدفيعينهابالوظيفةيوياداعالكاهنقاموتد

الملكبينوالعهد،جهةمنبوآشوالملكافهبين

نإ11:17(.مل)2ثانيةجهةمنيهوذاوشعب

يبقىالذيالعهدطبيعةيبذللاالوسبطتدخل

متعافدينإ.بينقانونتةعلاقةيخلقجانبينبينعقذا

أاصمالالهبحضورالاحتفاليالعهدويعقد

وئقسم23:3(،مل5:32،صم23:182،

32؟21:22-23،)تكعليهالمحافظةالمتعاقدان

9:15-02؟يض92:9-14،تث3؟26:26-ا

البركاتوترافقه16:8(.حز11:4؟مل2

مقذسةوليمةترافقهكما28(،)تثواللحناث

صما2؟24:11خر4ء،03:31؟:26)تك

5(.05:مز-8؟24:4)خروذبيحة،02(3:

دينثاعملآيصبحالذيالعهداللهيكفلوهكذا

القانوني.طابعهيخسرأندرن

يعئرطرلقةالالهمعالعهد.الربمعالعهد:ثافأ.

خارجنجدهالاوالبشراللهبينعلاقاتعق

!معاهداتإلىيعودالفكرةأصلأنولبدو.اعراثبل
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ملكيةمدلولإلى،زواحعقدإلى،الثرقفيالنبثة

عرفهالؤيالتبعئةوعقد(.شعبهفيملك)هويهوه

علىيفرض،للملكيةالسابقةالحقبةفياصرائيلبنو

وبنود.لسئدهمطلقةوأمانةحصزإخلاصأالتاج

التبيرعلىكببربثمكلئساعدالاثفاقهذاثل

لاالتيمتطقباتهلهإلهوبينشعببينالعلاقاتعن

عهدعنعينهالشيءونفولأحد.فيهايفاسمه

بزوجها،تائاتعلفاالمرأةعلىيفرضالذيالزواج

بينالعلاقاتعنخاصبئكليعبزوالذي

رإا-3،)هوالانبياءلجأوقد.ويههوهاسرائيل

هذهإلى16:8(حز6-3،12:ا،2:2؟

نصوصمنعددفيمخفئةتبدوالتيالاستعارة

خريذكرهالذي"الغيور"فالإله.البنتاتوكس

24:91(يش34:14،خره:9)رج02:ه،تث

5:14عدفيتصورالغيرةلأن،الزوجالالههو

عنعينهالثيءونقول.زوجتهمنالرجلموقف

،17،7:8لافيبالزنىتشئهالنيإصائيلخيانة

"اكونعبارةإن،ذلكإلىبالاضافة-02.6:ه

نث؟12؟26ألاشعئا"لىتكونونوأنتمثإلهالكم

بحسبالزواجعقدعبارةتستلهم92:12...(

وأخيرا،2:4(.هو)رجالثرقئةالوئائقمنعدد

القدبم،الشرقكلفيالمشتركةاللهملكثةفكرةإن

8:23،)تضالقضاةحفبةمنذايرائبلفينجدها

ذلكمنذساعدتوقد.ا:91(.8:7؟اصم

السثداللهبينالعلاقاتصياغةعلىالوتت،

اقبقة.عقدمنمأخوذةكلماتفيوالشب

نيوجدقدجهوهنطعهالذيالعهدمدلولإن

نوحمععهد:ملموسةتطب!فاتعذةالقديمالعهد

9:8)تكقزحقوستكفله،الطوفانبعدونسله

لهيؤكدابراهيممععهد44:18(.ي17،

الحتانإليهيرمزالعديد.والنسلالأرضامتلاك

02-21(.44:حمط،ي17:1،:7-1518)نك

ا-7:ارج23،5صم)2ونسلهد)ودمععهد

الأساسيضع45:25(سي98:اي،مز16؟

يبدو،ماعلىالعهذ،هذايحذد.الداودتةللملكتة

يوئدانقبل11:17(مل)2بوآشالمللثأيامفي

الطبقةمعالعهدوهناك.الملكيالمسيحانتظار

45:6-25؟سي25:12-13؟)عدالكهنوتية

كهنوقن.مسيحانتظاريوتدالذي2؟54(امك

91-خرحسبسيناءفيعقد،الشعبمعالعهد

ا-92،تثحسبمرآبأرضفيوتجذد34،

الملكأياموفي،:7-2428يشحسبشكيموفي

،ا:01)نحالمنفىوبعد-3(ا:23مل21يوشيا

-92!03.

العهدفكرةقدمإنالعهد.توقيترابغا:.

عنهاالبرهنةعلىنقدرلا،باسرائيلالخاصة،الالهيئ

القديم.الحهدقيملموسةمعطياتمنانطلافا

والمدرسةارمياإنقالوا91القرنعنشزاحفهاك

اسرائيل.ديانةلطالعهدفكرةأدخلاالاشتراعية

للمزاميرقأخرلتارلخمباشرةنتيجةرأيهموجاء

واستنتجإ.المنفى)بحدالبنتاتوكسمراجعوبعض

عهدوجرداي5:81-05،6:مزمنآخرون

في،الخريففيبهاحتفلالعهد،لتجديدسنوفي

عبادةمنأخذأورشيمهيكلأنوظئوا.أورشليم

مثلأنيبرهنلمفإن.الاحتفالهذاعناصز،سابقة

نأإلا،أورشليمفيسنةكليتثمكال!الاحنفالهذا

.7القرنقبلاصائيلفي)نتث!رتإلهيعهدفكرة

الحمينائيبالعهدالمتعفقةالبتاتوكسأخبارومقابلة

عهدومنها،الفديمالش!رقفيالنبعئةمعاهداتمع

الذيالتأثيرعلىدئتكتك،ملكمعمتيعيل

الأخبارعلى،المعاهداتلهذهالادبقالفنماريه

ا-92(.تث91-24،)خرسيناءلعهدالبيبلئة

منجز"اكانتالتيواللحناتالبركاتأنوبما

)رج27تثحسبتتلىكانت،المعاهداتهذه

اقرح،وعيبالجرزيمجبليبين03-35(8:يثى

وفيالعهد.لتجديدكموضعشكيمالشزاحبعض

!لحسبشيهمفيالتجديدجهذااحئفلالواقع

ايلأوبرلتبعلمعبد94،46:تض)يذكر24

صورةعلىفبهيتفكرإلهيعهدفكرةإنبرت(.

،دوريبشكلوشجذد،وتابعهالسثدبينعهد

اسانيلفبنو.ملكتةالقبلالحقبةإلىشكبلايعود

الحواضرمعوتواجهواالحفرحياةإلىإنتقلواالذين
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شكل9()يشعرفواقد،السهلفيالكنعانثة

والملوكالدولبينالعلاقاتتحذدالنيالاتفاقات

انمطقة.فيالصغار

لهسبناءنيوفانيةتفليدإن.العهدناريخ:خامئا.

فيكماللعهدالأدبيالفنأصلعنيختلفأصل

المسائلنمزجلاأنيجبإذن،91-24.خر

يطرحهاالتيوالمسائلالتوراصليةبالتيوفانياتالمرتبطة

خرنهايةفييصؤرفالطقس!.اللهمعالعهدقطع

ءا:9-.ا،تكفيمايماثللاوهو91-24.

لافتة.تقارباتهناكبل،3:18-91.إر17،

محفهيحلالضحثة،قطعتيبينالمتعاقدينفمرور

الله،يمثلالذيالمذبحعلىيرشننصفه:الدمرشن

6-8(.24:)خرالشعبعلىئرشنالثانيوالنصف

الجبلعلىمقذسةولبةعنيتحذثالنصإنثم

هذهإن31:4!(.تكرخا،24:9-ا)خر

حيثا-92تثفينجدهالاالعتيقةالعناصر

يبدو92:9-14(أتثالمفروضالطقوسكتاب

أيامفيالعهدتجديدعطقسكبيرانشائهامث!ئها

التبعثةمعاهداتنصومع-3(ا:23مل21يوشيا

دهان.(..مق672سنة)غقدتالأشوريبنلدى

28،تثفيواللعنات13تثفيالتحذبرات

تبدو2-92،24:افيالمتعاهدينعلىوالحكم

تقدبمأنيبدولهذا.الاشورتةالمحاهداتفيثماقريبة

يوشيا.زمنإلىمحملهفييعود،تثفياللهيبمالعهد

العهد،بموضوعارمئااهتمامأيضايفشرماوهذا

.سبقوهالذينالأنياءعندهيتوففلمموضوعوهو

أنالاعتباربعينأخذناإذاالصمتهذانفهمونحن

القديمةللاحتفالاتالمفترضالموضع،شكيم

عاصمةانتقلتأدطبعدأهم!هاخسرتبالعهد،

)املترصةإلى12:25()املالثمال!مملكة

.السامرةبانتظارسهم!(:15

موضوععلىركزتالاورشليمثةالعبادةإنثم

أورشليم.فيالعهدتابوتوتنصببداودمعالعهد

والحمعبيهوهبينالعهدإلىتلميحاتوجدنافإن

مننبيئهوهوضعالذيعندف!إرمبا،تبل

ابراهيممعالعهدوفكرة.(ا8::7؟6)هوالثصال

15تكاإن.الشعبمعالعهدفكرةبعدجاءت

قد"الوهيمبة!وربما"يهومة"عناصريضضنالذي

ذلكبعدفجاء17تكأماالملكتة.زمنإلىيعود

العهدشأنشأنه،""الكهنوقيالتقليدإلىوعادالوقت

الكهنبرتيالتقليدهذافي.9:8-17نكفينوحمع

نأيبدو،المنفىلنهايةسابفايكونأنيحكنلاالذي

بين"كاثفاقالاولانيمدلولهاخسرت""برتلفظة

محللمجكالمليدهذاأنأيضاونلاحظ،.اثنين

الجمع،صيغة)فيتادواعلفظة"برلت"

ها-"لوحوتشفيتاالعهدفلوحتا(.أحكام

"لوحوتلا،(...31:18،32:15أخرأعدوت

العهد"و"تابوتا(.ا9:9!)تثبرت"-ها

)ط!ر"عدوت-ها."ارونالوقتذلكبعدسمي

)تث"بريتها-"ارونلا،26(،25:22

يعنيالمفرداتفيالتبذلهذا3:8(.يش31،26:

اتفاقبشكلصؤرتالتيالالهيالعهدفكرةتطؤر

وهذا.الوصتةأوالارثإعطاءيثبهالجانبأحادقي

فيترجمتالتي""بريتلفظةمدلوللؤنقدالتطؤر

وصي!هيرثبالانسان،)ترتيب"دياتيكي"السبعيية

وكأنهيبدوا-92تثأنونلاحظ(.موتهتبل

عنالحديثيكونوحين.موتهقبلموسىوصثة

"سنتيكي"لفظةملث2اويستحمل،حقيقثةمعاهدة

02،:25:14؟13؟ا:12مك26:2؟09)امك

أماا(.ا:اوربما11:9امكعداما26.27،

وأاللهشريعةعلىالسفربنهذينفيفتدك"دياثيكي"

27،،632:02،،7،،15:اامك)اللهمواعيد

أما15(.8:،726:؟2:امك544:01،2،،05

)امرتيريون"السبعينيةفترجمتهات"ود"علفظة

أما.تثتوثيقةأمامنحن،الواعفي)شهادة(.

الملكية،سقوطبعدله،يكنفلمالداودفيالعهد

الحئة.الملكثةالايديولوجيالهمنحتهاالتيالأهمثة

الطبقةمعالعهداعتبرقد45:25سيأنولبدو

العهدأنغير.الداوديالعهدمنأسمىالكهنونئة

الانتظارإطارفيأهم!طبعضاستعادداودمع

اللهبينغقدعهدنقلي!دلهنعمالذيالمسيحافي

-13(.25:12)عدالثرع!ةالكهنوتتةوالسلالة
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العهدارتبط.الاس!تولوجنالبعد:سادلئا.

إلىبالنظرلاحميئا،ارئباطاالآتيوالخلاص

بل،وحسبكهنوتيومسيحداودفيمسيحانتظار

بنودهحفرتجديد""عهدمدلولظهورأثرعلى

2:7،دأرج3؟31:31-دا)إرالقلوبفي

36:26-27(.16:95-63،حز38-93،ت32

،6القرنفيالأنبياءلدىظهرتالتيالفكرةهذه

معالنهايةفيتماهىالذيالالهيالعهدتطؤزوازث

)سيحجرمنلوحينعلىحفرتالتيالئريعة

57،ا:15،امك23،28:7،42:2،ت24

استعيدوقد9:13(.يه7:36؟مك22:.5،

اعترواالذينالاسيانيينلدىجديد""عهدمدلرل

6:91،)وثصالجديدالحهدهذاأناءنفوسهم

وأعذهماللهصبقالذين3(:2فحب؟02:12+؟

قب"لينبرأعطاهمالذيالروحإلىبالنظر

)نجا(اللهأحكاميخافقلبهوليجعل...الانسان

العهدفيالدخولاحتفالطقسإن4:2-13.

(.قمران)فيالجماعةنظامفيحفظتدالجديد

)نجالقديمةالعهدعقودبنيةيحكسأنهنلاحظ

على،المسيحانيالعهدوبانتظار:18-2:18(.ا

يتجثبواأن،الاسيانيينعلىالجديد،العهدمؤمني

صارمة.ممارسةالجماعةقواعدويمارسواالهيكل

"عهد"كلمةئسنعملالجديد.العهد،2(

الوصثة،الوعد،:مدلولاتثلاثةفي)دياتيكي(

منبعضهاقريبةالمدلولاتهذه.الموسوئةالثمريعة

أحاديةإرادةعنثعبزكلهالأنها،وثيفاقرئابعض

الله.ارادة،الجانب

ابراهيممعالعهدإلىتلمخوأعفالأناجيل)1(

كلاموتورد7:8(25؟3:أع72،:االو

العهد""دمبأنهالمسيحدمفتصفالافخارشيا

العهد"دمأو24:34(،مر28؟ت26)ت

هذا11:25(.أكور22:02،الوالجديد"

نشتجيجعلناماوهذا:24.8حرإلىيعودالقول

علاتةفتقيمالالهيالوعذئحفقالمسيحذيحةأن

والبشر.اللهبينوخاصةجديدة

الافخارستئةالكلماتبرلسوأورد21(

معالالهيفالعهد،ذالمثومع25(.:11)اكور

صنعها"وصثة"3:15-18غلفيهوابراهيم

في.المسيحالساميونسلهالآباءأييأجلمنالله

لأنهاجرئعذ"وصثة"هوالعهد،4:24غل

ورفي.الحزةالمرأةتكونلأنوسارة،أمةتكون

أمور.عذةمع"دياتبكي"الرصولوضع،94:

أما.2ا95:إشإيرادأمامنحن:1127رووفي

الذيالجديدالروحعهدتذكر3:6ك!ور2

علحروففيالمحفورالروحعهديعارض

الثرلعةفييفكربولس،إذنحجر.منألواح

"العهدفيصفهاموسى"وصتةأيعتبرهاالي

الوعد"عهود"أما.(51-3:41كور2)"يبملقدا

العهدمنمتعاقبةوصئاتفهي2:12أ!في

المسيحافي.الخلاصموعدتتضفن،القديم

بشكلالعرانيينإلىالرسالةوتقابل)3(

رإفتوردالجدبد،والعهدالقدبمالعهد،واضح

ب)24:6-8خرإلىوتعود31:31-34،

فهذا12:24(.7:22؟رج8:8-"ا:31،

)عبالعهد""دمفيعقدالجديدالميثاق

02(.:13)عب"الابديالعهد"دم:92(،01

22؟7:)وربما-91517:عبنفرأحيننفهم

!"دياتيكي"يفهمالكاتبأن24(:8:612،

علىأوموسىعلىالمسيحسمؤإن"وصئهة".

"الكفيل"فقطأنهفييكمنلاةالعظيمالكاهن

"المؤتمن"أو"و"الوسيط22(:7،)أنغوس

8:6()بأففلميثاقعل)طسيتيس(

القديميلغي24(:12؟915:)بوجديد

)دياتحنوس("الميثاق"أيضاإنه8:13(.)عب

يختمالذي27-28(،9:16-17)عبعينه

)كرشيس،عنهعودةلابشكلالعقدبموته

الابديالميراثللبئ!رويؤفن9:27(عب

.(9:15أعببهالموعود

العهد.شرعة"رجا!()لثرعةعهد،

)عوالعبريةفي.مكسورةأومفتوحةالعينتكونعؤا

وع+:13(.إش91:13؟18:34؟مل)52"

رج3؟17:امل)2ي"و)!17:31(.مل)2ا"



()سمعانعواد

مكاناسم18:23(13:30؟يش2:23؟تث

مل2فيوكوتبابلبعدئذكرقبيلةواسم

الرافدبن.بلادجنو!إلىأنظارنافنوخه،24؟17

الاشورئالثانيصجونحولياتنحذئتلقد

عاضتأ(عاأأأراثةتجيلةعن.(.مق)972-507

بصثالذيكرخاضهرأيأوكنوضفافعلى

ا"النعبةمعقبيلةواسم.الفارسيالخليجفيمباشرة

الثالثفلاسرتغلتحولباتفيورديلأتام

إلىالتعرفنيصعوبةنجدلا.(..مق)744-727

وثيقةوهناك.بابلفي"وأتفابل"م"لأنالأصمهذا

!اوموضغاوثذكر..مق625سنةإلىنعودمتأخزة

القبيلةاسممعيتماهىالاسمهذا.بابلونيةفييقعا"

ما"اأنالثانيسرجوننصو!كذد.أعلاهالمذسرة

خلفاءدهان"غحبولو".مقاطعةإلىضضتقدا"

307)سنةسنحارببصيماولاثالثافيسرجون

جملةسبواقد656()سنةبانيبالواشور.(.مق

الامبراطورتةمقاطعاتإلىالمنطقةهذهمنالسكان

البيبلتةالنصوصهذهفيالعوئيروذكزالغربتة.

هذهتكلملموانالمسمارئة،المراجعمعيتوافق

.السامرةإلى"غبولو؟قبائلسبيعنالمراجيم

)رجالعؤينإلهاصضي17:"31،مل2حب

يقابلنبحز5ق،0تر"توز"حب"ن:34(18

صتأوعةعذةفيبظهرالذيا!اديأحيز""لبر

معلم"نبو،شوكامي"احيزنبو)ا:الجدبدةالبابلتةا!قبة

الافيأ،بشمابتتوياحيز"نبوالمسحارثة،الكتابة

طاميأحز"نبوإ.الآلهة!صائرلويحةسثد"نبر

التسمياتهذه."والمئورةالعقلسثد"نبو،"وملكي

صارالذيالحكمةوالهالكتبةشفيعالقدوسنعطم

نحضرواالذينالاراميينلدىالرنيسثةالآلهةأحد

نقابلفهيق"ترلاتأماالارامية.بالحضارة

الشمجرةهةالإ.المقدساطثمبالاهةأياتي""شرت

الاراميينعندمحروفةإلاهةإملكة"عبادةإن.المفدصة

الاردنشرقيوفي،السماءلملكةمصرفيتعئدواالذين

والملكة.الحميدةنعنيالئيضرتأو"!رإ"لملكة

وتلصيذدمخحقمطران18.الفرن)سمعان(عواد

العربثة.إلىالحجرىتفاسيرترجم.المارونتةالمدرسة

هلا4

ثةثلانواوط28(:01)تكيفطانأبناءأحدسبال

الجلأيرةجنولمافيأرضأوقبيلةاسمابئا.عث!ر

ا:22(.أخ)اعيبال=الردية

وأعوبدياهوبالادكام،عولدباهو:العبرئةفيعوبدبا

وخادمه.يهرهعبد

الصغار.الأنبياءأوعرالائنيالأنبياءأحد(41

منكبيراعدداخقمى.آخابمللثئيم24(

اضطهادخلال:3-16(89مل1)رجيهوهأنبباء

له.بزيارتهآخالتئعلمأنابلتامنهطلب.ايزابل

نسلومن2(3:اأخ)ازربابلحفيد،3(

يولاكين.

فيالقؤادأحد3(.ة7أخ)ايساكرنسلمن4(4

عزقي.ءأبنا

أبناءأحد8:38(.أخ)اشاولنسلمن5(،

بنيامين.قبيلةومنالشةآصيل

أخ)اداودمعالجادثينالمحاربينأحد64(

ملكا.يصيرأنقبل12:9(

أخا)زلولونقبيلةعنالمؤول،يشمعياأبو7(،

27:91).

مللثيوشافاطأرسلهمالذينالضئاطأحد8(،

:7(.17أح)2الثردعةالثمعبليعتموايهوذا

الملكيوضياأوكلهمالذيناللاوتبنأحد،9(

12(.34:أخ)2الهيكلفيالترميماتبمراقبة

الذينالعانلاترؤساءأحد.يحيئيلابن01(،

8:9(.)عزعزرامعبابلمنعادوا

)نحالعهدعلىوقعواالذينالكهنةأحد114(

الشريعة.بحفظووعدواه(:01

يسثى16(.9:أخ)االمنفىمنعادلاوي12(،

11:17.نحفيعبدا

يكونتد:25(.12)نحالهبكلفيبؤابا(س،

بنضمعيابنعوبدياواحد:شخصهما13و12

1171نحوفي9:16(.أخ)ايدوثونبنجلال

.شموعبنعبداهو

.الصغار(الأنبياء)أوعئ!رالاثنينبياءالأرابمصبليا

القرنفيعاشيكونقد.حياتهعنشيثانعرفلا

بمدا!مهمعنى.045السنةحوالى..مقالخامس
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اصه،مجملكتابصاحبهو.عابدهأوالرب

.أدومعلىاسرائيلشعباتصارويحلن

إسفر(عوبديا

فيكنابأقصرهوعولديا.ائفسمونأولأ:.

إذا.آبة2امنواحذافصلأبتضفن.القديمالعهد

أدوممحاربةعلىوالتحرلضالعنوانجانئاوضفا

بدمارإنباء:الأول.أتامئلاثةيضتنفهر،()آا

لأن،السب:الثاني)آ2-9(0كاملأدمازاأدوم

جنوبليجتاحأورشليمضعفمناستفادأدوم

)يوماللهديونةإعلان:الثالث-14(0ا)آ.جهوذا

شببناءويعيدالشعوبعلىيحكمالذي(الرب

.(12-ا)آهإسرائل

آ2-إنالئ!زاحبعضتال.ال!بأصل:ثانبا.

ا-آه،الجلاءبعدماإلىتعود-114آ.،قدبمة9

وحدةعلىآخرونوضذد.الئانيالقمبعد21

الاسكاتولوجتةالخاتمةأنمعتبريرالكتاب

.متأخرةجاءت(العالمنهايةعن)تتحذث

وان.الخاسىالقرنفيعولديا؟يفردونتى

أورشليمدمارإلىبوضوحيلثحأدومعلىالحكم

فيدؤنعوإنال!ثزاحأحدقالولكن586.سنة

يورامعلىأدومثورةإلمطيشبردرهوالناسعالقرن

والفلسطئينالعرببمساعدة02-22(ة8مل)2

هذاولكن.ي(21:16أخ)2أورشليماحتفواالذين

حزمعا-14.عومقابلةبسببيتقيملاالرأي

عوبينتقاربظهرعا-7.ومز25:12-14

فاعتبر(أدومضذ)قول94:7-22وارا-9

يبدوولكنعولديا.عنأخذإرمياأنالنفادبعض!

عولديايكونقد.واحدمعينمناستقياالاثنينأن

بهاتلفظالتيالتهديداتالشعوبككعلىعئم

المعاديةالقوىنموذجنظرهفيهوفأدوم.أدومعلى

إصرائيل.ولشعبللدين

الكبرياء.محمورتعليمإثه.قياللاهوالعبم:ثالثا.

لهذا،)آ3(بكبريائهاللهأدومتحذى.الخرابإلىثقود

أخطأنجفسهالمعتدوالشب)آ7-9(.اللهسيدئره

الضيقوقتفيلأخيهالأخؤةحقوأنكر،أخاهفقتل

المثلشريعةأدومعلىيهوهصيطئقلهذا(.14-ا)آ.

عوتاي

الحاصة.قضئتهيشحبه!ةلأن(-1518!ا.)آ

صهيونوتصبح،خسرهماإليهفسيعودشعبهأما

.الأرضعلىالعنيدةاللهمملكةعاصمة

عولدبا.أعمالكل!رجأعمالعوبدبا،

عوبيد

.(-413:16)راالموآبئةوراعوثبوعزابن1(4

أخا21-22؟:4417)راداودوجذيشىوالد

.)2:12

ولوا:هتحسبيسوعأجدادأحد،2(

.3:32

من.المصرفيويرحعششانبنتنسلمن3(،

2:ع!-أح)اجهوذاقيلةفيبرحمثبل.عشيرة

.)38

:147.ااأ!أاداودأبطالأحد4("

أدومعوبيدابنشحعياأبناءأحد.بؤاب،5(

26:7(.أخ)ا

عثلياعلىالمؤامرةفيضاركالذيعزرلاوالد6("

.(23:1أخ)2

أحد،الحئيئأدومعولبد.أدومخادم:أدومسبيد

يعاربمقرلةبينالطريقعلىبيتهكان.الفلسطئين

أورشلبمإلىئقلالعهدبوتتاكانحين.وأورشلبم

التابوتيوضعأنوأمرداودفخاف.فجأةعزةمات

أخبرحين،أشهرثلائةوبعد.أدومعوييدبيتفي

بيته،وكلأدومعوليدباركالرلتأنداودالملأ

6:.ا-صم)2أورشليمإلىالض!ابوتأصعد

المؤرخحسب.(ي15:2؟1-13:4أ!13ا=12

ولاعئابؤائاأدومعوبيدمنداودجعل،الكهنوقي

24؟،21،:1518أخا)العهدتابوتقرببالعود

منيدوئونابنأدومعوبيدصاروهكذا(.ه:16

أخ1)اللاوثينمنأدومعوييدصار.مراريعئيرة

أح)االبوادينمنمجموعةبهوارتبطت38(.16

24(.ة25أخ2رج26:4-8،15،

عوناي

بنإمريبنعحريبنعميهودبنعوتايا!،

أفام.فارصعشيرةومنيهوذاقبيلةمنرجل.باني

9:4(.أخ)االسبيبعدأورشليمفي



عكول!

عزأما4(..8:عز3)رجزبودبنعوتاي2("

زكور(.)أووزبودعوتايفيه:فنقرأ8:14

عزرا.معالسبيمنعادبغواينجيمنإصراثيلي

ئذكر.باضانملكعوج.الهاسميكونتد:عوج

حسصإئه،.الأمورنينملكسيحونمعدوئا

صرقيئفيالمستطينالملكينأحدبمالاشئراعيالمؤزخ

البلاد.تلكاسائيلبنواجتاححينالأردن

ضرقيئيحتفواأن!!سرائيللبنيأتاحواضهزامهما

2،01:يئ!4:47،92:6؟أ:4؟)تثالأردن

نح4:91؟اول31؟ت12:413:12؟9:.ا؟

عدفيالإصرائيلثينانتصارخبريذكر9:22(.

؟ي1!13:امزرج3:ا-7؟تث3-21،35:ا

مدفنعمونعاصمةرثةفييرىكان.136.2:

وبماا(.ا3:)تثعوجفيهدفنالبزالتمنكبير

انتمىالأمورئين!لكأنالناسظنةكبيراطنأف

(.الجبابرة)أيرفائيمنسلإلمط

.المجيء*ثج.باروسيا)ال!،عودة

عوديد

أخ2ححسبيهوذاملكآسا،أيامفينبيئ1(،

الملكحزضالذيعزرياالنبيئوالدوهو.15:18

ا-8(.:15أخ)2دينئبإصلاحالقيامعا!آسا

يرذاملكآحازعاصر.السامرةفينبيئ2!"

1(.28:9-اأخ)2

(!الذئب)أيوزئصالفراب()أيعوريب.عوويب

أسهما.مديانثبنلقاثدينايتبولوج!اناسمان

)قضوقتلوهماجدعونبقيادةالافرايمتون

ثتم83:12(.مز01:26،إش7:258:3،

83:112.مز7:25؟)مزلجدعونقذموارأسيهما

زئيب.معصرةةعوريبصخرةهنا:يذكر

عوص

أخا:23=01)تكالأربحةأرامأبناءأول1(4

.ماشجاثر،،حرل!:همالآخرونالثلاثة(17:0ا

منابراهيمأخي(12)كانواناحورأبناءبكر2(4

21(.22:)تكملكةامرأته

سعيرأبناء!اجهوالذيديثانانجيبكرس(4

.أران:أخيهاسم:43(0اأخا36:28=)تك

6!لى

رإرخ21،:4)مراأدومفي.عوصأرض4(4

عوصإخوةا(.:ا)أيأيوبموطن.2(.،2:

أرضتكونأنيجبإذا.ماشجاثر،،حولهم

الأرامتبن.بلادفيا(:اأي،أبوب)موفىعوص

)رج42:اأخا36:28؟تكفيهو،عوضاإنثتم

النقيدإن.أدوميأممطسعبر،لسلمن21(:4مرا

موطنيجعلوالعرفيالبيزنطيئئئماللاحقاليهودفي

الأرامثين.عندأي.فلسطينشرقيئشمالمنفيأيوب

،(1ا-3601:)تكاليفاز:أيوبأصدقاءأنوبما

25:12،)تكشوح،تيمانمنهم،صوفيبلدد،

صرفيئجنوئييهوأيربموطنفإن،نعمى

،الجوففي،العربئةالجزيرةجنوبفيأيفلسطين

العلماء.بعضيقولكما

إكروبول(ارتفاع،تلةعوفل

القديصةصهيونفي.أورشليمفيعوفل.ا!،

عليهايقومالتيللتقةالجنولماالقسم8:0(4مي)رج

الملأعوفلبناءأعاد14(.32:)إشالملكيئالقصر

ونحميا(3:41لم!أخ)2ومنسى3(:27أخ21يوتام

خذامالنتينيمجماعةعوفليأقام3:27(.)نح

21(.:3:2611،)نحالهيكل

القصرعليهائنيتفة.السامرةفي.عوفل24(

.ديبونعوفلمبحعكنابةنذكر.الملكيئ

نبوخذسثاهالذيجدلياإلىأبناؤهانضئمرجلشماي

587سنةأورشليمدماربعديهوذاعلىحاكضانصر

:8(.04)إر

عقصيم.،رجعو!يم

موآبفيمدينةا:46.أحا36:35؟تكعولت

بالضبط.موقعهانجهل

بنيامينقبيلةفيمدينة.:1823يش.الخراث:عويم

وعفرة.ابلبيتببنتقع

عؤا.،رجعويون

مدبنةالدمار.تلة.العي-التعريفمعدانماعي

ايلبيتتربدوفاالنوراةحذدتهاملكيةكعانية

أتكايلببيتربطتهاأو12:9(7:2،)يض

معسفتهااووالعاي(ايلبيتبين3:ة8:13؟12

11:31(.7:32؟نح2:28؟)عزايليث
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)يثىاريحامعمزتينالعيسمتتأدبيةولاسباب

7:2-ه،يشإلىعدنااذا01:ا-2(9:30،

تلأوجعلهاالعياحتليشوعأنرأيناا-8،92:

فيهدونالذيالزمانإلىأيأيانا،إلىالخرابمن

وأدبيةفيلولوجيةأسبابمنالثزاحانطلق.النص

نأالحفرياتدلتوقد.النلهوالعيأنواعتبروا

حوالي..مق0003سنةمنذالتلسكنواالساميبن

6أو5يمكهبسورالمديخةأحاطوا0028سنة

صنة.التلكارئةدئرت0002سنةحوالىامتار.

يكونون)قدجددسكانالتا!فيأتامتقريبا0012

الثانيالنصففيالمكانتركواثم(اسرائيلبنيمن

لادماراالتلظكهذا،بعد.العاصرالقرنمن

السكانمنفارغةكانتالمدينةأنلما.فيهماكن

احتلالزمنفيأي،.012وسنة0002سنةبين

خبرنفحركيفاصاثلةنجييدعلىكعان

للخبرالتاريخيةالصفةيرفضمنهناكأيشوع

بتضمنمحليتفليدعنآخرونوتحذث.الكنابي

لميومنكؤنتالايتيولوجيةالسصاتمنسلسلة

الحصن.هذاأصلعنشيئايعرفونالناسيكن

فبنواالركاممنتلةوجدوا.الافضلالرأيهووهذا

حربيأ.خ!زاالتقةهذهعلى

)عثات(."ا:28إش3؟11:انح7:28،أخاعثا

عة.وتكتبعيانخربةاليومهي

عيبال

تكفينقرأ22.اةأخايقطان.ابن،1(

.ا:28:عرلال.

36:23.حفيدسحير.تلث،2(

جرزبم.جبلتحاهشكيمشماليجبل،3!

)عيبالالجبلانيكؤن.اسلاميةجبل:اليوم

،واللعناتبالركاتالاحتهفالاطاروجرزيم(

وكما27؟11:92،4!تصفيمطلوبهوكما

عيبالعلىئني8:03-+.يث!فيمصزرهو

نأاعلنتالتيالقبائلقربهوقفتمذبح

بدلجرزلم27:4فييقرأالسامرىالبنتاتوكس

لدىالمقدسالجبلهوجرزيملان،عيبال

السامرببن.

:22(.اأ!أاعوبالرخ4("

اللفظةتعني.هيورتي:اليونانيةفي.جح:العبريةفيع!

ناعلىفندكرقص".،"جوتةالأصلفيالعبرية

كلنداروأتدم.الفرحهوالعيدفيالرئيسيالطابم

تحذده،الشعوبسائرلدىكما،ايرائيلبنيلدى

بالعيدالخاصنالموضوعأما.والفصولالطبيعةدورة

زالمانارمجتبأحداثبرتبطانفهما،ناريخهوتحديد

عيدإلىبالنسبةالوضعهوذاكيذكرها.الشعب

الأصليالطبييئمعنامااختفىالفطر:وعيدالفصح

عيطالمثيءونفولمصر.منالنجاةتذكرمحفهوحك

الخريف.فييقعالذيالمظاللعيدالطيعيالمعنىعن

سنةنهايةفيوالسكروالفرحالعنبقطافعيديعدلم

الربمعالبريةفحالشعبإقامةعيدبل،الزراعةمن

الحصادبومميرأوالأسابغعيدأما.الخيامفي

بحعناهبأمانةاحضفظفقد(الخمسون،)العنصرة

فينلاحظهوما.الغلالعلىلتهكشكرالأصلي

سبعة.رقمأهمثةهواسرائيلبنيفيالأعيادكلندار

الثحهروهلالأبام،سبحةكلمزةبفعفالسبت

علىيتفؤقلأاحتفابهيحت!فلونكانوا()نثرينالابم

-ا93:عد23:24-25،الاالاحتفالأتسائر

تعودكانتالسبنتةوالسنة8:2-9(.نحرج6؟

اليوييلئةالسنةأواليوييلو!نة.سنراتسبعكل

سنة.خمسينكلأي،سبتئةسنواتسبعبعدنعود

وعبد.أسابيعبسبعةالفصحبعديقعالعنصرةوعيد

يدوموكذا.أيامسبعةيدومانالفطيرعيدمعالفصح

العظيم)التكفير(كيبورويوم.المظالعيدأيضا

أما.السابمالخمهرفيشتينكليقعانالمظالوعيد

عن)والاتناعالراحةفيتضمنبالعيدالاحتفال

23:23،لا،0201:)خرالمعبدوزيارة(العمل-

ناكأجلكلعلى:بوضوحالث!ريعةأمرتوقد3(.ا

)خرالكبرىالنةأعيادثلاثةفيالربأماميحضر

فرضتوقد.(16:16تث،3423:،-23:4117

الوعضرةالثانجةسنتهأخهىمنعلىالشريعةهذه

حتىالرابيئيونفرضها،ذلكبعدولكن42(.2:

عيد،،الاسابيعءعيد:رح.السنذاكقبل

عيد،الحصاد،5عيد،التكفير*عيد،التدشين



الاكواتعيد

عيد*،لفطبرا،عيد،لفصحاءعيد،لعنصرةا

يم.لفورا

.المظال4عيد،قطاف،هـجاحمواخعد

الحصاد."رخالحصادعيد

.قطاف*رجالحيمامعيد

عيدوموالجديد.بالقمراحتفالالشهورأسعيد

يومينخلالشاولالملكبهاحنفلجذا.قديم

ةمقذ!وليمةترافقهوكانت-27(.91ة02اصم)

فيكانمنإلافيهايشاركلا18(،02:ه)اصم

كان02:26(.)ا!مالطقس!ةالطهارةمنحالة

السبت4شأنشأنه(،ته8)عاعطلةيومالعيدهذا

مل)2"الله"رجللزيارةفيهيذهبونوكانوا

السبتمعالشهررأسئذكر4:22-24(.

وظلوا2:13.هوا:13-14،إشفيوالأعياد

نح؟3:ه)عزالجديدالعهدزمنحتىبهيحتفلون

8:13؟2:3؟أخ32؟اة23أخا:34؟01

كلبعدفيماخسرولكنه6:2(.كو31:3؟

بدايةهوالذيالسابمالشهررأسعداماأهميته

الا!نش!روش*،الليتورجيةالجديدةالسنة

-6(.ا:92عد؟23:24-25

الفصح.!رجالفصحعد

الفطير."رجالفطيرعيد

وعدأستير.تبتىأبهومردخايمردخاىعيد

الفوريم،عيداسمهرمردخاييومأومردخاي

:15.36مك2فيكما

فوريم."رجالفورلمعيد

الحدر،تكونقد.جهوذافيعدينة.2ا:15يشعيدر

غزةجنويى

عير

26:91.عد46:12؟7؟38:23،تك1(،

المى.سلوكهبببماتيهوذا.ابن

يهوذا.نسلمنلرجل2.أ:4أخ21("

سلسلةفييسوعأجدادأحد3:28.لو،3(

لوتا.نسب

دبرتكونقد:12(.4أخ)1الحيةمدينةظحاشعير

!يثى.!ثرقيشماليفينحاس

مصرمدناحدىالسممس.مدبة:حارسعير

قد:18(.91)إشكعانلغةستنكلمالتيالخمس

هبوبرلب!.تكون

ييوذابريةفيمديةاللح.مدينةملحهاعير

ا.الميصالجرمنقريبةهي62(.:15)يش

عيرا

صم)2داودستثحار.اليائيريعبراا("

41(.32:)عدمىفييائيرمن02:26(.

صم)2داودجئ!قائد.النيريعيرا24(

15:48،)يثىيتيرمن11:04(أخا23:38؟

شمير.شرقيجنولطاتير،خربة:اي21:14(

11:28(.أخ)االتقوعيعقيثىبنعيرا34(

شخصاالثلاثةيكونقدداود.قؤادمنقائد

واحدا.

محولائلووالداخنوخابنالقينيينلانحةفيهوعيراد

الشيتيين.لائحةفيياردرج4:18(.)تك

54(.ةاأخأ،36:3!ا)نكأدومرؤصاءأحدعيرأم

افرايم.قيةمنرجل26.36:عدعيران

أعدالعيرويينعثيرةرئيسجاد.ابنعيرى

.)26:16

ابن،الترراةأنسابحسبهو،المث!عر.عيسو:

.يعقوباخيهالىبالنةوالبكر،ورفقةاسحق

-ا.9:لىوإرخولادته-259126:تكيروي

بكوربتهحقباعكيف25:27-34وتك13(،

كيفاي:27وتك16(،:12عب)رجليعقوب

تصالحكيف32-لمه!وتك،اسحقبركةخ!ر

)رج26:ا-91؟تكيدكر.يعقوبأخيهمع

أدومبةعائلاتمجموعةعبسو:سلالةي(26:34

يعلام،،يعوش،رعوئيلاليفاز،:ادويينوملوك

بناتمننساءبواسطةبأدوميرتبطوذهم.قورح

نموذجهوعيسواصرائيليات(.غير)أيكنعان

عكس(،ثانويبأدومرتباطه)1الاسرانيليالصياد

عيسوأنتكاخبارتفترض.الماشيةصئييعقوب

ورذل)يعقوب(الثانياختيارلتف!ئر،أدومهر

أدوميسئىالاحتفاليةاللغةفي)عيسو(.الاول

ملا18،2-ا6،9،عو94:8-"ا؟)ارعيسر
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يعقوباخنيارالجديدالعهديذكر:2-3(.ا

النعمةحريةعلىفيدككنموذح،عشوورذل

ويظن.الاستحقاقولاالولادةتعتبرلاالتىالالهية

علىيحقوبحصلبهاالتيالطريقةأن11:02ب

تصزفبعقوبوأناللهقبلمنكانتاسحقبركة

وأ"كافراعبسو12:16بوسميبايمان.

رأيكانذاك.واحدةبكلمةبكوريتهباعسفيها"

اليهود.الرابينثين

عيطم

أخ)ا.رحبعامحضنهايهوذا.فيمدينة1(،

قربالخو!خربة:اليومهي:6(.11أخ3:2؟4

عكان.عين

تلقربعيطون:البوم.شمعونفيمدينة24(

مرسيم.

ابيداع،،حنوك،عفرمعمذكورةمديانيةتبيلةعيفة

:صهم!(.اأخا25:4؟)تكقطورةأبناءبينالداعة

وعيفةمديانفيالفتثةالجمال06:6إشيمتدح

أورشلبمإلىوالبخورالذهبتحملالتيوسبأ،

معالثاكفلاصرتغلتيذكرا(.2:امت)رج

اليهيحملالذيحيافاشعبمنهاشعوئاالسبأيين

العطور.وكلوالجمالوالفضةالذهبمنجزية

غوافة،فيالحالةالخرائبفيعيفة31خفظوقد

إلىصوريامنالحجاخطريقعلىتبوكغرلماجنويى

مكة.

بم

.عيلام،بابلونيةمنقريببلاد1(،

:17(.اأخا:22،ا.)تلثسامأبناءأول2("

24-8:أخ)ابنيامينقيلةفيعائلةرئيس34(

.)25

أخ)اداودأيامفيالهيكلفيبؤاب.لاوي4(،

.)26:3

زربابلمعالحسبيمنأبناؤهعاداسرائيلي5("

.26(،701:2؟7:8؟:2)عزوعزرا

منانجاؤهعاد!العبريةفي)كذاآخراصائيلي6(،

34(.ة7نح31؟:2)عزالسبي

.(01:41)نحالعهدتجديدعلىوفعاصائيلي7(،

أسواردشنحيننحميارافقكاهن84(

42(.:12)نحالجديدةأورشليم

ضيقةرقعةمنيتكؤن.بابلونيةمنقرلببلادعلام

للخليجالايمنطئاثبمحاذاةتسيرالأرضمن

الارمناوالاسيويبنإلىالعيلايرنانتمى.المارصي

السايينمععذهم:17اأخا22؟:01تكولكن

المسماريبالحرفلغتهمكتبت.جغرافيةلألباب

الأولىالعبلاميةالكتابةفيالنصوصبعضعداما

فيمحكئةنزاللاالعيلاميةكانت.المورعلىالمبية

فيمرجودةوهي2:9()أعالجديدالعهدزمن

والفارسيةا!اديةبجاتالاخمينيينكنابات

اشخاصهمأسماءمنالعيلامييننعرف.القديمة

كودور،نخونتيتروكيثو:مثلا.الحاصةوالهتهم

التيالعيلامبةالاديةالرثائقاما.لجمال،بوكما

أفضلإنبجثتأخرزمنإلىنتعودأيدينابين

الادبمنيتكؤنالعيلاميينعنلمعلوماتنامرجع

خصوئاالعيلاميونيبدوالمرجعهذادط.احادي

ثوالعيلاميالملكمئلا:.الرافدينبلادلضعوب

بابلاخل0012-0116()حوالينخونتيتروك

نص)معحمورابينصتحربكأسلابواخذ

فيشوشن.عاصمتهفيالمنفبونوجدهالفوانين(.

إلى.(.مق09،أحواليالعيلاميونانضمالنهاية

وكورشايرانمادافيبواسطةوفارسمادا!مملكة

ملكئامقائاعاصمتهمكور!ثنوجعل8:2(.)دا

2:8...(.ا:2؟س)1

أولآ،.عيلامأرضعنالمعلوماتبعضونقذم

معشوشنمنطقةتماهتالاخحينيهينأيامفي

شوشنأوسوس()أوشوشبيننفيزهنا.عيلام

شوشن(عاصمتهااليالمنطفة)أووالشوشنثة

تكونقد)1(فرضيين.نطرحوأنئمان.

في،القديمةالكونفدراليةعاصمةسيمثكي،

الذيشوشعبإن)2(.الحالتةكرمان:الثممال

الحيلامي،حلبفهمعالثالثةأورلسلالةحذاوضع

فيحصلالذيالحدثهذا.الشوشئينيمئلتد

يبدأطوللتاريخخطفيبتسخلالثانيالألفبداية

-1312القرنانيكونفدئانئا،.الالثالألففي
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ملوكهاحكموتد،عيلامتاريخفيعيدةحقبة

عبلاموانحطتثالثا،وانشان.شوشنعلى

قبائلمعمتحالفة8القرنفيوسنجدها،بسرعة

الحملاتولكنأ!حورية.معالمتحاربةالكلداي

عبلامفيالدمارزرعت647-646شةالأشورئة

لغةغرفترابغا،بمد.منقائمةلهقامتفما

اسمتفرغهناومن،خوزيباصمعيلام

149:أ،تكجانباوضعنااذا.خوزستان

حاضزاذكرهظكاسطوريملك)كدرلاعومر،

العيلاميونبذكر7(،القرنحتىالرافدينبلادفي

معاا:11إشفيكرهمالانبياء.كتبفيخاصة

25:25؟ار)كذلكالزدبةالشعوبمنسلسلة

أع)رجاصرافيبنوببنهمتثحتت32:24(حز

بابلونية،كخصوم21:2إشويذكرهم2:9(.

هنا)منالائوريالجيشفيكمرتزقة:226إشو

4:9عزإلىعدناواذا34-38(.:94ارنهديدات

فيكمستوطنيناقامواالعيلاميينبعضأننعرف

تخونتي.كوتر،أنشان،شرشرج.المامرة

داودمعالمقاتليناحد.الاحوحيعيلايهرعيلاي

23:28(صم)2الموازيةاللائحةفي:11.912أخ)1

الاحوحي.صلحونبسمى

وهر.الشمالمنالدرباسيةبلدةعيلونيجاورعلون

إلىيرتفع.الحسكةمحافظةفيالكبيرةالنلالمن

طبقاتالتلهذاضئم.المجاورةالسهولفوقم35

خهايةحتىخلفتلعمرمنتمتدتعاقبةسكنية

.م.قالثانيالالف

أداةن(.يع:الحبرية)فيالانسانفي)ا!(.عين،

)أيالرؤيةكأداةالعينإن.النفصومرلأالرؤية

"معفعبارة.الرنيهالمعرفةوسيلةهي(24:15

نعني24(:15)عدالعيونعنبعيذاأيي"ني

زي5الانسانوعبارة.العينعنبعيذاواللهوالجهل

،24:315،)عدالرائيعلىتدك"المفتوحةالعين

والثزالخيرليحرفاوحواءآدمأعينانفتحت.(بلحام

يبقىنفهمهلاما7(.3:5،)تكعريهماليعياأو

إدراكوسيلةالعين42(91:0االوالحيونعلىخفئا

)مزالنورنرصلفهيأيضا.عملووسيلة

العين()صيبةالثزيرةبالعينوالاعتقادا(.ا38:

ونحن،القديمالعالمخرافاتبينكثيزاانتثرتقد

تبريروهناك.ا:8-.49سيفيإليهاإثارةنجد

هليودورس)3:8(حبث!ثات!5فيالاعتقادلهذا

نإ:سوردةأعمالمنحمصفيكاهناكانالذي

بمرارخهما،الجزنملأالحسودلدىالثزعيي

فيستالعظامخىيدخلالرققالسانلوهذا

فكانتالتزدماتأما*:32(.)رجالأمراض

لمنعمثلأ(الزرتاءالخرزة)مثلانتثمازاالوسائلاكئر

النفس،مرلأالعينواعتبرت.الشريرةالعيننأثير

هاك.الانسانلدىالباطنتةالحياةفعكست

02:17()خروالرحمة03:17()أمالاحتقار

مز،6:17،12:4أم؟01:12)إشوالكبرياء

مز)ءلرجاوا!62:61لاالضعفوا(81:82

علىلتدك!اعينلفظةواستعملت25:15(.

13:5(.الاالجرحعينالأ!ثياءةمنشيءسطح

)خرالأرض)وجه(عين:7(.11أعدالمنعين

الانسانعين11(.،22:هعد15،.ا:!،

تعكس16(34:،صه!:18؟11:4مز،الله)وعين

بحضالعضوهذاإلىينسبلهذا.الداخلئةحياته

4:17(كرا96:4،)مزالرغبةمثلالعواطف

(22:91)أيوالتواضع(25:15)مزوالأمل

)إشوالفخر(31:18إش،7:61تث)والتفوى

ةووق!ا(03:71أأموالهزء(81:52مز؟2:11

2:14(بط)2والثهوة15:9()تثالقلب

يخاف.(7:22مر؟02:51)مترالحدد

)!صيوالحسدالجثحنظرةالبيبليالانسان

1(الشريرة"العينأنمثقن14:8-.ا(،وهو

فيحميوالئرور.الأمراضمنعدذاتسف

التصائم.بواسطةمنهانف!ه

العينتكون،المطرقيلةأرضفي.الينبوعأو:الاءعين

منذيحفرونكانوا،لهذا.المدينةأهلإلىبالنسبةمهفة

فيجازر،في:والقنواتالآبارالحديثالبرونز

،جيحوننبعفيهيسير)نفقأورشليمفي،جبعون

وئخمعالسورداخليمز،أورشلبم!ثرقيئنجرئي

عددعنالقديمالعهدتحذثسلوام(.بركةفيالمياه
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ماتورىعين.(ا7:)قضحرودعين:العيونمن

عينء،تفؤحعين:91(.15قض،الداعي)عير

عين15:7(يش،وبنيامينيهوذاأبينثممى

2:13(.)نحالتنبنعين:7(.15)يثىروجل

عين":العيونمنعبنباسمتسفىالمواضعوكانت

!حامور،عين،،دورعين!،نجيمعين"،جدي

نشيدعروسىتشثه.رمونعين*،عجلاييمعين

.(4:12،15)نث!ماءبعينالأناضيد

والينجوعالعين:عين

شمعونأو15:32()يشيهوذافيمدينة1(،

11:92نحيسفيها4:32(.أخا91:7؟)يش

ماخربةهياليوم.رمون14:01وزكالرمانعين

الرماميم.

الثرتيةالشماليةالحدودعلىواقعةمدينة،2(

الواقعةدننةخربةتكونقدا(.أ34:)عدلبهعان

.الجولانفيالفاضيتلجنوب

.ادام،ر!ادامعين

لمه!م!-)5الثالثداريوسأيامفيجبيلملكايلعين

اسطولبسفنهرافقصههم!-2!هم!شةفي(.المم

حينعنهمانفصلولكنه.ايجهبحرفيالفرس

عينإنضئمالكبير.الاسكندريدفيجبيلسقطت

فيسفنهووضع332سنةربغفيالاسكندرإلىايل

فيالاسكندرفثئةصور.حصارخلالخدمته

لم..النيع:اسمهنحملنقودهناك.الحكم

.لبك.خ

منسى.حدودعلىزرد.ابوشبئ:اليومتفوحعين

:17.7يشرخ

ومدينة24:اي()اصم)ينبوع(عبناسمجديعين

62(.:15)يثىلهوذاالمدينةاعطيتصهرذا.بريةفي

سضوها02:2(أخ)2بالنخلغنيةكانتأنهابما

جديعينفيعديدةالكرومكانت.تامارحضون

بينال!فلىالمنطقة47:01حزيذكر14(.؟ا)نث!

اقامالمكانهذافيعجلائبم.وعينجديعبن

موقعاما.جدىعينفيالاسمخفظ.الاسيانيون

.الجرنتلفهوالقديمةجديعين

الجنائنعبن:جنيمعين

شمسعين

عيننحو15:34.لىيهوذا.فيمدينة14(

شمس.بيتجنوبفطير،

21:92(.ا؟91:ا)يثىياكرفيمدينة2(،

يزرعيل.سهلفيجنين:اليوم

:البومنفتالمط.فيقلعة91:*.يثىحماصورعين

الغربإلىيارونعنبعيدةغبروهيالحصيرةخربة

الحولة.بحبرةمن

يشبساكر.فيمدينة!يعة.عينحدة:عين

منالثرقإلىكلما0تبعد،حداته:اليوم91:210

.تابور

فيهخيتممكان.ا7:قض.الزلزالعين:حرودعين

عين:اليومالمديانبين.ضدمعركتهقبلجدعون

حلود.

اليرىصفتهعلىعفرينضهرحوضفيتقعدارةعين

)محافظةعفرينبلدةمنالجنوبإلىكلم7وتبعد

بشكلبازلتيحجرفيهاؤجدسورلةإ.،حلب

)0012الاراميالعصرإلىيعودومعبداعد!

يعطيها17:11يضإن.دورنغ(أاوعين:!ورعن

سكنتالموتىارواحتدعوكانتالتيالمرأة.لمنسى

83:\مزيحعل28:8-25(.)اصمدورعينفي

وأتابور)قربباراقعلىالصردورعينفي

الجضبحث2(.5:اابم4:2-6تضقيضون:

وعلىدورعينتربعجولتلفيدورعبنعن

.الناصرةمنالثرقيالشمالإلىكلم15مافة

32،:15يش32،:4أخا.الرمانعين:رمونفي

بئرشرقيشمالي،الرمامينأماليومهي7.ة91

)نحالسبيمنالعودةبعديههوذابنوفيهاأقام.سبع

في.15،7:18:16يشالقضار.عين:اروجلعين

:اليوم.تدرونواديفي،اورشليمشرقيجنريى

صهوذاارضببنالتقاءنقطةكانت.ايوببير

ثورةبماسبةالنصيذكرهابنيامبن.وارض

نفسهادونياواعلان17:17(صم)2ابشالوم

روجل.رج؟9(.ا)امللداودخلفا

نشكلكانتعين.:7:1817؟15بششمسعين



صوفرعين

)منوبنيامبنالضمال()منيهوذابينالحدود

الرسل،عين)؟(،الهودعيناليومهي(.الجنوب

اربحا.إلىاورشليممنالطريقعلىكلما0تبعدالني

بيت5رجالبنانبة.ابلدةصوفرهيصوفرعين

.!فوري

ناطر."رخالعروسعين

البنانكوسباعلىنئرفتلةعلىتقععكرينعين

،ناووسقصرفيبهبكليناشهرتالثمالى(.

.م.قالأولالقرنبين،الرومافيالزمنإلىيعودان

.م.بالمافيوالقرن

ماءسيل.ا.47:حز،لعجلينعبن:عجلابمعين

خصبأالمحراءليطيالهيكلمنيخرجرمزفي

عجيبأ.

مكان.3:23يو.والعبونالينابغ:العبرلةفينونعين

بسبفيهيعمدالمعمدانيوحناكانساليمقرب

جنوبنونعينايقليديجعل.هناكالمياهكثرة

.العمدانأتمخراتفيسيتولوليس

.91:!اتض،الداعيعينهقور!عين

الاخباربةالاجزاءكلضثممنتجاتيعقوبعين

تلمودفيوبعمما،بابلتلحودفياللوكية(الا

حبببنيعقوبالمتخباتهذهجمع.أورشليم

إلىاعبانيامنئفيشخصوهو-1515(،)1445

.عصرهعلماءاكبراعئبرجث)البونان(سالونبك

هدفهناك؟الكتابهذايعقوبجمعلماذا

الثيزاحتفاسيريتلهمدينئ.وهدفتعلبمي
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الايمانوأهمتة،للنمنالأولالمعنىويبرز،الأولين

تعئقالفلاعفة.لدىالعقليالعحلإلىبالنحبة

بهتعئقكما"،يعقوبب"عينالاخصائيرن

موعد.،وزرعيم،نظاميحقوبأضى.الشعب

)08،1-حبيببنلاويابةالبهالتوكقل

.)1565

:15.34ل!عينايمرجعينام

؟15:ا)عدموسىأبامفينفتاليفيفبيلةرنيىجمنان

27(.:8301؟،92:728؟:2

بكتتهيهوذافيهالتقى،تمنةطريقعلىموضمع.عينايم

،14ة38أتكزانيةامرأةبزئتزينتالتيتامار،

4،.:15يشفيالمذكورةعينامتكونقد2(.ا

الشرقي.الئ!مالمنالمقدصةالأرضحدودعيون

.ا47:17-48:حز

مل022؟:!ا)املاصائيلشماليفيمدينة!كتون

فلامرتغلتاحتفهاولما.بنهدداخذها:92(150

الواشعالايرنمرجفياسمهابقيسكانها.جلا

الحولة.بحيرةشمالى

فياسرائيلبنييخمعبارلم.خرائبعاربم:عئى

شحاإليتقعجبالهيعباريما(.ا21:)عدالبرية

هوونبو.الاردنثرقيفيموآبهضابكربما

منها.جبل

)بثىنجوبهاوفييهوذاقبيلةفيمدينة.الخرائب:يم

نترجمقد26:18ارإلىعدناإذا15:92(.

.وأطلالخراث:حرفئةترجصة:الكلمة



ا!ادمياتلرؤساءأعطيلقبالعظماء.عاؤونيم

البعدالحقبةفيوبومباديتاسورافيالبابلونئة

..مب9والقرن6القرنبين،تلمودية

ني.شرخأو:ر،عي:العبريةفي)ا!(كابة،

البيبلي،الزمنفي.هيلي:أو.دربصوس:اليونانية

)يشبالغاباتمغطيينولبنانفلسطينكانت

الزراعة!أجلمنالأشجارئطعت.(-17:1518

وأ،المنزلثةالحاجاتأجلمنأو،التدفثةأجلمنأو

غابةعنالتوراةتحذئنا.2(.:5ملا)البناءأجلمن

فيأحارت"،و،(18:6،8،17صم21أفرايم

:2(،11أزكوباشان(،ه22:صم)1جهوذاأرض

غابةعن(.916:أخ212؟:72،51:امل)ولبنان

وبيتأريحابينوغابة2(،:21)حزالنقبمنطفةلط

بوجودتذكرناأمكنةءأسماهناك.(2:42مل)2إبل

01(.:15)يضالغاباتجبل،يحاربمهار:غابة

تكؤنت(.ه:14)يشالغاباتمدينة،يعاربمئرية

والصنولرالسنديانمنخاصيشكلالغابات

)يثىالحطبتاطعيالتوراةعرفت.والسرووالارز

أنحالفارصيالملكغاباثوحايخط27(،9:23،

منفقنلتخطزا،موضغاالغابةكانت2:8(.

الغابة:8(180صم21السيفقتلثمااكثرالرجال

أمزالوعرخنزيرالمفترصة:الحيواناتموطنهي

عا)سودلأا0(2:42مل2)ببلدا0(58:41

أننستطيعالمسيحانتةالأذمنةفيولكن3:4(.

25(.34:)حزالغاباتفيبأمانننام

غبائبل.!رجكاببلوس

الكنوز.مغارة5رجالكنوزعار

)اسبانبا(.ترطبافي..مق3سنةحوالىؤلدغاليون

تبئاه.نوفاتوسانايوسمركوسأولأ:سمي

انايوسيونيوساسمفاتخذكاليونيونيوسالشيخ

وععمالفيلسوتسينيكا:شقيقاهكان.غايرن

الجضافبافيالعالممبلاانايوسومركوس،نيرون

الثلائةالاخوةنيرونأجبر.لوقانسالشاعرووالد

66(.سنة)حوالىبالانتحارلحياثهمحدوضععلى

85صنةقبلقنصلاكان.الادارةلطغاليونعمل

قنصل18:12-27أعفينراه65.سنةوشبخا

كتابةئثبتهالواءوهذا.الرومانيةأخانيةمقاطعة

كلودبوسالامبراطوريسميفيهاالتيدلفوي

.اخائية!وقنصلصديقيغاليون"يونيوس:غاليون

لاننابدقةالكتابةهذهزمننحدداننستطيعلا

كلوديوسلاعلانالدقيقالتاريخنجهل

المؤرخوناماوالعشرلن.السادسالامبراطور

52.سنةمنالأولالنصف:معظمهمفيقول

قنملاغاليونكاناذآ.الثافيالنصف:منهموقلة



غايس

وحزيرانحقلرانبين)أو52ويان51نيسانبين

كورنتوسفيبولسأقام53(.وابار52اياربينأو

غاليونإلىاليهوداشنكى.غاليونقنصليةخلال

فيلاقاتهالاخيرةالاشهر)فيبولسعلى

لملانهبالامريعبألمغاليونولكن(كورنثوس

سمحبل.الدينيةاليهودخلافاتفييتحزبأنيرد

نا-المحكمةامامالجمعرئيسسوستاني!يجلدان

لليهودالرومانيينكرهعلىيدلالذيغاليونموتف

.كورنثوسفيالمسيحيةللكرازةكبيرةخدمةأدى

عايس

!بولعئدهكورنتوسمنمسيحي14(

ورفيعليهيسلمهووها14(.اة)اكور

فالكلها.والكنيسةبولسناسنضاف16:230

تبتيوسغايوسهوالكاملاسمه:بعضهم

:7(.18أع)رجيوستوس

ئذكر.بولسسفررفيقعدوئية.من24(

)أعديمترلوسإليهادعاالتيالصاغةثورةخلال

91.)92:

رحلتهفيالرسولبولسرافق.دربةمن،3(

4(.:02)ا!الئالثةالرسولية

يوحنارسالةتتوخهإليه.الحبيبكايس،4(

آ2-8.فييمتدحهوالشيخ.الثالثة

رفيع.الله:غباليل

الممبعينيةحسبطوييطأجدادأحد،1(

ا:1(.)طو

مناسنقرضوكانطوييت،صديق،2(

02؟4:ا،ا:14،)طووزناتعرطوبيت

،9:2.)5

غباثيلوشقيق402:طوحصبغبائيلوالدغبرممط

ا:14.طوحمب

حيثالعادئةالطعاموجبةهناانيز)الى(غداء،

+:25؟31:54؟3:91؟)تكالخبزباكلون

فيهاالتيوالوليصة02(،ة2خر43:25،32،

32:6"خر25:34")تكويحريونياكلون

22:13-14(،إشا:25،مل161؟ت03اصم

)عحلالذبائحئوالغداءالفصحئ،والعثاء
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كان،المتوسطالبحربلدانعادةحسبعبادفي(.

16:8؟)خرالنهارفيمرتينياكلونالناس

الظهرعندمزة14:12(:لو17:6؟أمل

ارشون(اليونانيةفي21:12.يو)تل!43:25،

اليونالئةفي:17.8لو؟214:)راالمساءعندومرة

صم2ابم25:8صم1نفرأحينداينون(.

أرضهم.منالفلأحينطعامكان17:28-92،

الناسكان.والفوكهالخضرتنقصهبسيطاوكان

البلاطأهلولكن.الأرضعلىيجلسونالعاديون

قضرح7؟5؟امل9:7-13؟صم)2الملكي

إلىيجلسرنكانوا36:16()أيوالاكنياء:7(ا

الطبقاتفيبعدفيماالعادةهذهوانتشرت.المائدة

انتثرتكما،27(ة15مت2؟:9)أمالميسورة

الثرابأوللطعامالأصةعلىالتمذدعادة

جدرانئةذلكعننجدا:6-7.أس6:4،)عا

المائدةتزؤدكانت..(.مق7القرنإلىتعودأشورتة

5:2-3()املووافرةنادرةبأطعمةالملكتة

مأ6:6؟عا5:22،)إشالخمرلرلونوكانوا

8:2(نثىبم75:9)مزالمعطرة5(9:2،

15:93(.مل!5:222؟)إشبماءوالممزوجة

مثتركطبقمنحضتهميأخذونالمدعؤونكان

فيهيغمصون،(3141:ي،26:15؟24ة91)أم

أيديهمفيالسكينوكانت:26(.13)يوخبزهم

الحكمةيهثتقذئم2(.ة27)أماللحمبقطعواكي

إلىالناسوتدعو،الماندةحولللسلوكنصانخ

12-ة31يصي6-8؟-3،أ:23)أمالاعتدال

ننتهيالطعاموجبةكانت،التقتةالعائلاتفي،24(

كلوفي،الاسيانيينوعندا(..8:)تثبالبركة

6؟3-4(،)نجأعضاءعثرةأقلهتضثمجماعة

الطعامبدايةفيوالخمرالحبزيباركالكاهنكان

وينهيئوالمساء،الظهرعندمشتركايكونالذي

البهودبةالحرب،)بوصيفوسجديدةبصلاةالطعام

جذاقرداالسرفيالعشاء*جاء2:912-132(.

الجماعية.الغداءاتهذهمن

ن!ر.بع:العبريةفي.الفراتخهرايالنهركرب

الاكاديةتفي.ارصنر.ب.عالأرامتةفير.ص
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.بارانتو:اليونانيةفي.يرنر.بت(ع)م

الفراتغريىتقعبلاد7:8(.)امكبوتاموتو.

ثم.الشمالثةالرافدينبلادع!كاننظروجهةمن

والسلوتتةالفارسية(إقليم،)مرزبةالمقاطعةأسم

وفلحطين.سوريةنضتمكانتالتي

الأشورثة.السلطةأيامفي.فاريو.بع1(،

،المتأخرةالاضورئةالنصوصفيفقطالعبارةتظهر

الثامنالقرنمنالأخيرالرجقبلماإلىتعودالتي

النصوصفيالاقليملهذاذكزاننتظرلن،لهذا..مق

القرنفيالعبارةوغرفت.التاهـدخهذاقبلالعبرية

فياستعملتوقد،وفلسطينسوريةفيالساج

اصحدونبين..مق675سنةغقدتمعاهدة

لاذلك،ومعصور.ملكوبعلالأشورفي،

2"ة7إشفيالمكاناسمامامإننانقولاننستطيع

وراءماتعنير!!ن.يرب"بععارةحيث

أخا:01،16صم2فيالاسمنجدانناغيرالهر.

وفي.سوريةأراحمنعلىيدكحيث91:16

كلعلىالممفطهوسليمانأننفهم:4،هامل

امرائيليهذد14:15مل1في.وفلسطينسورية

استعملتلقدالهر"."عبرخارجيشثبأن

الصالحةالأرض"هذهمعترادلطتوازفيهنااللفظة

للفظةالاستعحالاتهذهكل.للآباء"أعطيتالتي

إلىيدو،ماعلىتحود،ر"!ن!ر.بص!

الذيمل(ا-2صم؟)1-2الاشتراعيالمدؤن

.م.قالسادسالقرنفيخاصبشكلنشط

عبر(اقليم)أومرزبةإن.الدارستةالمرزبة2(،

القديمةالفارسئةفيسمثتالفارسئة،النهر

نستنتجهماهذا005.سنةحتىأقفه"أشوربة"

،لغاتئلاثفيوردتمدؤنةمنخاصبئمكل

حبثشوشن"فيوخدت.الأوللداريوس

نر.ب"االاكاديةتقابل"اتورا"القديمةالفارسية

كانالعلياالرافدينبلادغربأنويدوي".را

الاسمأما.البدايةفيأقفه،المرزبةهذهمنجزةا

علىفدك5"يروت"اأور"وت"االارامي

المرزبةهذهإلىأشورلة.علىدككماسورية

النهر(غرب)أوالنهر""عبرذكركليعودالفارسية

غريب

،16،02،5:36-17،ا،4:01-اعزفي

2:7،9؟2،25؟8:36،نح8،13،7-6:6:ا

حيث14-24:215-3،يشأيضارج3:7(.

المرزبةفيالث!رتيئالثمالىالقسمعلىالاصميدك

نصبكونانيمكنلاوهكذا.حارانمنطفةمع

سمىوقد.الفارصيئالزمنقبلدؤنفدهذايثى

الذي"عابر"باسمالمرزبةهذهاللاحقالبيبليالتقليد

شئيالذي11:14-26()تكابراهيمجذصار

هذهوذممرت14:13.تكفيالعبرينفشههو

3:32.7:8"إمكفيالسلوقبةالحقبةفيالمرزبة

نإ.يركنر،كنر،ز:العبردةفي)ار(،كرلب

كلعلىتدكواللفظة،واسعهذا"زر"مفهوم

عها.نتحذثالتيالمجموعةإلىينتميلاانسان

92:سم،)خر)"خرأعلىفقطيدكقد

ناأور"ك"نأما43:12(.إش7:18؟امل

تجهله،معروفغيرشخصعلىيخدلأني"رك

العرية:فيرخ،02:16،27:2،13)أمالجماعة

ثكلفييكونالشخصهذاولكنتنكر(.،نكرة

ولابالعائلةيرتبطلا،الأرضفيغرلتاعام

إلىيستندانيستطغقد.بالقبيلةولابالعئيرة

لاالشريعةولكن31:32(،)أيالضيافةعادات

هذايونجد.2(.ة15:323،)تثعنهتحامي

الذيوالأعزلواللاجئالمهاجرأير،هـجالخط

فيقبلون،جماعتهغيرجماعةحمايةيطلبجاء

ج"هوافرايممنفىجل.الحقوقببعضوينعم،به

بنويعيشحيثجبعةفيالعربتة(فيجار)رجر"

اللاويينوضعهوذاك91:16(.)قضبنيامين

:7-17،9)تضبهمخاضةأرضلا.عامبثمكل

بينتماهيالمجتمعفيالحمايةوشراخ91:ا(.

:92؟14!:1212)تثم"يرإخوبيناللاويين

الذيوالكهنوتيالاضراعيوالتئرح26:12(.

يفرض،يهوذاثالملكتةنهايةإلىفرائضهبعضتعود

:48-12)خروعبادثةدينئةواجبات"جرلم"على

؟2622:18،:8،18-16:92،17:13لا؟94

تث،91:01؟92،-15:1416؟9:14عد

اليهمتوخهالذين"جريم،وعمل-14(.اا:16



النزيانزيغريغود!بوس

الذينالشمالمملكةمنلاجئونهمالثراخهذه

ساعدماوهذا،الجنوبأهلمعبرعةاندمجوا

وبعد.فل!طبنخارجمنالآتبن،جر3"دمبمعلى

؟23:4)تك،بشوقيترأ"ض!معزكر،المنفى

المياومالعاملبجابيقفالذي25(،25:23لا

يندمغلمهو4(..25:؟ا.22:لا؟12:45)خر

بشخصييرتبطوهور""جمثلالجماعةي

معنىتطؤروئد!2:6(.22:01،الاالقبيلة

الحقبةضهابةفيب(شوتر.)جاللفظتين

إلىحديثاالمهتدير"ج9الشحينيةففسرت.البيبلئة

الادبفيبي!شوتر.ج9وصار.اليهودتة

الجديدالعهدفيكمااللهلخائفمرادفاالتلمودي

ب(.64زرهعبوده،بابل)ترجوم

الاسكندربة.مدرسة"رجالنزيانؤي!ريفوريوس

الاسكندرلة.مدرسة!رجالنيم!!يغورلوس

أدمشقجذاقدبمةكنعانيةمدبنة.القوة،العزة:غزة

والنصوصالعمارنة"تلرسائلتذكرهاالجنولية(

والفضةوالخمرللقمحسوقاكانتالمصردة.

مخازنه!للمينئينثهكان18القرنفي.والتوابل

اذا.عريىبطاجدوماالمدينةاحتفظتلهذافيها.

منكانواسكانهاأولألطنعرف2:23تثإلىعدنا

غزةصارثالالثتحونمس8منذ.الحودين"

فلمطينعلىالمصردةالحملاتانطلاقنقطة

حوالي.الاولسيتي5حضنهاهذابعد.وسورية

21؟،16:1)قضالفلسطيون،احتلها0012

ليهوذارسحيأخعلتالمدينةأنمع6:17(.اصم

ا!رائيلبنيأنإلأا:18(،قض15:447)يئى

(4:،)املسليمانايامفيلامتلاكهاكثيراحاربوا

الثاكفلاستغكمنذ8:8(.مل)2وحزقيا

علىدومأأجبرواالذينالاشوريينيدفيغزةكانت

مصرطموحاتوضدسكمانهاضدعندهاالدفاع

7:28أخافي5(.،47:ا)إرنكواحتلهاأنإلى

غزةازدهرت.غزةبدلعثةأوالينقرأان!ب

حصاربعدالاسكندروأخذهاالفارسيالعهدفي

والطالسةالسلوقيونعليهاتنازع.شهريندام

اخذها.التفاوضعلىالمكابييوناتانوأجبرها
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أيامفيحرةمدينةعادتولكن،جنايوساسكندر

نإ.الوثنبةالحضارةاشعاعمركزوصارتالرومان

غزةمنالطردقعلىالحبشةملكةوزيرالتقىفيلبص

.26(8:)ا!اورشلبمإلم!

المفدسباليهابالمرتطةال!ريعةالنظرةهذهبعد

إحدىهيفغزة.التاربخإلىنحردإجماليبشكل

فيهاأقام)بنتابوليس(.الخمسالفلسطيةالمدن

اتكنلمحقبةمزتفما،متواصلبشكلالناس

جذا.قديمةآثازانجدلم.مأهولةالمدينةهذهفيها

مأهولةكانتغزةأنعلىدلتالفخارياتولكن

بدايةفي(.012.-)0155الحديثالبرونزفيأقئه

المدية.إلىمكتولةإشارةإلىنعودالحقبةهذه

.منهاجحل145(-.)4015الثالثفتحوتموس

في1481سنةالحربئةحملاتهأجلمنموقغا

البحر!طريق"علىالمدينة2فمو.وسوريةفلسطين

المنطقة،وخصبآسيةإلىمصرمنتقودالتي

وموقغاللقوافلمحطةكانتغزةأنافترض

رسالةفيكزةذكرت.الفرعونئةالحربئةللعملياث

العمارنةتلرسائلوفي15(،)القرن6تفاك

ئعودمصرلةوئاثقوفي14(،القرن692،،)928

زمنفيمصرفلكفيغزةظئت..مق13القرنإلم!

إسنةالفلسطيونيخهاوأتام18-91.السلالتين

الثاكرعشسمنمباركةأوبمبادرة1175

ديرفيالتنقبباتعليهتدكماهذا(115ا-)1182

كزة.منالغر!الجنوبإلىكلما4يبعدالذيالبلح

مونامينرفياسمانياتأوردت0011سنةحوالى

الواقعفيهيوأشدود.عسقلانمعالفلسطيين

الفلسطينلدىالخمسالملكيةالمدنمنواحدة

شمثمونخبرفيالمدينةهذهتذكر:3(.13)يئى

إلىانظريبشكلأعطيت21(.،-2ا:16)قض

جهوذامملكةمنيوتاتكنفلم:47(،15)يشيهوذا

خضعت4*،سنةالشعينية(.حسب:9ا)فض

ملكهاثار283(.)نشوالثالثفلاسرلتغلت

أشوريةإلىوجلاهالثانيسرجونفسحقه،حنون

حزقيا،توغل،سجونموتبعد285(.)نشو

غمزةإلىفوصلفلسطينفيجهوذا،ملك
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ولكن.صفيلآنذاكملكهاكانالتي8(:18مل)2

أميتاظكلأنهصليبيلصنحاريبكافأ107،سنة

هذاحكموامتذ2(.لمه)نئوالأشورفيللعرش

)نثوبانيبالواشورلأ!رحدونالجزلةفدفعالملك

)إرغزةالممرينكواحتل،906سنة492(.،292

ولكن.(ا9ء:2ريخالا،هيرودوتس؟ا:47

(606-5102الثانينصرنبوخذسيغااستعادها

وانطلق803(.)نشوبابلإلىملوكهاآخروأجل

سنةمصرعلىبحملةليقومغزة!ننصرنبوخذ

في525.سنةالفار!يقمبيزسيعملومئله568.

قاوتالتيالوحيدةالمدينةكزةكانت2!ه!،سنة

سكانها.واستعبدوالعلبوهاالذينالاسكندرجيوش

البطالة.مملكةمنجزةاالمدينةصارت،ذلكبعد

بعدا89سنةاحتفهاالكبيرالثاكانطيوخىولكن

صارت،ذلكبحد15(.:11)داطويلأدامحصار

جذا،فاغتنتالمتوسطالبحرعلىالأنباطمرفأغزة

المدبة،عنكلم3نبعدالتيمثومةفيهامرفأوشعتو

بقيادةالحشمونيونهاجمها.الابلهئةبيتخرلةفي

واحتئها6-62(.ا:اا)امك145صنةبونانان

)يوسيفوس،..مق69ستةجنايوسالاسكندر

87(،ا:الحرببم13؟357-364العاديات

)61الروممافيبومبيوسمجيءحتىبهاواحتفظ

75-:14)العادياتحزةمدينةجعلهاالذي.؟.مق

أوغطسمنهدئةالبهيرلهيرودسأعطيت76(.

مملكته،فيمستقثةمنطقةفشكلت03،سنة

فسصتحينأدومبة.حاكمكوسغباروحكمها

الق!نصلولايةفيغزةخعلت،هيرودسمملكة

ذاكعند032(.:17)العادياتسورلةفيالمساعد

مشهورةمدرسةلهاوكانكبيرا،ازدهازاعرفت

بهاغرفتالتيالرئيسيةالعبادةأما.البلاغةلأهل

الئسميةوهيربنا(،،)شدناا"نر"معبادةفهي

)داجون،غزةفيالعظيمللالهالأرامية

ولكنها8:26.أعفيغزةذكرت:23(.16قض

دترساعة،..مب5القرنفيإلأمسيحثةنصبحلم

كنيسةمكانهوجعل"مرنا"هيكلبورفيرلوس

صليب.بشكل

نتو.:اليونانيةفي!.وت:العبربةفي)ال(!زل،

الآلة.تعقيدبسببللرجالمحفوظةالحي!ةكانت

3:25-26؟ه)خرالنساءعملفهوالغزلأما

مدخولأالعملهذافييجدناللواتي3:92(صم2

الانجيلفيوأعطي31:91(.)أمللببتإضافئا

:27(12لو،6:28)مثتغزللاالتيالزنابقمثل

.واللباسبالطعامالمفرطالاقصامعدمعنكمثل

الحفرلاتفيالمنازلمنعددوجدأنهإلىلئير

الاركيولوحة.

تابوتغطاء،ترفك:العبريةفي)ا!(غشاء،

فقطذكرتهاليبلتة؟المعطياتتقولماذاالعهد.

25:17-22؟)خرفصؤرالكهنونية.النصوص

ياوي)ذهبمنصفحةبثكل*:6-9(

عرضه،وعرضهاالعهد،تابوتطولطولها

الذينالكرويمطرفيهاعلىتحمل17(،25:1،

عنممتزابداالغشاءأنومع.بأجنحتهميغطونها

وضعفقد25:12(،25:17؟)خرالعهدتابوت

؟16:2لا34؟:26؟21-22:)25التابوثعلا

الأقداستدسفيالتابوثمعووضع،98(7:عد

ببت9تبسيطاالمزرحصضاهالذي34(ة26)خر

اللهكانالغئا+فوقمنأ(.ا28:أخ)أالغشاء"

25:22؟)خرتعليصاتهويعطيهبموسىيلتقي

الالهيا!ضورهذاوبمبب7:98(.عد03:6،

نأ)وخلفائه(هرونوحدهالكهنةلرئش!كقكان

)كل.التكفيربومفيالأتداسندسإلىبدخل

الاالاجراءاتبعضيثخذأنوبعدفقطكفرربم(

طقوسالغشاءعلىليضع12-13(16:2-4،

الوقت،هذاوخارج-15(.14ة16الاالتكفير

بنىخطيئةاوخطنتهعنذبيحةيقذموحبن

الدمبرشنأنإلأالكهنةرئيىيستطيعلا،اسائيل

الاالغثاءيخفيالذيالمعبد)ستار(حجابباثحاه

غامضين.ووظيفتهالغثماءأصليبقى4:3-6(.

المتأخر،اليهوديالعالممنذاتمداولالتفمميرأما

يجلسحيثالعهد،التابوتكغطاءالغشاءفيعتبر

08:2؟مز4:4؟)أصمالكروبيمفوقالرب

في!مالاغطىلايعنير"ف"كوفعل99:ا(.
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الخطايا.غطىوبالتالي.العهدتابوتكطى.(العربية

هذ!أنعلىدتتقدالحديثةالدراساتأنغير

الاكادبةإلىفيعودون،الئانيةالدرجةنيبأقيالمعنى

معنىوفي.محا"،مسح،"حلثتعنيالتى"كفرو"

ومن((.النجاسةأزال،الذنبأزال،"نفى:م!فزع

نالقدالغئاء،ت"رف"كيكونأنالممكن

الاالتكفيرطقسفيلعبهالذيالدورمنتسميته

وبغفراللهيحفرفيهالذيكالموضعفظهر16(،

الكهنوقيالكاتبيكونانالممكنومن.الخطيثة

للمنفى.سابقةعبادتةلنظمبتذكرهنااخفظتد

الحهدتابوتمحلحلقدالغشاءيكونوهكذا

المنفىبعدمازمنفي،نهائيبشكلزالالذي

ربطوهحينكبيرةأهمتةالكهنةفأعطاه(.316:)إر

سيناء.تضرحفيالعهدبتابوت

غضبعنأبذانتحذثأننستطيعلا)ال(غضب،

إلىيوئاتعزفنانكنلمإن،نتشككأندونالله

فييدخلأنالانسانأرادواذا.محبته"أوقداسته،

كنلك.ا-فطيئةمنتحزرأنعليهوجب،النعمة

نأعليهوجب،اللهحتإلىيصلأنالمؤمنأرادإذا

السزهذايحصرأنأرادفمن.غضبهصزمنيقحرب

جذيةجهل،البثمزلةبالحبرةيرتبطسطرفيتعبيرفي

غضبأنفيسلثلا.اللهح!تومأساوثةالخطيئة

السرفي.الواقعهذاعننئحذثأنلناأتاحالانسان

هذاعنكلاملكلسابقةهيالزخبرةأنغير

الغضب.

الفعلرذةيشجباللهإن.الانسانغفب(1،

كماحسدهسوا+،آخرعلىيمنذانسانلدىالعنيفة

كماعليهحنقأو4:ه(،إتكهابيلقايينحسد

وأ27:44-45(،)تكيعقو!علىعيسوحنق

أزلتحينولاويشمعونفعلكمابإفراطانتقم

.(9:2،؟62-43:7رج؟ي94:5تك)اختهما

أسفارونذدت.القنلإلىعادةيقودالغضبهذا

الذي21(:92)أمالغضوببجهالةبدورهاالحكمة

با!كيموأعجبواإ،أنفهنفس9علىيح!ي!رلا

القصيرلما"النقستجاه(الانف)أو"الأناة"الطويل

:18(.14،92:15)أمبصبرأنيعرفلاالذي

22؟92:؟:1417)أموالظلمالجوريوئدوالغضب

جذرثةاكثريسوعوكانا:91-.2(.خرج

لاا،لهذا:22(.ه)متالقتلمعالغضبفماثل

الغضب3:4(.أاكورالمحئةمعالغضببترافق

اللهلأكمهنحتميأنفيجب3:8(.أكوكلهضز

ا:7(.تي2:8،)اتمقريب

غضب:يقولكلامأمامنحن.اقهغفب2(4

العاطفةةهذهإلىتشبرالتعابيرمنعددوهاك.الله

،مضطرمغضبهبعيد.منيأتيالرباسم"هوذا

ولسانهسخطأ،ممتلئتانوشفتاهشديد،والحرلق

03:27-)إش"طاغكسيلوروحه.كلةكنار

يرإفقهمامعألمرتهوالغضبهذاونتيجة28(.

أمامالعفليثورذاكعند.ووباءوهزيمةجوعمن

أمامنحنهل.بالألوهةنليقلاالتيالعواطفهذه

أنهعلىليدكيغضبالله.الحقيقةأمامبل؟استعارة

تولةأمامغضبهشذةعنوبعود.الخطيئةيرفض

الرحمةوعاطفةالغضبعاطفةاللهفي.الانسان

العاطفتينوكلئا6(،03:مزبمي548:)إش

ولكنالو4.حتىبالانصاناللهتعققعلىتدلان

جهنم.،معفتصاهىالأخيرلليومالغضبحفظ

ويصلالآنمنذبدأانتصاراالرحيمالحتوانتصر

نصيبالنيالعقاباتأماالحمماء.فيكحالهإلى

التولة.إلىتدعوهفهيالانسان

غشاء،رحغطاء.

القديمةاللغةفنيالحبثيةالترجمةهيئرجمة،غعؤلة

فيوافحصرتاليوميةالحياةفيماتتالي

اليتورجيا.

وأمضمونهكانمهماذنبمسامحةهوالغفرانغقران

.والانساناللهبينمشتركعملهر.أصله

غفرانولكنيسايح.واللهيساجمحفالانصاذ

فهواللهيغفرحينبالئه.خاصىعملهوالخطايا

."اللهيافيأخلقنضا"قلئا:جديدمنالانسانيخلق

عن:بالكلامونبدأ

يمنحهالذيفالغفرانالمشادل.الغفران)1(

بنرلعةعملأوذلك،أغاظهآخرلانسانالانسان

فيمكانتهوله.الدياناتمنعددفينجده،الله
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لأخيه:والأ،لابنهيغفرفالأب:اسائيلأرض

لإخوتهويوسفصه(،)تكليعقوبعيسوغفر

الجديد،العهدوفي05:17(.)تكباعوهاصذينا

فاغفرأخوكخطئ"إن:ملخاالغفرانإلىالندا.جاء

عددعنيسوعالتلاميذوسأل17:3(.الوله"

سبعمرةسبعينفأجابثيغفرونفيهاالتيالمرات

مثلويتهي17:4(.لو18،2:ا)تمرات

عليشذدالذيالمثلهذا،يرحملاالذيالخادم

لاخوتهميغفرونلاللذينبتهديد،الغفرانضرورة

نأالواضحمن18:35(.)تقلبهمكلمئ

يمخنابغفرانوثيفاارتباطايرتبطالمتبادلطالغفران

غفرناكمت،ذنوشالنا"اغفر:السحاويالآبإياه

الربيةالصلاةوفي6:27(.الوإلينا"للمذنبيننحن

6:12(.إمتنغفر"نحنكمالنا"إكفرةنقول

زلأتهم،للناستغفرونكنتم"فإن:يسوعوشابم

لاكنتموان.زلاتكمال!ماويأبوكملكميغفر

أبوك!الكميغفرلا،زلاتهمللناستغفرون

:25(.11مر؟614:)ت"زلاتكمالسماوي

البولسيةالرسانلفيالتعلبمهذاويتواصل

هومغفرةكلفيتبوع3:13(.كو4:32؟)أف

لقدرتهإكاظةخلائفهخطيئةفييرىالذيالذفي

يسوعالجديد،العهدوفيوحته.وبزهوعدالته

الغفرانبكلماتيتلفظالذيهو،اللهابن،المح!يح

الله.لغفرانالعالمفيوتطبيقاامتداداعملهفيكون

ا:92،)يوالعالمخطايايرفعالذياللهحملفهو

الكقارتخطيئةتغفر.لاخطيئةهناكأنإلا35(.

شإقال.المنصقبينوالخطأةالاقداسومنتهكي

لهمفتغفريتويوا!لئلا4:12(:)مر6:.ا

خطاياعن5:16-17ايووثحذث!!.خطاياهم

.الأرضعلىعفرانفيهاينفعفلا:الموتإلىتقود

فييصمقطالذيالمعفدإن6:4-6عبوتقول

يالأنيستطيعلا،ايمانهفيجحد،الوثنية

سرأمامهنانكونقد.أخرىمرةالخلاص

القدسالروحضذالخطينةهاكوأخيزا.التوبة

قي،القحماوةبم3:28-92مر3-12،32:ا)ت

إلىونصل(.الخطيئة:013:4مز

غفران

الغفران،البيبلياتعيمفبحسب.اقهغفران)2(

اللهيعطيبهالرحمةمنسامعملهوالالهي

وهكذا.وحنانهنعمتهإلىالدخوذامكانثةإلانسان

وبينبينهالعلاتةتحغالتيالخطيئةالانسانيخجاوز

مافكأنها.اللهنظرأماممنتخنفيالحطبثةهذه.الله

حين.جديدمنمعناببدأوالله،ؤجدتولاكانت

كمابالانسانعلاقتهيعيدفهو،للانساناللةيغفر

نستطيععالمفيمناواحدككويدخل،البدايةلط

تجديدهيالمغفرةالرلث.مشيئةنمارسأنفيه

نإجديذا.كائئاالانسانمنتجعلوهي.ا!ياة

الشز،فيوتصفباللهعلىثورةهيالتيالخطيئة

ليص.بناءهافبعيدالغفرانأما.الروحتةالحياةتدتر

معالعلاقةيعيدهوبل.العقابإزالةفقطالغفران

ذلك،فيشلثولاالخطئةؤجدت.الخالقالله

ولكنبه.قامفعلعنمسؤولأيقىوالانسان

نعرفهالذيوالعبودثةاللعنةلوضعحذابضعالرب

فلأنهينفرثحينيخفصاللةكانفإنبحطيئتنا.

صورتهعلىشىءكلرغميبقىالذيالخاطئمجث

نأارادوان،شىءكلرغمابنهيبقىالذي!ومثاله

اللهحتإن15(.الوأبيهبيتفيأجيرايكون

قديرفالتهالخطايا.بغفرانوثيفاارتباطايرتبط

43:25(.)إشباسمهحئايغفروهووحنون

للخاطئوغفرانهللئز.كرههتميلااللهفرحمة

المئمزدينعلى(عقابه)أيغضبهيستبعدلا

يتلفظفهولهذا،.بوصاياهيزدرونالذيرتوالكفرة

عليهم:ويحكمالخطأةتجاهجذاقاشةبكلمات

المؤئدة.النارإلىملاعينياعنيإذهبوا

غفرانأننرى،عامبشكلالقديمالعهدنقرأحين

2-5(32:مز،14:02)إرالاقراريفترضالحطايا

؟57:15)إشاللهأغظنالأنناآوالتأالمتواضعةوالثقة

يفترضالمنسحق(.الفب:6:2،51:91-4عز

3:14،)إروالتودةالخطيئةعنالرجوع

بنويريدوحين1(.عهم!:ا18:هـ3-32،خر

يقذمونكانواتوبئهم،صتيعئرواأناسائيل

بالتوبة.الغفرانارتبطوهكذا.الخطيثةعنذبيحة

المعمدانيوحناكرزالجديدتالعهدعتبةوعلى



غلاطية

،3:28،مترج3:3؟لو:4،ا)مرالتوبةبعماد

بالتولةكرزنفمهويسوع3:8(.لو11،

الرسل.فعلومئله31(:5ده!،:28أع،؟418الو

كانتفإذا:جديدة"نغحة"أسمعنايسوعأنغبر

،تابمهما،الانسانأنإلأدائفا،مفروضةالتولة

غفرانهوالذيالهدفالخاصةبقواهيدركلن

بده.وطاعةتلبهعواطفكانتمهماالخطايا،

ماهوالصالحةالاعمالتتبعهالذيالرجوعليس

معوتجاوبعالئةاللهمننعمةبل،الانسانيبرر

نعيونحن.لاوبغفردوئايبادرفالته.النممةهذه

دوفايبقىفالانسانفيا.كفرانهفيتجئدخطيئتنا

لاهو.يفيهأنأبذايستطيعلادينصاحباللهتجاه

.أ:27؟)مربنفسهنفسهيختصأنيستطيع

18:27(.91:26؟لومت

:الضالالابنمثلفيالانجيليملنهماهذا

ببتإلىالابنئدخلالمجالنالذكفرانوحده

بواسطةالخطاباكفرانإلىنصلوهكذاالآب.

ئعلن،وابنهاللهمرصلالميحفشوع.المسيح

الغفرانهذاعلىبسلطانهويؤكدالخطايا.غفران

مر9:2؟)ت"خطاياك"منفورة:يقول.وينته

الخطايامغفرةعلىالسلطانلهلأن02(:هلو،ه:2

تشكك!ان2-24(ا5:لو2:7،مربم9:6)مت

هوموتهأنكدالأخيرالعشاءوفي.المتشككون

العهدعلىهكذافدك:28(26)تالخطايالغفران

يحموعفيعمادأيضاهوالمسبحيئوالعماد.الجديد

الرسلأعلنوقد:38(.2)أعالخطايالغفرانالميم

24:47(.الوموتهفيالخلاصهذا،الغفرانهذا

وبولص.أ:43(3؟5:ا)أعبطرستالهماهذا

بغفرانالفداءربطالذي26:18(13:38؟)اع

تلقىخطيئةكلا:14(.كوا:7؟)أفالخطايا

.(515:ج؟:9212؟:ا)ايوالمغفرة

لهنالالذيهوالمسيح،المسيحيإلىوبالنمبة

إنهخطايا.عومنممثرهوالذيالخطاياغفران

الكيسةتفملهيسوعفعلهوما.المستقبلعلىانفتاح

المغفرةعلىنحصلفنحن.الخطاياغفرانتعلنالتي

محائهبنعمةالمنفرةالانسانيعطياللهلأذ.اللهمن
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وبمرته،بتجئدهيكفلهالم!يحي!وعولأن،منه

)يوالخطينة"إلىتعدولا"اذهبيقرل:فهو

أنإلأإ،اكيدةالنعمةكانتإنولكنا(.8:ا

لنايعلنلهذا.حاضرةتزاللاالشيطانهجماث

الاموربهذهإليكم"اكتب:يومبعديوئاالغفران

المسيحيسوعفلنا،فاأحدخطئوانتخطأوا.لئلا

يحوعصلملهذاا(.2:)ايوالآب"عندشفيعالبار

لهغفرتم"منالخطابا:غفرانخدمةكنيستهإلى

عنه"جممنعالغفرانعنهمنعتمومن،لهتنفرخطاياه

91(:16)متلطرسقالتدوكان:23(.02)يو

يكونالأرضفيتربطونه"ما(::18)18وللرسل

يكونالأرضفيتحلونهوماالسماء،فيمربوطا

السماء".فيمحلرلأ

القديمتفيالكلمةهذهتعنيغلاطبة

الغلاطيوناحتلهاالتيالصغرىآسيةمقاطعة(1،

.البلادغزوالما

مملكةمنالمكؤنةالرومانيةغلاطيةمقاطعة2(،

.م.ق24سنةانطونيوسعليهازاد.امينتاس

رج.البنطس،اسوربة،ليكاونية،بسيدية،فريجبة

.غلاطيون،

اهل(إلى)الرسالةغلاطة

إلىغلكتبتوناريجها.الريعالةظرفاولا:.

05ستبولسبشرهم.الحمريبالمعنىالغلاطيين

بعدأي23(،:18)اع53سنةوزارهم6(:16)أع

نا:هي(.15أعرج)48-94،اورشلبممحمع

ورقبلغلتجعلوروكور2وغلبينالقرابة

في57أوافسسفي56نهايةأي:كور،2وبعد

وصلتحيندؤنت.ظرفيةرسالةغل.كورنثوس

انفسهم:الغلاطيينمن(رسالة)اوأخبازبولسا+لى

سلطةبعارضونيهوديأصلعنمسيحيونهناك

والختانموسىصريعةيفرضواأنويرلدونبولس

وثني.أصلمنمسيحيينعلى

رسالة6لهزالونتفيهيكل.المضمونثايخا:.

حادةتارةثخصية،اللهجةوتعيمية.هجومية

توسيعاتمعالقلبإلىنداءهناك.ناعمةونارة

واخلاية.تميية



ا.

2يدا.السيرةنوعمنا-2()فاول!مأ(

،كرسوللقبهنالالر!صالي:عملهعنبولس

المسيح.يسوعومننفسهاللهمنهووتعليمه

سلطاتيجعلأنذلك،رغمأراد،ولكنه

فيفوقفأنطاكيةفيأمابه.تعترفاورشليم

التبرلر.إلىبالنسبةبطرسوجه

براهيةبولصبقدم3-4!)فثانقسمفيب(

موسى.لئريحةيخضعواأنيريدونالذينضد

المسيحمتعارضثين:كلمتينافكارهفينجد

والعبودية،الحرلة،والاعمالالايمان،والثرلعة

نلخمىأنوبمكنوالخطي!ئةت)التبربر(البر

منيحزرالايمان:الاليالثصكلعلىالموضوع

لاولكنهابالخطبئةتنذدالثرلعة.ال!ئرلعةاعمال

فيتحفظفهيتبزر،أنتقدرلاأنهاوبما.تلغيها

مفيدةكانت.لهايخضعونالذينأولئكالعبودبة

الدربهئأتوبفشلهامربتة،كانتحين

بالايماناللهأبماءصارواالذينأما.للمسيح

فاذا.الشرلعةمنتحرروافقدبالميحوالعماد

فيالتحرير.هذاأنكرواالضريحةنيراشعادوا

شاالختانعدموليصضيئاالخنانليسالمسح

كذلك.يونانيولايهوديليس6:ه(.)5:6،

ببنعبد،وبينحزرجلبينتمييزمنليرر

وأبأئهاللهفبين)3:27-28(.واعرأةرجل

منجديدأنوعآالميحأقامتبثاهم،الذين

الآبأيها%دا،:الكلمةبهذهيتمئزالعلاقات

اللهينركوالاأنقزاءهبولى،يحزض)4:6(.

)،:.1(.يهوديةأووثيةلطقوسخاضعين

هاجرإن:رمزيةبطرلقةبرهانهبولسويتاج

الزوجةسارةأما،الحاليةاورشليمتمثلالأمة

تمثلفهي،(ا54:)إشعاقرانتطالتيالحرة

2-4:ا)غلالمؤمنينأمإخهاالعليا.اورشليم

نظامإلىالثردعةنظاممنالعبورهذا3(.ا

الطفولةمنالانسانيهحؤلتحؤلهوالايحان

الابنوضعإلىالحبدوضعومن،النضوجإلى

لدىوالموابالروحواصتار.الموعديرثالذي

هوالت!حؤلفهذا.بالثريعةيرتبطلاالغلاطين

طيونغلا

المهتدونفالرثنيون.2(.)1:وحياةموتسر

سلطةتحتيعودونللثرلعةيخضعونالذين

الشرلعةأعطيت)4:3-9(.الكونعناعر

فلابالمسيحالايماناماالملاثكة.بواسطة

كالتهوحيدهوواحذا،وسيطأالأبعرف

محررنف!هالوتتفيوهو)3:91(نفسه

.)5:1(

إلىتحود6(.-5)فالثالثالقمفي)ج(

.والروح)الدم(الج!مدبينالمحارضةالبروز

ئتضمنالمجةوومة،بالمحبةيعملفالايمان

تزاللا5:13-14(.)غلبكمالهاالريعة

)5:17(.والجسدالروحببنحاضرةالمعارضة

عنأيضايبعدناالضرلعةمنيحزرناالذيالروح

الزنىهيالجسداعمال)اللحم(.الجسداعمال

وهذه2(.ا9-)5:.0.والبغضالاوثانوعبادة

هيثمرةواول،الروحثحارتعارضالاعمال

المسيحشريحةهناكاذا)5:22-ع!2(0المحبة

أما:الئراحوتساءلا-2(.)6:الروحلابناء

جهايكرزمنفلتةاخلاقيةنحوالقممهذايتوتجه

تفسيرعلىيستقانبول!ارادلقد؟المتهودون

نفطعنيداخ!وأن(13)5:الروحلحريةخاطئ

لااخلاقي.انهعنهيقولونأعداءضد

الثراحكلوصحها.الرسالةوحلةثاثا:.

بولسإلىنسبنهاوبصحةغلبوحدةيقولون

الجذرتونالاالقاعدةهذهعنيشذولا.الرصول

بولس.رسائلكلينكرونالذين

حول.آسيةمناصله.هدواورويىشعبغلاطيون

سيماولاالوسطىاوروبااحتل..مق053سنة

واجتاحوايطاليةاسبانيةإلىودخلفرنا()ايغالية

الاصكندرموتبعد.واليونانمكدونية036سنة

آصيةإلىالغلاطيونوصل.(،.مق)323الكبير

نبكومادوس،جعلهمحينسبماولا،الصغرى

بعضأعطاهم278.سنةخدمتهفي،بيتينيةملك

يمضولم.هاليسضفافعلىالواقحةالماطق

التىالمجاورةالمناطقاحتلواحتىالوقتبعض

هذاكل.والبنطسوكبدوكيةفريجيةنخصكانت



غلافيرا

الغلاطيونعقدانوبعد.غلاطيةأرضشكل

عقدوا،الرومانببنضدالراجانطيوخسمععهدا

)54-متريداتيصالملكوقاتلواالرومانيينمععهدا

ارضهمفوشعواالرومانيونكافأهم.(..مق64

موتبعد.ملكلقبديجوراتوسرئيسهمومنحوا

ايامفيالبلادنوسعت.(.مق)04ديحورانوس

منأجزاءوبعضبميديةفضمتامينتاسخلفه

لهذا.وكيليكيةواسورلةوفريجيةوليكأونبةبمفيلية

انطاكية،*بولسزارهاالتيالمدنبعضكانت

رحلتهخلال،دربةء،لسترة*ايكونيوم،*

موتبعد.غلاطيةمنجزهاالأولىليةالرص

مقاطعةمملكنهصارت.(،ق.م)25امينتاس

مزيجاالاراضيهذهسكانكان.الرومانيةغلاطية

لمالذينالغلاطيينفبجات.متعددةأمممن

والرومانيوناليونانيونهناك،بالسكانيمتزجوا

3:13؟2:15؟)غلاليهودمنقليلوعدد

لتقاليدههاامناءالغلاطيونظلا:أ(.ابط

ايرونيموس.بقولكماولغتهمبل،القديمة

ولا،غريبةبعناصرالزمنمرعلىديانتهماتأثرت

الفريحية.بالاصرارصيما

.نقوش*رجغلافرا

جلجامش.،رجغلغامش

.الختان،ر!)ال(،غلفة

هاوية.*ر!)ا!(غمر،

غملاثيلرج.كمالائيل

أيصا:وتكتبالرابينيين.منسلالةكملائبل

جملاثيل.

.(.ب.مالأول)القرنالقديمأوالأولا("

"ربان"سفي.هلالوحفيد،الشهدرينرئيص!

علىيدكالذي)معلمي("رابي"لامعلمنا(،)أي

الأولأغربباسالملكاسنشارهالتلمود.حكماء

علىقراراتهواشتهرت.)هلكه(سلوكئةأمررحول

منبطلبآفاقهوتوئمعت.الزوجتةالثراخستوى

بيهودممآ(لبس)الذيالاثميبعاملبأناليهودى

المتهؤدين،المسيحتبنولمجاه.اليهودفييعاملكما

يحئرمهللشريعةمعلم349:ة5)أعمتسامخاكان
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خبر،أيولامدراشإليهينبنمكلهأ(.الث!عب

لكماقتنوا:حكيمةنصائحتلاميذهأعطىولكنه

تدفعونحين.والثكالارتيابمنتخئصوا.معئمأ

:16(.ا)ابوتدفيقبنكونواالعشور

كرثيسأباهخلف.الأولغملائيل،2(

دطرسبقتاليالشواتخلالالشهدرين

ليئأيهخطفيسارأ(.ا5)صبت07صنةاورشليم

تأقوالمنتركمافيتواضعهوظهر.التعليم

أفضلوجدتفما،الحكماءودمطحباتي"قفيت

بلالجوهرهوالدرسليس.الصمتمن

)ابوتالخطيثة"فيسقطكثيرأتكلممن.الممارسة

:79(.ا

حواليوثد.يمنيةأويبهنة)فيافمافيغمحيل3(،

بنسمعانأبناءأحد132(.سنةتبلونوفي05سنة

السنهدرين.رئيسأيضاكان.الاولغملائيل

بعدوالوطنيالدينيالمستوىعلىأمنهبناءأعادوقد

خطىعلىفسارة07سنةوالهيكلأورشليمدمار

المتوىعلىشعبهرئي!كان.زكايبنيوحنان

رومةإلىفذهب.الدنيوفيالممتوىوعلىالدينئ

ضعبه.بايمليهلممرازا

الثاني)القرناثافيغملاتيلبنسمعان،4(

الشهدربن.رئي!.الثانيغملائيلابن0(0.مب

في)تنائية(الرذاديننصوصفيمراؤاآراؤهتذكر

أسس:ئلاثةإلىالعالمديستند:أقوالهمن.المشناة

الثرلحة(0ا:18)ابوت"السلامةالحقيقة،الحرلعة

الأفوالإلىالاحنكامئفضل،اذن.اللامتخدم

يبدأب(.5)سنهدرلناعنراضاتقبللاالتيالمطلقة

الأثة.إلىويمتد،البيتفيالسلام

السحابرج)ا!(،كمام

منننعثمهماكمل،ر"،م"جالاراسيةمنغ!ره

برايوتمنكبيرعددفيهحفظكتابالتقليد.

هوالمشناةمعم(.المثناةخارجتوجد)امور

"امورائيم،هوالغمارةمعلم.يعلمالذياي"تناثيم"

أورضليمتلمودغمارةؤنت3ويف!ثر.يثرحالذى

نجدكماالغربتة.الأرامئةمنجليلىشكلفي

والونانئة.واللاتينيةالعبريةالكلماتبعض
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نجدأورصليمتلمودفي.وتاطعةقصيرةالمضاقات

)زريم(.المشناةمنالأولالقسمعملفيكمارة

نصوص!منتئالففيهفالغمارةبابلتلمودأما

مع)النصف(ارامئةونصوص)النصف(عبرئة

تلموديتضمن.واللاتينيةاليونانيةالالفاظبمض

"زرعيم"فيالأولالمقالحولغمارةبابل

يتركولكنه.الصلاةشراخيعالجلأنه)الزروع(

اصرائيل.بأرضيرتبطزرعيمفيمالأنالباقي

غمالايل.ءرجكملئبل

بك.لأي.للقمعديدةأسماءهناكأا!(كنم،

الونانية:فيل.حر!.شي.لطش.

.(21:51مك2)كريوس،نيونار،تونبروبا

للاصائيليالاساسيالغنىالمعزمعالغنميثكل

لإطعامتكفيالفقيرةفلسط!نفأرضالعادقي.

الغنممجدالربيعي.المتطقبينكيرالحبوانينهذين

الصيف،في.القرىمنقريبةصراعفيطعامه

فيالضحاياأهتمالغنميشكل.البهزيةإلىيأخذونه

الكباشيقذمونكانوا8:63(.)املالذباثح

الغنميعطي.الفصححمل*ستماولا،والحصلان

7:15(متق11:*؟)بوالجلدالصوف

يترافقالغخجزكان.(3214:)تثواللبنواللحم

25:ا-12؟)اصمعبداحنفالاتمع

أمامالخروفوخضوع13:23-24(.صم2

53:7،)إشآالمتأاللهعبدعنصورةيجزهالذي

تلاميذهمععلاقانهيسرعقابلوتد(.اللهحمل،

3؟26:ا)متخرافهمعالراعيكعلاقات

أيضاتنطقالمقابلةوهذه.ا(.يو13،02:عب

-17(.21:15أيوالمميحوتلاميذبطرسعلى

كنوصية

معرفةفقطالغنوصيةليست.المدلولأولأ:.

معالنف!ووحدةحق!قياتصالهيبلمفهومية

الافكارإحدىالغنوصيةتبدوالقبيلهذامن.الله

بدايةبعدبرزتكماالهلينبةالصرفيةفيالرثيية

ثلاثة:هيالمعروفةالتاريخيةأيثكالهاالمجية.

،حورسيقابلالذفيهرصإلىنسبة،الهرماتية

القرنبينتتراوحكتاباتأعرفتالمصرفيالاله

النتينوس،المسيحيةالغنوصية4(0والقرنالاول

الهرمايةولدت.الئعبيةوالغ!وصيةباسيليدس(.

نظرةوكانتاالاسكندرلةفيالمسيحيةوالغنوصية

بشكلنجحتالتيالئعبيةالغنوصيةأما.فلسفية

نحوتوخهتالساحر(،)سمعانسوريةفيخاص

الذي(باطنيةلغة،عباراتت)احتفالاتالسحر

اشكالونتمتزالبثر.قو!تفوققوىيعطي

المعرفةعلىنحصلا(:التاليةبالساتالقرصية

موضو!ا2(0(نبوءة،عرافة،حدسة)رؤيةبالوحمط

هذافي.بالئهوالكونالانسانوعلاقةاللههوالمعرفة

الميتوس)وخاصةالميوسيدخلالاطار

الهتفصلالتيالمسافةليقلصالكوسموغوني(

(3الخير.عنوالحئر،الكونعنالبعيدالفلسفة

شر!لمنالخلاصبنفسهاتنتجهذهاللهومعرفة

وانإننا.خالذاالانسانرتجعلأيضأ(الموتمن)إدا

إلىتعودبنصوصالاالغنوصيالادبنعرفلاكنا

الدياناتتارلخفيالباحثينأنإلأ،المسيحيالزمن

هيالغنوصيةفيهاتتوسعالتيالافكارأنمئفقون

تأثيرمنهل:السؤالبطرحهنامنتديمة.

الله.معرفة،اللهعرف؟عبارةعلىللغنوصية

.البهودىوالعالمالقدبمالعهد:ئانئا.

الاسكندرلةفيتصتالنيالسبعينيةالترجمةان)أ(

وعد(يعرف)اللهاللهعندمعرفةكلمةتنقل

"غينوسكو".بفعل(يعرف)الانسانالانسان

عحليرافقهامعرنةدومايفثرضالفعلهذا

ويحمه.يختارهحينشعبهيعرفاللهآخر.

تدخلهبخيراتيحسنحيناللهيعرفوالثسحب

ويطيعهبهيقزحين،التاريخوفيالطبيعةفي

من.ديانةفعلعملياتكوناللهمعرفةانبحيث

القديمالعهدخطفيالسبعينبةظلتةالقبيلهذا

كعمل)عرف("بدع"كلمةيفهملاالذي

كله:الشخصنفيهيثارككفعلبلعقلاني

شيئأ.نعرفأو،بهخهتت!شخصا،نعرفنحن

مشخصةمعرفةعنالحكميةالا!ارتتحدث)ب(

اللهواللهبقربكانتحي(كشخص)الحكمة

نظردةمعرفةوهناك8؟12(.)حكاليناينقلها



غنوصية

بأفكار،الكوكببدورانبالخلائق،تعنى

...اللهباسار،العميقةالانسان

سبصاولاالغنوصيةمنالجليافيالادلصوقرئنا)ج(

ضاولاارالاصالىن!تعرفمنها.الشعبية

الملائكةلنايكث!فهاالتيمنها،الا!حترولوجية

يلعب،إذن.اللهلإرادةمعاكشاذلككانولو

)كماالادنياءالفنوصيةآلهةدورالملائكةهؤلاء

الجليانيالادبشخصهذابعداخنوخ(.بقول

لهاواعرف...(الحكمة)البر،ممردةافكازا

العناصرمنقرلبةيجعلهاماوهذامسبقبوجود

اشارفيالظاهرالثاؤمإنوأخيرأ.الفنرصية

ثائيةمعالخاصةبطرلقتيتجاوبالرؤى

الأولىالمسبحيةفيؤجدأنهنلاحظ.الغنوصية

يكونوتدبالغنوصيةمطبوعةبهوديةكلمات

استعملها.الجديدالعهد

ترتبطالازائيةالاناجيلالجديد.العهدثاقا:.

آئارعنفبهانبحثظرالفلسطينيبالمحيط

رصائلفيغنوصيةآثارعنسنبحثغنوصية.

يوحنا.وانجيلالرسولبولس

نإالعقلانيينأوصاطتقول.الرسولبولس)أ(

مسيجةغنوصيةخلقوأنهبالغنوصيةتأئربولس

الوئنيينلدىالدبنيةوالحاجاتليتجاوب

لاالقولهذاأنيبثنمنجاءولكن.المهتدين

اليهرديالتقليدفيظلبول!وأنلهاياس

"لمفالعبارة"غينوسكو".بفعلونبدأ.الصافي

،(11:ااكور28؟،21:ا)روأاللهيعرفوا

هيالوئنيالعالمعلىهجوئافيهانكثفالتي

13-)حكالهلينيالزمنفياليهوديالعالممن

عاراتايضاالقديمالعهدمنوتأئي14(.

8:ا-3،)اكورالقه""عرفهأو"الله"عرف

مبادرةعلىتشددلأنها8-9(،:4غل،13:12

آخرمكان)فيوحسبالخلاهىتاريخفيالله

8:28-رورج.المسبفةالدمعرفةبولسيسيها

الذيشكلهابسببللمه!(،03،11:2؟

،عرف:التالىالنمطحسبالتعارضيتضفن

)رواللهبر،الانانبر،21(:ا)اكورخلص
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أفلالمحأدركه،المسحأدرك21-26(،3:

يك!فالنرعهذامننصوصوبين3:12(.

ايهوديالاصلخاصةبصورة:1312اكور

بينوالتعارض.اللهعرفه،اللهعرف:لتعارض

هوالآخرالعالمفياللهورأىالعالمهذافياللهرأى

بينيميزلاالهلينيالعالملأنيهودينعارض

بينهما.فيميزاليهرديالعمالماماالاثنبن،

خطفيهو"رأى"إلى"عرف"منوالانتقال

ايو:7-9؟14يو31؟8،)مزايهوديالفكر

لوجه"وجهاالله!رأىعارةنقرب!اننا6(.3:

فييرىلاالذياللهعنالقديمالعهدتعليممن

أما:6-8(.12عدق02؟+:)خرالحالمهذا

الهليية.الفلحمفةإلىفتعود"مرلأفي"رأىالعبارة

كانثفان.""عوصيسالاسمإلىالآنونصل

؟ا:ه)أكورالهبةكعطةالمواهبيةالغنوصية

الغنوصيةمنقريبة13:8(8:7،12:8؟

تفصلالتيالمسافةهنايبينفالرسول،الهلينية

الغنوصيةيسمي14و12اكورفيا(بينهما.

،النبوءة،)الوحيالموابمائرمع)المعرفة(

الافكارعالمإلىتنتميالتي(الكلامالتفح!بر،

كورنثوسفيوجودهاتفسروالتياليهودية

أشسهاالتيبالجماعاتاورشليمجماعةباتصال

غططهوالغنوصيةهذهموضوعان2(.بولص

كصا:2(13اكور:لهم!،11)روالخلاصيالله

اليهودية،والجليانيةالحكميةالايمفارفيالحالهو

نتيجةعننحتلفالغنوصبةهذهونتيجة3(

القديسعندموجهةليست.الوثنيةالغنوصية

موجهةهيبل.الهلينيةفيكمااللهرؤيةإلىبولس

12-كور11البناءنفيدوهي،الممارسةنحو

المحبةترافقهالمانقيمةبدونهيبل14(.

برلسيحاربعديدةومرات:8(.13)اكور

ا:6رج02؟6:)اتمالثريعةمعلميغنوصية

هيالمتهؤدةالغنوصئةوهذه23(.:2،3كو؟ي

هذاكلاكور.فيكماالئ!عبيةالغنوصيةخطفي

غنوصيةهرطقةتحاربالرعاويةالرسائلأنيبين

إليهانلمحهيبداتها.فيتزاللاوهيالميول
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تي1:7،)اتمبهايأخذونالذيناليهودوالى

الروحبعالمالمعرفةتقترنوأخيرأ14(..أ،اة

-47(.15:45اكور:7؟2)تكالنفسوعالم

بالتعليموقبولالحقةبالديانةتعلقهيالفنرصية

اللهمبادرةتنعشها.والكرستولوجيالوحداني

بحملهذاكل.الاخلاقيةالممارسةنحووتتوجه

جليايأ.وطابعأالوحيبببيهوديأطابعأ

بعدالرابمالانجيلؤلدالرابمالانجيل)ب(

محيطوفيتقريباشواتبحئرالازائيةالاناجيل

ورسائلانجيلفينجدإننا.محبطهمعنيختلف

الافكارإن.غنوصيةهرطقةضدفعلردةبوحنا

كلمةعلىطئقاهااذامدلولهاكلتأخذالغنوصية

بوحنابنحذث.طبيعتهانتغيزوبهذاالمنجئد،الله

العهدفيهوعتايختلفمعنىوفيالعالمعن

)01فالعالمالجديد.الحهدصانرفيبلالقدبم

فيامتدادهاتجدئنائيةفييتعارضانوالله(مرات

،والمادةالروح،والظلمةالنورةمطلقةتحارضات

نأيوخايؤكدهذاومع...والكذبالحقيقة

)يو:3،المسيحبي!وعأيالكلمةبيدخلقالعالم

3:6؟)بوالعالمأحباللهوأن:24(17.ا؟

الغنوصيون.يقولهلاماوهذا:7-16(،4يو1

علىلاالمحبةعلىيثمدديوحناانجيلانئم

ولاأئباعهيوحناعندتعنييسوعومعرفة.المعرفة

ويوخابولستعليماجل.المحبةطريقفيسيما

المسيحتعليمفي،اليهوديالوحيفيعنهنبحث

عنهنبحثولا،الخلاصبةوقبامتهموتهوحيفي

اليونالن.العالمفيلهاناخاوجدتكنوصثةفي

"غمن.خزنة،خزانة،نحبأتمنيارامتةكلصة:!نبزة

كنزغرفةهيالغيزةنجأ.ثيا،كانز":ن

نحفظفيهالذيالموضعهيالغنيزة.المجمع

التلفأصابهاالتيالمقدسةاليهبمخطوطات

)علبتان"تفتم،مثلبالطقرسبتعفقماوكل

1("مزوزوتاوبيبلثة(مقاطعلمحتويانصغيرتاذ

فبح!بالبيبلثة(.المقاطعتتضمنصفيرةالفيفة

موضعفيالأضياءهذهتوضعلا،الهودتةالثرلحة

ئدفنأنهايعنيوهذا.باحترام"تعامل"بل،الاهال

لغويغو

فيتوضعكانتذلك،وباتظار.محليمدفنفي

علىندك،"غنيزةواليوم.تدفنأنبانتظار"خزانة!

!واحي)منالفسطاطفيعزرابنعمعفيبخأ

انكلترامنعالمتاناشترت،6918سنة(.القاهرة

ابننصأفهاصلغاعرفت،عبرلةمخطوطاتعدة
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"3-2:4أخا؟46:12)تكجهوذاأبناءخاسى

حامول،حصرون:ابنانلفارصكانا(.:4رج

وشثي.(ه:2أخا؟26:12عد؟46:12)نك

سلالةنقرأ.26.2:)عدالفارصتينعشيرةنسله

،ه:2أخارج-22،:418رافيداودحتىفارص

فارص31-ثم(.3:لو:3-6؟أت،-0115

بعد-22(.:418)راالحصرونئينعبرداودجدهو

وأقاتالحصرونثةالعشيرةمنالعانلةعادتالمنفى

أياموفي4(.9:أخأ6؟،11:4)نحأورشليمفي

فيالأولىالفرقةتائدالفارصييايبعامكانداود

27:3(.أ!)اداودجيش

نابوتلم!الذكهعزةفيهماتمكانعزةفارص

11(.:13أخا6:8-صم21العهد

وكلاءأحديوشافاطوالدفاروح

4:17(.)املسليمان

فاسيح.*رخفاسح،

معحاربتعربئةقبيلةفاسرون.بنوفاسرون

9:66(.مك)1المكالقبوناتانفغلبهابكيديى

بطل.الثلاثةيفليطأنجاءبكر.أضيرقبيلةمنفاسك

نهما:أخواهأماي(.7:ك!أخ)اعائلةورئيى

.عشؤت،بمهال

كلوبنسلمن.أشتونأبناءأحد14(
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.4:12أخار!.(=كاب)

الت!ينيمعائلاتمنعاثلةرنيس.اه7:نح24(

المنفى.منعادواالذين

أصواربناءفيشاركالذييولاداعوالد34(

6(.3:)نحأورشليم

الأعرخ.:فايم

فاعيرجفاعو.

الأودفي.الملكهددعاصمة.أدومفيمدينةفماعى

05.:اأخ1-3693:تك

دس-)187إسرائيلملك.رملياا!تفقح()أو2فا

سلاححاملكانجلحاد.منأصلهصهي(.2

ملكابعدهوصارممئدهقتل.مناحيم

وآحازيوتامجهوذافيعاصر25-27(.:15مل)2

ملكرصونمعتحالفا(.:15،32:16مل)2

،بهوذاملكآحا!،رفضواذ.أشوريةضذدمض

ورصرنفاقحهذد،الحلفهذافييدخلأن

الحملالةومحهاه(:16؟*،15مل)2أورشليم

الذىالرجلطائيلآحازمحلسيحل:الداودثة

آحازتكثد6(.8:رج،-1،49ت7أإشاختاراه

لمساعدتهفدعا،5-8(:28أخ)2فادحةخسائر

سحقالذيالثاكفلاسرتغلثأشورلةملك

الجليلفاقحخسر16:7-9(.مل)2التحالف

خرقدكانأنبعد16:7-9(مل)2وجلعاد

نأالأشورئةالحولثاتتخبر.السابقةالشةفينفتالي

إيرائيلمملكةمنكبيرأق!مقااحتلفلاصتغلت

فيألهأبضأالعظماء.ونعرتمنالكثبرينوسبى

فاقحومات،إيلاتالأدومتوناستعادالوتتذلك

الحكمفيخلفهالذيايلةبنهوشمعبيدقتلأ

القضئة،فيفلاسرتغلتتدخلإن3(..:15مل)2

فيكان،بالأشوريينالمرتبطالحزبأنعلىيدك

المؤزخحكمأنإلىنثير.الاكتيالهذاأساس

إلىبالنسبةقاسئاكان15092(مل)2الاشتراعي

فقح.

بناءفيمتطزع.اوزاي!تفالال.حكمالرب:فالال

.25(3:)نحأورشليمأصرار

نجا..أفلتفالت

داتانمعثارالذيأونووالدرأوبينابنا("

فملو-16:\()عدموسىعلىوابيرام

26:8(.)عد

يرحمئيلعئيمةمن.يوناثانابن،2(

2:+(.أخ)ا

هونالجإنال!هوهيالنقليديقول.يامنسلمن!لج

.الاقتسام:اسمهمعنى.يقطانوشقيقعابربكر

الأرضاقتسامإلىممكنتلصيحوفيه

التقليدفيأثا91(.اتأخ01:25=ا)تك

16-:11)تكرعوووالدعابرابنفهوالكهنوقن

يسوعأجدادأحد.ابراهيموجذا:25!أخ91=1

3:35.لوحسب

ونجاأفلتالذيفلط()أوةفالط

2:47(.)اخيهدايبنيمنكالبي1(4

بداودمغاالتحقا.يزشيلشمبئ.بنياميني2(،

:3(.12أخ)املكايصيرأنقبل

فيوارر1818-5918.كرنيليوس،دايكفان

ولكثهطبيئا،صار.هولندتينوالدينمننيولورك

الثرقإلىفجاء،الرسالةأجلمنالطبنرك

العربتة.اللغةإلىالمقذسالكتابترجمةفيوعمل

فأعا.دمنه.المشعلأخذسميثعاليئوفيولمأ

وكانسفزا.سفزاسلفهترجمماجميعفيالنظر

منالحلماءعثاهيرإلىنسخةثلائبنيرسل

أجانب.أمكانواعرئا،وملمينمسيحئين

والعهد.0186شةالجديدالعهدترجمةانتهت

سنةكفهالكتابوطبع1864.شةالمديم

هولندفي.يسوعيئاول-18139جوزف،هامفان

.الشوعتة""الطبعةالمقذسالكتابترجمةفيعمل

هذهفيشاركوقدامهـا.صنةالعملأنجزوقد

وفيليب،رودهوأغوسطينروزجوزبفالترجمة

ابراهيموالشيخالبستانييوسفوالخوركطصش

اليازجي.

فيه.،رخفأه

محلوقرأسه.إنسانبثحكليمثلمصرقيالهتاح

إلهاكانمومياء.وكانهمشدفيمحصوروجسمه
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الكونكخالقفغبد(الثاك)الألفممفبسفيمحلئا

منها:)اوكدوإد(آلهةئمانيةبكلمتهأنجبالذي

ماثل.الصثاعوشفيعلسانه،تحوت.فكره،اتوم

فيمافتاحسيبتلع.هيفيشرسوبينليهاليرنانتون

الالاهةيعويثكلأوزيريسشخصتةبعد

.بتاحءرج.العائيئالمثقثنفرتوموالالهسخمات

فيالأولالفراعنةإلىبعود)نعليم(جدحوقيأمتاح

حواليالوسيطئة(.)المملكةعثرةالثانيةالملالة

الذيالملكيمتدحالأولالقسم0002-.0910

ويعالجحكميهوالثانيالقسم.رعابنهو

الكبار.الملاك!نزاويةمنالعقالمثكلة

اسثوزيرهوحوتبفتا!)أقوال(حوتبفتاح

0256-0242حوالي.الرابحة)اللالةإيساصي

وصلتعليمعننموذجأتدمهيوأقواله.(..مق

المملكةبدايةفيالأقوالهذهدؤنتكاملأ.إلينا

فيفشرتثئمبارسى(،في)بردثةالوصيطئة

نتطزق(.عشرةالثامنة)اللالةالحديثةالمملكة

إلى،الملكيئالموط!ونئاطحياةإكالأقواكهذه

اليت.إلى،المدينةإلى،المحكمة

.مفتاحولرجمفناحفتح،

الرحم.تحيهوهفتحيا:

91الكهنةفرتةرئيص،كاهن،1(

24:16(.أخ)ا

تركهاعلىوأجبرغريبةقزؤج.لاوي"2(

التودةليتورجئةفيشارك)عز.ا:23(.

9:5(.)نح

عشيرةمنيهوذاوقيمشزبئيل.بنفتحيا34(

اليهودثةللأمورفارسملكمستشارزارح.

ا:24(.ا)نح

فانور.5رج.الث!ماليةسوربةفيمدينةفترو

اسم.الجنوبأرض:فونوراسي:المصرئةفيفتروس

الأنبياءعندخاضةنجده)الصعيد(.العليامصر

92:14؟حز44،15:ا،إرا؟11:ا)إش

علىحينئذتدكممرائبموالحبرتة03014(.حز

يحكمكانالأنبياء،أيامفي.السفلىممرأوالدلتا

القرنفيالعليا.مصرعلىلهمسلطةلاملوكالدلتا

يفخار

حبشئة.لسلالةالعليامصرخضعت..مقالثامن

ممرأن،المصزلينشأنثأنه،92:14حزيفترض

السفلى.مصرمنأهتمالعليا

فتروس.*رخ.:12اأخ-ا14:ا.تكفتروسيم

1(.:ا)يؤيونيلالببئوالد.اللهقزة:فتوئيل

72؟7:،:227)عدأشيرقبيلةعنمسؤولفجبئبل

:13(.ا)عدقبيلتهإحصاءإليهأوكل:26(.01

عشرالحادياليومفيالمذبحلتدشينالتقدمةحمل

7:72-*(.)عد

إصرائيلتةعائلةرئيس.موآب3حا:موآبفحت

وثوعزربابلمحبعضهم،المنفىمنأبناؤهاجاء

عزرامعالآخروالبعضا(7:انح-2:6)عز

الغرلباتنساءهمطتقبعضهم8:4(.)عز

أحدهوموآبفحتأعز"ا:32-03(.

الشريعةبممارسةالتعقدعلىوفعواالذبنالرؤساء

قيعملا!ذياحشوب:أبنائهمن:15(.01)نح

1(.ا3!أنحأورشيمسورترميم

ا!تاتنتقلالمهنكانتةالقديمالعالمفي)الى(،فخاري

يعيشونالوحدةالمهنةأصحال!وكانجد.عن

عملوقد.محذدةأحياءفيأوشوارعفيويعملون

الخزافبابقربأورشليمفيالفخارأهل

فيهاأقامقرىؤجدتوقد91:ا-2(.)إر

الملكئ"المشغل"فييعملونفخارثون

قطععلىحفر!علاماتهناك4:23(.أخ)ا

كانتإذا.ذاكأوالمشفلهذاعلاماتهيفخار

لم:2(،4)مرا"فخارييدي"عملخثنةالاوافي

الاعتباركليعتبرونوكانوا.كبيرةقيصةلهايكن

بطين:3(18)إررحولنعلىالمصنوعةالفخاربات

03(38؟)ييومزتن25(:41)إضبدئةمحبول

عمليصؤر27:ه(.)يسيالارفيومطبوح

92-03،ة38صي18:ا-4،إلىيالفخاري

الذياللهصورةالكتابعرفوتد:15.7حك

:7(.2)تكالخزافاطمثاعلىبيديهالانسانيصنع

"نحن.الخالقاللهعنصورةالخزافصاروهكذا

92:16؟رج64:7،)إشجابلنا"وانتالطين

2(.ا-9:02رو6؟:18إر9؟:45



فخارلات

ار()،فخارلات

دراسةإنوالاريهولوجيا.المخاودات،1(

المطبوخالطبنمنالمصنوعةالاشياءأوالفخاردات

الاوسطالثرقاركبولوجياعناصرمنعنصرهي

أشباءلمحفظلاساعة.فلسطينفيسثماولاالقديم

الخشب،)الجلد،عضوتةبمادةالانحسانصنعها

ضنعتأصاءتحفظ،الرطبالمناخبسبب(القماش

نبدوإذن،النين.آلافمدىعلىبالطين

اصتناطها،تلىالتيالحفبةأجلمنالفخاريات

صنعها.منالانساناكثرالتيالاركيولوجئةالمادة

إتامةقدمعلىيدكمعلفاالخزلاتتكونوهكذا

بهتقومعملوأول.المواضعمنموضعفيالانسان

وهذاالبشر.إنامةموضعلمحديدهوالاركيولوجيا

أنفيشألاالفخارئة.الاجزاءمنانطلائايتثم

يخطئقدالفخارباتمنانطلافاالتاربختحدبد

التيالنقودعكسوهذاسنة.مثةأوخسين

النقودولكن.اكبربدفةالتاربختحديدعلىنساعد

6القرنفيإلافلسطينفيتظهرلموهيقليلةكانت

الفخارلاتدراعةتبدوالظروفهذهفي..مق

عملأولوثكلها،المادةمنانطلائاوناريخها

أركيولوجي.

وطبخجبلطبنهيالفخارياتالعقية.،2(

الفخارفيعملويتثم.الانانيستعملهاناءفصار

هوالطين.الطينضهيئة)1(.مراحلثلاثفي

وحينالماء.معيمزجالالومينيوم،سبلكياث

فيالأولىالمادةهذهنجدقاصئا.يصبحئطبخ

.أخرىمواضعوفيفلسطيننيرسودثة،أراض

عذةتعطيهمح!لفةبشوائبيمتزجالطينولكن

علىيساعدماوهذا.بعدهأوالطبخقبلألوان

أنالخزافعلى،إذن.صعبةالمهفةيححلأوالطبخ

الوائبمنويحزرهفبغسله،طينأفضلبختار

الانا،يتثفقلاانأرادوان.طبخهتسبقالتي

)2(.بالرملأوبالقثسالطينيمزج،يجفثحين

أساليبحس!الطرمميالطينقولبةتتتم.القولبة

خشنةتبقىالتيالمباثرةالقولبةهناك.عديدة

اسنعملالذيالملحبواسطةوالقولبة.تحادلةوغبر
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منالرحىوبستعمل.الفخارباتتاريخبدايةفي

عملتةيسبقالطبخ)3(.الآنيةمنسلسلةأجل

عمليةالطبخ.والتلوين،الطلقالهواءفيالتجفيف

كلهالاناءعلىتتوزعأنيجبالنارلأندتيقة،

الخز!افكانالثالثالالفنذتشفقه.أندون

مغلقة.أفراثايستعمل

البرونزهناك.البيبلىالزمنمنفخاردات34(

ق.م.(.)0013-.012/1175با)الحديث

)0001-+الحديد)0012-.011(0االحديد

587-538ا)1،)الحديدالبابليةالحقبة587(0

هـ-38ا"،الحديدأأوالفارشةالحقبة.(.مق

الحقبة0(0.مقعا-63)2الهلنستيةالحقبةصه!(.2

البرونزنجد.(..مب.-324.مق)63الرومانثة

لاكيثسأفيئ،،شانبيثمحدو،في)1الحديث

منالجرازوئستعملكنحانيإ.9عمل(.الخيش

الفخارلاتاستيرادوكانمصر.معالتجارةأجل

فيانجدهوالحديد.إيجهوبحرواليونانتبرصمن

تل،قسيلهتلفياشدود،فيجازر.في،جمهتل

مرسيم،بيتتلفي))والحديد)عقرون(.مقثه

أورشليم،،سبعبثر،عراد،لخبش،مجدو

تلفيالبابلئةوالحقبةجازر.،السامرةحاعور،

أورشل!يم()جبعونالجيب(،)مصفاةالثبة

هنوم(.وادممطغر!تقع)مدافن

الفخاردات.المملسال!بفيالفخاريات4(،

البيبلي.الحالمفيالمادثةالحضارةمنمهئمجزءهي

أممطيصنع)2:7-8(،تكفيالأولىالفصولمنذ

الأرضمنمأخوذترابعنالإنسانيهوهر(ص

هذهونعود.الخزافيفعلمامثالعلىه(مد)أ

92:16؟)أشالنبؤدةالأسفارفيالصورة

الربحيثالثافيأشعيافيستماولا03:14(،

كالترالبيديهبينببدوالذياصرائبل""جابلهو

21،:44،2؟ا43:)إشاقئافيدفيالأحمر

الصورةهذهونجد64:7(.5،:994؟:2445؟

أرادلىاذ02-24(.9:)رومالجديدالعهدنيأيضا

فيأعلن،الصورةهذهبدركالشعبيحعلأنإرمبا

18:1-6(.)إرالربكلامالخزافمشنل
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38:92-03،سيفيأيضاالخزافعملويصؤر

يديروهو،عملهعلىالجالسالخزاف"وكذلك

ولمجصي،بعملهمهتضايزاللافإنه،برجليهدولابه

وبقديهالطينيعركبذراعيه.مصنوعاتهجميع

ننظبففيوسهره،الدهانانقانفيقلبه.فؤتهيلين

فيمرازاالفخاريةالأوافيتذكر(.الفرن)أو"الاتون

الزجاجة،العراج،،الكأس:المقدسالكتاب

...الحوض

ولابان.بتوئيلموطن.أرامفدان*:487تكفدان

التقلبدأعطاهاسم:7(480)نكفدانأوأرامفدان

آباءلموطن-6(28:2،5؟02:،2)تكحقاللا

ضهرائيم.أرام*:آخرمكانفيوسيسفى.العبرائين

وهناك.أرامسهول:اسمهذا:1213هويفشر

.أرامطريق:قالمن

)ال(،فداء

منقربالفداءمدلولإن.القديمالعهد1(،

القديمالعهدفيعنهيعئروالتحزر.الخلاصمدلول

فيترجمااللذين!"د"فل"،أ"جبواسطة

تدءأنيجبالمالمنكمئةهناك.لترون:اليونانية

وأن"ويد"فالعبريةواللفظة.ئلأعبدلتحرير

إلىتنتمي!"د"فوالفعل)فدية(م"ويد"ف

عقاببدلئدءغرامةهناك:القانونيةاللغة

وأ21:03(،)خرجائهلماعن"فديةجسدفي

به.نعؤضمالأوندفعها،(رف)ككفارة،

علىلتدكالعبادتةاللغةفيالكلماثذاتوئستعمل

"لأ"جالفعلإن.البكر*بتفدمةالفدية*ممارسة

إلىيعودان(العبريةباللغة)خاصانالفاعلواسم

تدكبلفظةالبعينيةوتترجمهما.العائلثةالواجات

نمارسأنيجباذن،".القريب"القريبعلى

فييبقىأنيجبعائليخيرتجاهالافنداءواجب

منفردتجاهأو4:4-6(،را32:7؟)إرالعائلة

أزهقت.التيللحياةأوالمهانللثرتفنثأرالعائلة

الحي!لفية."،الفدية!رج

فضةنؤدئيبهالذيالدفعفعلبعوتياشا

يهوهإنالقدبمالعهديقول،نحزرهأوعبدالنثتري

)الملك(عبدهأوشعبه(حزر!،د)ف""افتدى

فلىاء

،22؟92إش؟1:92ملا،4:9صم2)المرتلأو

حياةفخفص"انتقم"أو34:23(،مز4،ت31إر

44:23:48،02؟)إشعبدهأوشحبهل(أ)ح

ا:2(.70مز

فيأساسيئبشكلمورسفدالمحزريهوهعملإن

اسراثيلالتحرلر:التحربرهوالذيمصرعنالخرير

بيتمنالرب(كلد)فافتداهالذي"الشعبهو

القبيلهذامن13:6(.7:8؟)تثالعبودتة"

15(.ت5رج،:1518)تثخزرعبدهواسائيل

اسرائيللأنل(أإجالافتداءحقمارسيه!وهإن

الاستعمالهذاوبجالب(.ا:11)هواللهعائلةهو

الئ!ب،علىالمطثقةفداء"،"فديةللفظةالجمافي

"يحزر"،"!يفتديالله:فردئااستعمالأأيضأنجد

الراردةالأفعالوتستعتل.مؤمنيهمنمؤمنكل

المرئل()حياةنفس"يفتدي"الله:المزاميرفيأعلاه

والمرضكالموتحياتهيهددخطرمنيفلتيخجعله

الظاهرالفردفيوالنعبيرالمرتلوراءولكن.والفخ

المزمور،نصليالتيالجماعةمرازاتختفي،لصلاته

كله.الشعبيحمي

)إرويحمييدافعبزاللاافتدىالذيذاك

هول(.أ"جو!"د"تإرميااستعمل،3111:

25:22(.)مزافتداهالذيالثمبعلىيسهر

)أو:"الاقتناء"مدلوليساويالفداءفمدلول

عبذايعدلماصرائبل،خزرحينالاسنعادة(:

الذيالشعبهر،اللهبخصنهوبلمصر،بخمن

حزروحين16(.:15)خراللهئلكهو.اللهاقتناه

فلن.ملكهاصعاد13(ت1)خرهايرائيلالرب

اسائيلإنبلمصرسفبطوللةلمدةاصائيليعود

سصرمنحزرهحينالرباقتناهالذيالبكرهو

12:92-)خرالأبكارعقتلعنيفلتوجعله

اصائيل.هوالبكرابني:لفرعون"ئقول34(ة

سأقنلرفضتوان.ابنيتطلقأنلكأقول

افتداءممارسةأدنلاحظ4:23(.)خر"بكرك

ا-13(13:ا)خروالبهائمالبثمرمنالابكار

الرلتيخمنالذيالبكرهواسائلبأنيذكزنا

أهلكتبوم.ليهوبكر"كل3:13(:)عدكله



يافدا

فيبكركلليقدستمصر،أرضفيبكركل

".والبهائمالناسمناسرائيل

لتدكالفداءصورةاسئعملت،المنفىحقبةفي

رج.كورشبيدمحفقوالذيالم!تظرالتحزرعلى

نإ.اا22:51-23؟:44!ا:3501،43:إش

هي،اصرائيلأرضإلىوالعودةبابلفيالمنفىنهاية

.الأولالخرو!علىيتفؤقخروج

ومئشقائهأالرونفعلإنالجديد.العهد24(

الجديد،العهدفيمرة2"تستعمل)ابولتروسيس(

.يسوعنالهالذيالخلاصعلىلتدكمرة18منها

بشكلالمسيحبموتارتباطهيخاالفداءئذكرهنا

الابديالفداءيسوعنالبدمه:مباشرغيرأومبا!ثر

فديةحياتهأعطى9-13(.9:اأعب

الفداءلنابدمه.ا:45(.مر01:28،)مت

2:14(.أتيخطئةكلمنافتدانا:7(0ا)أني

2:6(.)اتمعن!فدبة،)شلم

هوالنصنعنهيتحذثالذيالفداء،الأناجيللط

02:28)متالكثيرينأجلمن:جحاعيتحزر

ا:هلأ؟الواسرائيلشعبهاللهحزرلقدور(.

تحزرإلىالنصوصسائروتتطفع2(.اة2:3824؟

منواحدكلقيامةإكالافتداءفيصل.شخمئ

الذي8:23()روجسدناي!"افتداء:الأمواتبين

الفداءمنالوجهةهذهالمميح.محدفييشركنا

لمالذي3:2(،أيوبم6:ه)روبعديتثملمالذي

بذارهفيحاضرالآنمنذهوبعد،عليهنحصل

اليومهوفالفداء،تثمالذييخصنماأقا(.ه:2)أف

بين)موإزاة:14اكو:الخطيئةمنتحزر،غفران

الذيالفدا+وهذا:8.ابطا(،والغفرانالفداء

الإيمانفييبدأوقيامتهالمسيحبموتعليهحصلنا

(.اي:6رو38،:2)أعوالعماد

.تدعفديةهناكيؤالأ:الكئاببعضنوطرح

قالت.ندفعهبمالالفديةارتباطننسىولا؟فلمن

وأالفضةمنبالفاني"لاا:18-91:ابط

فالفداء".الحكلدمكرلم،بدمبل،الذهب

لامئلأ(عبدالتحرلرالمالمنكمئةدفعهنايعني

معنىهوهذا2:6(.)اتميدفعهاأنيشطيع
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موتإنالقولنستطيعلاولكتنا.البملىالتكفير

مساومةبعدعليهحصلللشيطانتنازلهوالمسيح

نإ.الخطأةعلىحفوتهعليهعؤضالذياللهمع

معمساومةكلاستبعادفيواضحةالأناجيل

الرتةفيوابليىيسوعبينمواجهةهناكالعدؤ:

والإنجيلاللةالإزاناجيلالأفيوز(11-ا:4)ت

الحكمفبهونفذالشيطانعلىيسوعحكم،الرابم

فهناك،ئدفعالذيالثمنوجهةومع3(.ا)12:

بعصياخهمالئرصارعليها:حصلناالتيالنتيجة

طاعةولح،المسيحطاعةفحزرتهم،الشيطانعبيد

معالتوازيهنانلاحظ8(.:2إفلالموتإلىقادته

هذاكانإنمصر.منالعبرانيالشعبخروج

اللهعملفه!،الإنسانشاركةيفترضالنحزر

شعبإلىالعبيدمنشعئايحؤلالذي14(:14)خر

إلىثحذث4:7؟غل3:2،أايوالأنجاءمن

91:5(،خررج2:9،ابطالجديد،المعئدين

ء،مصالحة!رج14(.ة2)تياللهيخصنشعب

ذبيحة.*،فدية

.يفدييهوهفدايا:

يهوذاملكيولاتيمأمزبيدةالملكةوالد1(،

23:36(.مل21

شالتثيلوشقيقيولاكينالأس!!الملكابن24(

والدهو3؟91أخاحسص3:17-18(.أح)ا

)عزأخرىمواضعفيولكنوشمعي.زربابل

والدهوشالتئبلأنيبدو5:2...(3:2،8،

زربابل.

بناءفيعملقطؤعفرعوش.بنفدايا،3(

25(.3:)نحأورشلبمأسوار

كمانتحينعزراشمالعلىوقفشريف4("

8:4(.)نحالثريعةئتلى

إلىعادالذيسقوأجدادومننجياميني،5(

11:7(.)نحالسبيبعد(ورشليم

فيالمؤونةوكلاءوأحدمستفيملاوي،6(

:13(.13)نحنحمياأيامعلى!يكل

منالضرقيئالقمعنالمسؤوليوئيلوالد74(

27:02(.أخ)امنئىتبيلة
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الرعد.بنت:بعل(زوجة)أوابنةفدرية

مسؤولعميهود.بنفدهئيل.يفديالله:فدهئيل

كنعانأرضاقتسامعلىنفتاليقببلةباسمموكل

34:28(.)عد

المسؤولجمليثيلوالد.يفديالصخراللهفد!ور:

2:02(.)عدمنشىقبيلةعن

معالفداء.و!الخلاصهجوفيهنانحن)ا!(،فدية

فيالبثربخبرةيرتطانل(أجهـ.د)ففعلين

القديم.العهد

لغةإلىالفعلهذاينتمي!(.د)ففدىا!،

حقأهماللهيخضونالذينالأبكارفبين.الخارة

عد،22:2834:91-92،؟:1312)خرله(

،13:13،15)خرالإنسانأبكار،(:313

؟13:13)خروالحمار،(18:51عد؟34:02

لا؟:8915)عدالنجسوالحيوان02(ث34:

،:1313أخرمحذدسعربحسصتفتدى:27(،27

والسرية.(16-18:15؟15-3:46عد،34:02

حسب02(:91لا2:8؟ا)خرتفتدىندالعبدة

العبيدسعرحسبأو،عليهمتفقسعر

الموتفسئبأفلتثوروطحب2:32(.ا)ض

(رف)كفديةدفعيمكنولكنئقتل،لرجل

حياته.عنن(ويد)ففديةصاحبهيدفعها

الا"حزمأالذيل!نسانإطلافافدبةلاولكن

لاترذ:لاالتيالموتشريعةأمامولا27:92(

فديتهيدفعأنولافديتهيئتريأنالإنسانيستطيع

:8-9(.94)مزاللهإلى

للفيللاتجارثااستعمالأنلاحطالناغير

فثفعيوفائانالشبافتدى14:45(:صم)1

يكونحينيزولالفديةلثمنذكروكلله.

اسرائيلأجلمنالحلاصياللهعحلعنالحديث

9:26؟7:8؟)تثمصرمن"يفتدبه"الذي

05:2،أإشالمنفىمن15:15(،13:6؟

03:8(،اأمزخطاياهمنا(،31:اإرا؟51:ا

شعبهأعضاءأجلمن22(،ت25)مزضيقاتهمن

15:21،إربم192ملا4:9؟صم)2

؟55:91؟31،6:3423،44:27:،26:11مز

فرات

5:02،أي911:134؟71:23؟96:91؟

.)28:+،6:23

الحقإلىالفعلهن!اينثميل(.أ)جنولى،2(

هو(الفاعلايم)صيغةفالوالي.القديمالعائلي

لهبحقالذي94(25:25،الاالأترلاءأقرب

2:02،را25:24؟لاص،لاو)!الافتداء

عليه!بالذي،32:7(إر-39-13،4:4،7:

الإرثعلىيحافظلكيأخضائه،عنيدافعأن

فيسقطأخا!ؤرأو25:23-28(،الاالعائلي

أرملةيحميأو25:47-53(،الاالعبودتة

،59،"2:3،يش12؟3:9،)را

14:11(.صم2

عنوالمحاميالمدافعفكرةهيالأساسخةالفكرة

الوجهةتتدخلولاوأعضانها.المجموعةمصالح

أخافتد)ءحالوفيئانيةدرجةفيإلأالتجارثة

94-25:26-27،الابالمال،الضيقفيسقط

الاسنعمالفيكلئاالوجهةهذهوتزول53(.

علىمؤشسةعانلثةبأموريحتفظالذيالدينيئ

(فادي،)عاصيولمنهويهوهوالحهد.المواعيد

)خرمصرمن)يفتديه(أمرهيولىالذيتاسائيل

؟16:ممس،742:مز؟15:13-6،ه:6

05:34؟)إرالمنفىمن011،أة78:3560!

11(23:)أماليامىولمثوهو8(.ةه54:إش

96:91،72:14؟)مزالمضاتقوالإن!مان

المحنةفييمرالذيوالباز701:2(301:4،

هذايرد.25(:91أى،191:145؟91:15إمز

جهةسيثذدالذيالثانيأشفيمزة91الفعل

52:3(،)45:13؟الخلاصمحانثةعلىأخرى

عنصورة)43:3-4(الفديةصارتأنبعد

.يهوهنظرفياعرائيلثمن

اكثرهوالفراثفوراتو.:الأكاديفي)ال(فرات

رافدمنيتكزن.السابقةآييةفيالمشهورةالأضهر

ايمويحملأرزارومقربينغالذيالغرثيالفراث

كرانا.المحسقىالشرقيئالفراترافدومن،كرسو

الفراتيبر!ليد.قربكراناإلىكراسوينضتم

الرافدينبلادفيويدخلطورسجبلتشغبات



نيىسوفرو،شنسكىفرا

حتىالجنوبنحوويتوخهبرشبفتلقربالعليا

فييصبأنإلىالشرقيئالجنوبنحرئثمتفساح

دجلةإلىينضئم:اليرم1إريدوقربالفار!يالخلح

باليخو،:هيروافده(.الخليجفييصمثأنقبل

غيزالزمنمذعلىساغورو.)الخابور(،خابورو

علىواقعةتعدلمعديدةمدئاإنبجثمجراهالنهر

،أوروك،سوروفاك،مقور،)سفارضفافه

بسفىالتوراةفي(.بابلارلدو،أور،لارسا،

،2:14تكفي.الكبيرالنهرأو"النهر"مراراالفرات

!ا-7،:13إرفي.الفردوسأنرأحدهوالفرات

هناكولكن"الفرات".القدبمةالترجماتقرأت

عفرةهيبنيامينفيبلدةيعنيالنصإنيقولمن

فارهتلاليومهيوالتي:1823يشفيالمذكورة

أورضليم.ثرقبئجنرئيتقعالتيفارهواديأو

الكنائس!رجسولرونيفراشنسكي،

بلغارلا.-المقذسوالكتابالأرثوذكسثة

أدونيصادقمعتحالفأمورفي.برموتملكفرآم

01:3(.)يثىيثموعضذ

شأنهم،إسرائيلبنوحافظالأطعمةدثأنفيفرالض

الفرائضعلىوالبدائ!ة،القديحةالثعوبشأن

والنجس.الطاهربينالتمييزعلىالمزشسةالطعامثة

حليب،مثلأ:الزمنفيالفرائضهذهتنؤعتوقد

.(3215:)تكالآباءز!ن!ئضربكانالجمل

14:7.نث4؟ة19لافيطاهزالاسيصبحولكثه

نجشا.يصبحنجشاطعائاياكلالذيفالإنسان

.الطعاممذامثلحزملهذ

اكلحزماجاقديمعهدمنذ.الدمتحريم)1(

.35(32-:41صما؟91:26لا؟4ة9)تكالدم

والحياةالنفسمركزأوالنفسهوفالدم

والسبب:12(.17لا:23؟12ئث4؟9:)تك

بنفسالإناننفسمزجمنالخوفهوالأصلي

هذاا17:1لاوبزرالخ!ر.هناومن.غربكائن

التكفير.أجلمنالدمجعلاللهإنفقالالتحرلم

بحزمدمها.سالماابيالحبوانات!ريم)2(

صالفما،الوحوشمزمتهأوماتحيوانلحمممل

14.21:تث17:15،ا:93-.4!االادمه
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11:93؟الالمهيمنعكصاللغرباء(.بهيسمح

أيضانجسةالأطعمةمجعلوالدم17:15(.

فيم:34(.ااألالامسهاهوإن،والئراب

البشر.قتلهأنبعدذبحثورلحماكل21:28خر

يتطغلا.النجسةالحبواناتتحريم)3(

؟أي:11الانجسةحيواناتلحميأكلأنالإنسان

ذواتالبهائم،نجسةوتعتبر14:3-9(.تث

الظفو.ش!قوقوغيرمنهاالمجنزعداماالأربم

.وفلوسزعانفلهماعداماالما-ليةالحيواناتوكل

،العقاب،الانوقالنسر،هو:الطيرمنوالنجس

،الم!أف،الخطاف،النعام،الغراب،الصدى،الجرأ

،القوق،هينالحما،الباض،هجالر،البوم،زيالبا

وكل.الحفاش،هدالهد،الببغاء،الصقر،الرخم

زاحفحيوانوكلالجراد،عداماعئححيوان

..والحرباء.والجرذانكالخلد

منالثماركليمنعالئمار.بواكير!ريم)4(

:23-91الاالأولىالثلاثالسنواتفيالشجر

.)25

فهو17:22(.الاالذبائحشحمتحريم)5(

لاولكنممزقحيوانشحمنستعمللته.يفذم

الاتفذملاالتيالذبائحوأجزاه24(.:17الاناكله

فيتؤكلأنيمكنلا،الكاهنإلىتعودولالته

.مقدسلامكان

جئةطعائملمسإن.المنخسةالأط!ةتحرلم)6(

9:4(.هورج؟2614:)تثنجشاصارالبيتفي

)عاغرلبةأرضمنالآتيةالأطعحةنجسةوئعتبر

)أومنهايأكلالتيوتلك9:3(،هو7:17؟

موسى!ئريعةهذدت:8(.ا)دااللاجهود(ثرب

.(14-ا.:17الاالدمياكلمنالعقوباتبأقسى

يلمىأوباكلمنعلىتطهيرطقسوفرضت

93-.4(.11:24-28،ألاميئاأونج!احيوائا

لئلأالموتاليهودبعضفضل،المكابئينزمنفي

3"6:18-امك)2الطعامثةالفرائضيتجاوزوا

7:اي(.

الطعائةالفرائضفشرتالجديد،العهدزمنفي

01:14(.)أعجذادقيقبشكلوئورست
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)متكبيرةبعنايةأيديهميغسلونكانواوالفزشمثون

أيضاالأطباقويغملون7:3-4(.مر:2؟15

نجشاشيئايأخذوالئلأ4!7:مر23:25،)ت

الطاهربينالتمييزألغىي!وعأنومع.يلسو،ولا

المسيحتونظك7:02-صهس(،)توالنجى

الطعامئة.بالفرائضمتصححكينالمتهؤدون

منالمهتدينالوثنتينعلىالر!لقرازوضبفرضن

اللحمعنالامتناعوكيليكبةوسوربةأنطاكية

لم15:28-92(.)أعوالمخنوقوالدمالمذبوح

كورنتوسجماعاتفيالقرارهذابولسيطئق

)كووكولحي(2:91)غلوغلاطية8(اكور)

هذاعلىحافظثيونانئةكناشهاك2(.2:ا

التاسع.القرنحتىالقرار

الإمبراطورتةابتلعتأنبعد.إيراللةتببلةفراتثون

المملكةإلىوضضتهماومادايفارسالهلينتة

اسنقلالهميسنعيدواأنالفراتئونحاول،السلوقئة

.(..مق025)حواليالأولأرساكيس"أيامفي

حملالذينالأرساكتينسلالةالملكذاكأشس

تيريدات،وحضنارساكيس.اسمأعضاؤها

مركزكان.الاستقلال.21(أو2ا2481-ا

هـمترلداتوامتذ.قزوبنبحرغرفيجنوئيالمملكة

علىفترشعالفراتحتى)174-163(الأول

بضي14:2املثيذكراللوجبن.حساب

علىمتريداتانتصر:الحربتلكأحداث

.م.ق29صنة.(..مق)014الئافيديستريوس

علىحافظواولكئهم.الرومانمعالفراتتونلمجابه

الساسانئينمحيءحتىدانمةحربرغماستقلالهم

2:9أعفيالمذكورونالفراتتونأما..مب227سنة

نأإلىهنالثير-الفراتتينمملكةفيأقاموايهودفهم

عقدقدكان.م(ق9ا-ا)30الثانينريدات

29.سةرومةمعمعاهدة

،فارسفهيلهخضعتالتيالممالكأما

)ستيتاوصروان،خراسان،حدياب،عيلام

رج.ازران،القديمةالملكئةالمدينةحسبكذلك

انتصر،حارانفيالمظقةهذهفي(.جوزان

في9الرومانعلىساحفاانتصازاالفراتثون

فراهاط

9:132-ارؤاصتلهموقدق.م.53حزيران

الفراتعلىالمقيمينالفراتتينالفرسانصورة

9:13-6:2،21،رؤصورولكن6:2(.)رؤ

ولجسحكملأن،الماضيالتاريختستلهم

عدممنطوللةحقبةثبعتهب.م.()05-76

منيستفيد!يانسجعلت،الداخليالاستقرار

ا-13.117محنةالرافدينبلادويحتلالظرف

ونقولنعضر.لمالجريئةالحملاتهذهولكن

كاسيرسأفيديوسحملاتعنعيةالتنيء

591سنةساويروسوصبتيوس164سنة

صاصانياسترلى.م.،ب3القرنبدايةفي.891و

احتل224،وصنة.فارسبلادفيالسلطةعلى

الملوكملكوتوص!الفراءليينالارساكثينعرش

الأرامثةتحؤلت،الارساكثينأيامفي226.سنة

الحرفالفارسئةاللغةوأخذتالسرداللة،إلى

الأراممط.

أرساكيونفرالتون

248-025ارساكيس

112-482تيرلدات

91ا211-الأولارنابان

-171138الأولمترلدات

-128124الئانيارتابان

-مه123الثافيمترلدات

08-76الأولاورود

07-57الثاكفراهاط

+-57الثافياورود

2-27الراجهاطفرا

-38ااالثالثارتابان

51-78الأولولجمى

ا78-هاالئافيباكوروس

-901128اصروي!

-128174الراخ!متريدات

فراصيم.بعل،رح.2ات28إشفراصبم

نهم:نذكر.فراثينملوكعذةاصمفراهاط

عيترلداتابناهصجنهالثاك:فراهاط،1(

.(..مق)57الئانيواررودالثاك



نيروفرا

إلى..مق+عاممنملك:الراجفراهاط2("

الثاني:اورودووالدهإخوتهقتل..مب2عام

63سنةأرمينيافيانطونيوسجيوشعلىاتصر

حليف،الثانيتيريداتالعرشعلىزاحمه..مق

معهم.التفاوضعلىفأجبر،الرومان

أعظمهماماداي.ملوكمنملكيناسمفراورقي

سنةنينوىأماموقتل..مق067سنةحواليحكم

.دايونما،رخ.653

هيكلفيالعواميدمنصففارسثة.كلمة!زبار

:28(.26أخإاأورشيم

فرت

4-7ة13إرفيولكن.الفراتنهرتعنيقد(1،

عنانوت.لشمافييقعالذيفرتوادينجد

فىاتون!هرج.فرت2(4

أفسىفيأقام.كورنت!وسمنمحيحيئفوتونانوس

.-1617:18اكورفيبولسفامتدحهةبولسمع

الرسولإلىفحملوأخائيكوساستفاناسرافق

كنيسةإلىونقلأ7:اكورفيمذكررةرصالة

اكور.كورنتوس

حلبمطران.ع!ا"167-2جرمانوسفرحمات،

العربئة.اللغةإلىالجديدالعهدنقل.الموارنةعلى

فياليونالمثالنمنحبهامانأبناءأحداسملزداتا

.(741-:9)أسأستير

)ار(،فردوس

الفارسثةمن""فردوسلفظةأخذت.اللفظة(41

الموضع،الحديقةأيدايزا.-بايري:القديمة

استعملمنأؤلكسينرفونكان.بسياجالمحاط

وأأناباسرص!،)باراداسوساليونان!ةفياللفظةهذه

ونجد(.فارسملكحديقةأي1/2:7،النزول

اشغملت،السبعيئةفي.البردياتفيمرازااللفظة

فاللفظ(.إليهمضافبدون)أتيمطلقبثمكل

:مضافمع2:8-3:24تكفيمزة13يستعمل

يوء31:9،خر24،،3:23؟)تكالنعيمفردوس

28:13؟خر،ا.:13)تكاللهفردوس2:3(.

بعضحسب51:3)إشالرلثفردوس31:8(.

إلىالدنيوقيالمفىمنننتقلوهكذا.(المخطوطات

189

ذللظ،بعد.ل!نساناللهأعذهاالتيالجثةمعنى

العهدوفيالقديمأالعافيالدينيئالمعنىسيطر

التيالخةالفردوسبمني،المعنىهذافيالجديد.

بعدالأبرارموضعأو،البداياتفيآدموضعفيها

بحياة،الفردوسفيالسعادةعنويعبر.الموت

للفظةالسبعينتةترجمتهما.كثبرةوخضرةوافرة

(.جنينة،)جنةا(ن"حالعرئةالكلمةهو،فردوس

)رج2:8تكفيموضععلىفتدك"عدن"لفظةأئا

أثا.(والنعمةاللين،الباتاخفرار:الرلئةفيغدن

،يوء،إش،نلثفينقرأهاكماعدذ"فيداجنةعبارة

السبعيمةاحتفظت04:270سيكبأيضافنجدها

2:8،01،)تك"عدنا(بلفظةالمزاتبعض

"ترلفي"بالمراتأغبترجتهاولكثها4:16(.

"اللذات"فردوسهنامن.لذاترفاهية،نعيمأي

لفظةمراتثلاثنجدولكتنا7:36.عز4في

نش،سودش)فاقأخرةالعبرتةفي"،فردوس

"الحديقة".تعيوهي:8(2نح*ه:2جا؟:413

يتكلم.الموقع:أولأ.التكوينسفرمعطيات2(،

بحضهمفهمالئ!رق.فيفردوسعن2:8ئك

.وافرةمياهمكال!(.الازمنيئمعنىفيإالشرق"

بالأق!امترتبطأضهرأربعةينقسمالفردوسونهر

وفيهفيشون:الأرضفيالأربعةالرئيسئة

.كوشبأرضيحيطالذيوجيحونالث!لالات

دجلة:معروفانالأخيرانوال!نهران.النيلهو

نعيديجعلانناالأخيرانالنهرانهذان.والفرات

ا.دن)جعدنتجدوحيثا-2813:4حزفيالظر

النظراتنتذكرحين.الآلهةجثة(م"يصول

الآلهة""جبليكونقدوالأوغاريتئة،الرافدينثة

جبلفيةالشمالفي48:3(مز14:13؟)أش

وجاء.الصانهذانيجريجثمن.أرارا!ط

الجتولوجئة،النصوصمنقريئا28:13-14حز

3:24،تكفي.للحئةولاللمرأةوجودلاولكن

قايبن،وملجأ.عدنجثة!رقئالكروبيماللهجحل

وهكذا.عدنجنةيئرقيئأيضاهونود،أرضفي

المرجعيتطفعلمإذن،الفرب.فيابخةتكون

نأيذكرناأنأرادبل.اجامحذدمكانإلىاليهوهئ
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فينحمتالأرضوأن.الأرضعلىهيالجئةهذه

الإنسانعهدفيخارقبخصبالموضعهذا

.حزقيالنظرةتكنلماليهوهينظرةولكن.الأول

أئا.سعادةينبوعهوالإنسانمناللهترس،تكفي

واصع،بشكلالميتولوجتةالمعطياتفاستعملحز

.الإنسانكبرياءيحطمكي

الخيرمعرفةشجرةو،الحياةشجرة،ئانئا:.

الخيرمعرفةوشجرةالحياةشجرةتوجدوالر.

الشرقعرف2:9(.)تكالجتةوسطفيوالشز

نأبعنيلاهذاولكن".الحقيقة"شجرةالقديم

هيالأشجار.منعددخلاصةهيالحياةشجرة

3:91أمفيفيذكر،اللهيعطيهالذيالطعامرمز

الشقاءخبرةتتيحالمعرفةضسجرةإن.الحكمةباقتناء

طلب3:9،املفي.الصحيحالاختباروالتعاسة

والز.الخيرتمييزملكةلهتكونأنسيمان

تحليلنتائجمن.افيفيالأدبثةالعنامر:ئالئا.

نأنجدالخبر.فيمراجعثلاثةكتشفت،المراجع

فعلىالمواد.انتقادفيهيدخلخبهزاكؤناليهوهي

لنا.يقولأنالمدؤنأرادمائبرزأنالنقد

الماءحيثالصحراءفي7:-ب2:4نك)1(

نفشاحثا،كائناالإنساناللهخلق،الحياةيحمل

(.الاثنينبينفصللا.بكلئته)الإنانوجسذا

جدإ.مهئمانتروبولوجينمنأمامنحن

الجتة.خلقعنثانيةنسخة2:8-9:تك)2(

تكفيإلا،التوراةككفيالمعرفةشجرةنجدلا

أيالمقطعهذايلعبلا2:.ا-14:نك)3(

التيالمياه:الجئةيصؤرهو.الخيروفيأجلمندور

بزكة.هيتحص

ككالإنصانأعطىالذ:15-217:نك)4(

يستطيعلاواحدةشجرةحدوذا:لهوجعل.شيء

.الموتنوثدلتهواللاأمانة.بهاالنصزف

أنالإلهالرصتأرادو)ذ2:18-24:تك)5(

اللهخلق.بإزائهعوئالهجعلالرجلعزاءيداوي

إطارفيوأدخلهاالإنسانفاستقبلهاالحيوانات

نأمنفمنعهعميقرقادبالإنانوحك.حياته

سوفرد

النتيجة:إلأرأىما.الخاضةجاتهفييعملاللهيرى

خاتمةآ24وكانت.منهاللهأخذهاالتيالمرأةرأى

الهوهيئجمع.والمرأةالرجلوحدةعنتتحذث

يعبزحيثانتقالة2:25وكانالعناصر.هذهكل

وهزدمةوالمرأةالرجلضعفعنوالخجلالعري

.الفردوسحئةتدخلتا3:تكمع.ممك!ة

اتراحا-!!صطرةإن.الأدبثةالنماذجرابغا:.

نجدهكماالبداياتلخبررسمةتقذمتجذاالحكيم

السطرةهذهعننسخاتوجدت.أا-اتكفي

أولىإلمطنعودوهي،كنعانوفينينبقيةفي

معالكونولادةبدأتالبابلتة.السلالات

كماوالكائناتالحباةبغيابتبدأكوسموغونيات

فيمصر(.وفببابلويخة)فيب-ه2:4تكفي

)نوحأوتنفستيم)جلجاش(غلغامشملحمة

وعرفت".الحياة"نبتةعلىغلغامض!دكالابلي(

تقذمنبتةوهي"الحياة"شجرةالمصزلةالنصوص

هل:بالعالمتحيطالتيوالأخهرالخلود.فتمغللآلهة

لقدن"؟شج"فمعمصرقيفيشونعننبحث

لينزععصرهفيالحكمةتراثاليهوهيئاستعمل

.وأضاففصخحالأدبثة،نماذجهعنالسطر

الجنة،وسطفيالحياةشجرة،واحدةشجرةوبدل

شجرةأضاف،الآلهةلدىالخالدةالحياةرمزوهي

ترتبطوهي،والتعاسةالسعادة،والشرالخيرمعرفة

المزةهي(.أنيتنافرصلاة)رجالمصرثةبالحكمة

أجلمنالثمبنةالئمجرةهذهيخهائخعلالتيالأولى

شجرةمع3:6()تكالواعىالعملأوالنجاح

تكفألفهذا،كلمناليهوهيانطلق.الحياة

بالفردوسلعققماكللنافكان26.:-4ب24:

حياتهفيلعب،:7()2اللهبنسمةيحياالإنسانحيث

للسعادةخلقهقداللهكان.واللعنةالبركةبين

حميمةحياة:لهمارمزاالفردوسوكانوالخلود،

أمل،سهلةحياة،الخليقةمعتوافق،اللهمع

بالخلود.

موضوعتطؤر.المنفىقبلأولأ:.،3(

03.:11رج؟:12:1514؟13أمفيالفردوس

الحياةطعملهاحياةشجرةيوئدالبزثمر



سوفرد

جعله،ع!مانوئيلإشمباصؤروحينالفردوستة.

نأإلىوعسلأزبذا"يابهل:عجائبيبشكليغتذي

الخبر!ويخنارالثربرفضكيفيعرف

بذكرنا11:6-9،إشوان15(.ة7)إش

المستعاد،السلام،والحيوانالبشربينبالمملام

الماءوفرةمع92:17()إشالخصبوعودة

الصحراءيجعلالذيوالسلام03:23-26()إش

علىيدكهذاكل32:15-.2(،)إشغناءجسة

الأزمنة.نهايةفيالفردوستكوين

صقيا(طتوفف،المنفىبحد.المنفىبعدثانثا:"

الحربةالأرض"إنالفردومصي.الموضوععد

حزفي36:35(.)حزعدنلاجثةستصبح

عدنبأشجارالوارفةالأشجارتذكرناا-31،9:

الهيكل.معالمقبلةأورشليمرؤدةوفي.اللهجئةفي

ويكبر،الهيكلتجةتحتمنالماهتخرجالجديد،

تنبتثاطثيهعلىعارفا.سيلأفيصبحالنهر

)47:12(.يذبللابورق)47:7(الأشجار

وأعلن)47:9(.حياةبحربصبحالميتوالبحر

الردت"لأن،صهيونعزاء51:3()إشالثانيأشعيا

فيالرلثإ.كجثةوالقفرعدنمثلالصحراءيجعل

47.حزموضوعالثافيزكريايشعيدة:498زك

العجيبةالجنة4:13-15نشفيأبضاونلاحظ

ماوهذا"الفردوس"،السعينئةفيصارتالتي

هذهجميععلىونريد.فلسطينعنأيعدنا

أعلنالذي24-27()إشإشعيارؤياالنصوص

الموتوزوالالأزمنةنهايةوليمةالرابمالقرنفي

91(.ة26)إشللمونىممكنةوقيامة25؟8()إش

للفردوسذكزانجد.العهدينبينأدبثائا:.

نهايةفردوسأفضلتصؤزانتصؤركيالداياتفي

)يوبالخلقمنالثالثاليومفيغرس.الأزمنة

جزءافكان6:42(،عز4؟ا03:اخن2:72؟

.الكونقبلالذخلقهااليالثلاثة4الأشيامن

بعطرمعطرةجاةشجرة24:4أخن1وصزر

أخن)1الكرمةالمعرفةشجرةوتث!به.لطيف

تحديدعنعديدةنظراتوكانت32:4(.

يدخلهفردوسوجدثئم.السقطةبعدموقعها

029

منأخنوخخطف.الأخبرةالدينونةبانتظارالأبرار

الفردوسإلىفنقل5:24(،)تكالأرضعلى

22،أخناوفي.مصيرهمالملائكةثاركحيث

وموضحينللأبرارموضعبنالثيولتجضضن

الفردوصيكتضفأخنوخوأخذللأشرار.

أرضولعبر21-25(17-91،أخن)أ

شجرةقربفيمز27-32(أخن)االأطياب

أخنافي.العنبعنقوديشبهالذيبثمرهاالمعرفة

وهذا،الأحياءأجلمنيتشقعرنالأبراررأممط93،

حالثة.إقامةموضعهوالفردوسأنيدكما

الآبا.فرأىوالغربالثممالبينأخنوخوجلس

كتابأئا07:3-4(.أخنأاوالقذيصينالأؤلين

جبلأعدنمنفجعل8:91()يوباليوبيلات

نبعفيالأبرارفردوس7:36عز4ووضععالئا.

بزخة"،أخرى"أرضاوصزر.الأربعةالأفهار

إلىنصلوهكذا.القيامةيظرونالأبرارحبص

2.متعذدةطرقعنصورةبعدالراحةموضع

الأزمنة،نهابةفردوساليهودفيالعالمعرف،وأخيرا

16:91-لو)رجالعيموفردوسناربينضابل

،2،7:22:2رؤ،18لاويوصوأعلنت131.

معتقدات5(2:14)الحربيوسيفوسوأورد

الأفراحفتصبحالاسيانتينلدىلهذهمشابهة

الفردوسالسريانتةباروكرؤياومئزت.ملموسة

الفردوسمنالأرضعلىالمسيحاني

السماء.فيالإسكمانولوجي

"نردوس"كلحةترد.الجدبدالعهد:وابفا.

كلحة23:43،الوالجديدالعهدفيمزاتثلاث

2:7(.رؤ12:4؟كور2؟الصلبعلىيسوع

التائب؟اللصطبعلىيسوعجوابيعميماذا

رفقةثانئا،.طبلما)اليوم(مباشرتحقيقأولأ،

اللهخلاصالأبراريجدموضعفي)معي(المسيح

الغفرانإنجيليلونا،نظروفي.أجلهممن

منذ34(،ة9123:ا-.ا؟)7:36-.ه؟

.الخلاصزمنمحيءعلىيسوعدكالصليب

يسوعتجربةخبريشعيدا:13()مرمرتىعند

علىينغفبفهرآم.لمسيرةمعاكسةمسيرة
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معه.وفاقفيالعال!البروحشوعلىالتجربة

انخطافإلىبولسأشار12:4،كور2وفي

وحدهمليسواأنهملخصومهليبينعليهحصل

اللهنعمةويبرز.الظواهرهذهموىعلىثميندن

موضعأئا.ضعفهقبللمنبالمميحيمنحهاالتي

ستصؤر،ذلكبعد.الثالثةالسماءففيالفردوس

إلىزبارته(مخول)كتاب"بولس"رؤيا

الفردوسإلىوالتلميحات.جهئملىالىالفردوس

17(.،14،ا22:،)21:4كثيرةالرؤياسفرقي

إلىالرعائلمنالأولىالرسالةيهي7ت2هـان

شجرةمنياكلأنالغاب"أعطيالكناش:

".اللهفردوسفيالموضوعةالحياة

61باء.وتقليداظديدالعهدمنحولاتخامشا:.

خمسالفردوسفي)22(توما""إنجيليذكر

يذوقلاعرفها"فمنورقها.يقطلاأشجار

تتعفقأمورفيالآبائيئالتفسبرتوشعوتد".الموت

منتجريالأربعةالمردوسأنهارإن:بالفردوس

أولانتافردوشاالسرلانيأنرامورأى.الصليبتحت

جبلعلىموقعهويجعل،الأبرارإليهبذهبمستمزا

موضوعالجيدفييتبينوهكذاجذا.عال

المفقود.الفردوس

الذينالثهـعوبأحد.مفت!حةبلادسكان:فرزلون

إليهاإصرائيلبنيمحيءقبلكنعانفيكانوا

افرايمجبلفيأتامواي(.ا:4قضى13:7؟)تك

02(.34:)تكشكيممنطقةوفي:15(17)يش

"فلسطيين،للفظةصوتيةاختلافةأمامنكونهل

الأمرت"؟سر"فالحصريالشكلعلىنرتكز

ممكن.

.حصان"رج!(ا)،فرس

أرضهاامتدتامبراطورلةالاخمينتون)ا!(،فرس

ذكرأتدم.الحديثإيرانفيفارسمنطقةامتداد

أشوريةنيوكتاباتفينجدهفارقيلملكمعروف

إلىسلطتهمذالذي)668-627(بانيياللأشور

الجديد،الأثورىالحكمسقطحين.المنطقةنلك

لغةفهموأخذتالمادايينإلىفارسانتقلت

عيلامبحضارةتأئرتكما.والإدارةالياسة

فرس

الفارسيةبرسابوليسإدارةفيلغتهااستعملتالتي

ئار555،سنةق.م.5القرنمنتصفحتى

ملوكآخر،اسنياجيسعلى053(056-)كورش

أسسووضعحمدانعاصمتهفاجتاح،ماداي

الأوسطالرلتىحكمواالذينالاخمينيينطكة

ليدية،احتلالإنالكبير.الاسكندرزمنحتى

اليونانيةالمدنوخضوع547،سنةكرسسوسبلد

منالثرتيئالقسموضثم،الصغرىآعيةفي

النيوبابلونيةنبونيدامبراطوريةواحتلال،فارس

كورشامبراطورلةمنجعلهذاكل953،سنة

حتىالأوسطالشرقعرفهامملكةأعظمالفارسية

)952-522(قمبيزضئم525،سنة.الزمانذلك

خلفاؤهوحاولالفارسمة.الممتلكاتإلىمصر

يحتلواأن(الأولاخولروش،الأول)داريوس

حروبكانتتلك.المعنىحصرفياليونانمدن

الفارسيالجبشفشلولكن.اليونانفيالمادايين

الفارسيالاصطولهقلمةثم،094صنةمراتونفي

بدايةكانا،947سنةتركيا!،)إيونيةميكاليسفي

بحر!ثافىوعلىتبرصفيالونانثةالمدنتحرير

الامبراطورلةعلىيؤترلمالفشلهذاإيحه.

الحضاراتبينالطريققطعولكنهالفارستة،

عالمبدا.الفتتةاليوناتةوالحضارةالقديمةالرقتة

الدينئةالنفالبدواحتراموهادئا.موخذافارس

واسئعمك.أورشليمهيكلبهاءإعادةعلىساعد

صارتالتيالأرامتةاللغةبجانبالمحفيةاللهجات

الرسمثة.الفارسئةالامبراطورثةولغة،؟وليةلغة

.الصراعاتيهدئأنيتطعلمهذاكلولكن

تمزداتعبرظهرتثمالبدء.فيخفئةكانت

الملكي.القصرداخلصراعاتئ!خعتهاعديدة

.م.ق5القرنمنتصفمنذفارسانحطاطوبدأ

الحرببسببالغربإلىفارسموخ!تقولةرغم

404سنةإلى431سنةمنواصبرطة6ليةبين

فيوالنقص،فاعلةمركزيةإدارةفغياب.!.ق

خضعتمملكةالداخلمناضعفاالخلافةمبدأ

هذهسقطتلهذا،.نابذةضغوطاتلعذة

المقدونيالاسكندريدفيبسرعةالامبراطورئة



يننستافرسا

،رجق.م.033سنةلهاحذاوضعالذي

.فارس

بملوكهم:لائحةوهذه

007سنةحوالياخمينيس

دا6756-.تايفيس

6.06-!ا.الأولكورش

955-06"لأولاقمبيز

955-952الئانيكورش

528-523الثانيقمبيز

522-486الأولداريوس

458-465الأولاحضويروش

-464424الأولارلمحشضتا

.4234-هالئافيداريوس

4-40935الثانيارتحثشمخا

358-8+الثاكارتحشثتا

+ا5+-الئالثدادبوس

أستيرنصفيكماهامانأبناءأحدفرسان!تاين

.(7-9:14)أسالبونالن

ملكالحامسفيلبسابن.كتيمملكفرساوس

الرومانتونغلبهملوكها.وآخرمكدونية

.م.ق168سنةفدنةفي8:ه()امك

الذيالبنتاتوكسمنجزء.فرشيوت:الجمعفرلثه

فيالمجمعفيتقرأأسبوعااجزة53إلىقئسم

الاشكنازإن.الصباحتقدمةخلالالسبت

ليدثوا(ترتيبسدر،)من"سدره"يستعصلون

الجزء.علىليدئواوفرث،المقطوعةعلى

عبدونالقاضيفيهادفنافرايمفيمدينةفرعتون

بكيديىحضنها.(12:15)قضالفرعتوني

الشلطالجنوبإلىكلم9تجدإ.ه(.9)امك

شكيم.من

منأبناؤهاعادإسرائيلئةعائلةرئيسفرعوش

-2:3)عزويئوعزربابلمعالبعض،السبي

8:3(.أعزعزرامعالآخروالبعض7:8(،نح

فرعوض125.:01)عزالغريبةامرأتهتركبحضهم

بممارسةالتحقدعلىوقحواالذينالرؤصاءأحدهو

الذيفدايا:أولادهمن.(01:15)نحالشريعة
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3:25(.)نحالأسواربناءفيعمل

"فرع،كلمةنجلىحيثمصرلملوكبيبليلقبفرعون

مثلأقدمأفا.القديمةالمملكةأيامفيبيتممبرأي

الفصرعلىلاالملكعلىفرعونفيهيدكمعروف

41)القرناخناتونءزمنإلىفيعودبيت()اكبر

خمسةفيتضقنلفرعونالكاملاللقبأقا.(.مق

نذكرونحنالرابمالاسمالمصزيونيستعم!.أسماء

الفراعنةأماالخاسى.باسمهمالفراعنةدوئا

نخنو،صفرع،فهم:التوراةفيالمذكورون

إلى:تلميحاتوهناك.ترهاتة،سوا،شيشق

لهزوجةابراهيمامرأةسارةاثخذفرعون1(،

012.-12:15)تكحرمهفيوجعلها

ليعقوبوقذميوسفمقامرخفرعون،2(

04-47(.)تلثإقامةموضعوعانلته

أيا!في:8(.ا)خريوسفيعرفلمفرعون3(،

-013)2الأؤلسيتييكونقد.العبرانئونتضايق

.)2912

يكونقد2:23(.)خرالأولصيتيخلف4(4

يكونقد.أيامهفيمصرتركواايرائيلبنو

-1223(.)2912النافيرعمسيس

3:ا؟)املابنتهسيمانتزؤجفرعون،5(

الأخير)الملكالانيب!وسانيسيكونقد8(.ة7

نانيس.من21(السلالةفي

ادوم،لملكالمتمزدالابناستقبلفرعون6(،

-ا)260امينيموفيهو-22(.11:14)اولهدد

.سيامونخلفهأو769(

سليمانعلىالثاثريربعاماستقبلفرعون،7(

شبمئئ.يكونتد11:.4(.)امل

وهو.الشرقثةلبنانسللةمنينحدرجدولفرفر

5:12(.مل)2دمثقنزكطأحدأبانةمع

تؤئنالكهنوتئةالعائلاتكككانتالكهنهفرق

23:8؟أخ)2أسبوعخلالالهيكلخدمةدوزئا

الملكئ،الزمنفيوجودهمأما22(.:8،الورج

أننجد.شا91إرفيالكهنةشيوخذكرفيتضثن

المنفىبعدإلأيترشعلنفرقة24فيالكهنةتوزح

إلمىالتنطمهذاينسب24:ا-18أخاطنهـان
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فقد:7(،7/14العاديات،يوسيفوس)رجداود

التيالكهنوتئةالعائلاتمنلائحتين12نحتضقن

ترتيببدأ،إذناعما.21أو22فقطتعذكانت

يمكنلاالحافيوشكلهبعد.فيما24:7-18أخا

الفرتةلأنوهذا.المكابثينزمنقبليكونأن

ا(ت:2مكا)المكابئينجد،يولارببفرقة،الأولى

أما.صريحنمنأيفيالوفتهذاتجلأبذاتظهرلا

لأسبابكهنوتتةفرقة26عنفتحذثواالاصيانتون

الأولى،)المغارةبهأخذواالذيلالكلندارتتعفق

:2.12الحربنظام

.أبوت*رجالآباء.فصولأبوتفرقي

أففمدراشالب!عازر.رابفمولالبازررابلزقي

شخصدؤنه.التاسعالقرنمنالأولالعقودفي

هرقانوس،بناليعازررابيإلىونسبه،اسمهأكفل

الثاني.وبدايةالأولالقرننهايةيعائشتنا*وهو

يأوفي.بابلونيةفيأوفلسطينفي؟ونيكونقد

وعرفكبيرةشعبيةالكتابهذاعرف،حال

اليعازررابيفرقي.اللاتينهيةإلىونقل،طبعةعثرين

فيتحئزتأجزاءثلاثةيتضضنوهومركبكتاب

اللهنزلفيهاالتيالظروفيصؤرواحد.الاصل

بدايةعنمفضلةروايةيقذموالثاني،الأرضعلى

هووالثالثةالكلسدار."وحسابالراينيالتصؤف

وقوفا.الصلاةأوعمدهحولمدراشمنجزء

اليعازر.رابيسيرةالأولينالفصلينفينجد

السبتلأيامعظةبشكلعدبدةفصولوجاءت

التيالمنحولاتتعاليمبعضعلىهجوبةبلهجة

الهودية.الشيعبعضبهاأخذت

شقيقفردشنا.:الاكادثةفي.فارسياسملزمشتا

9:9()اح!هامانوابنفرشنداتا

معهفتلواالذينهامانأبناءأحد.فاريياسمفرشنداتا

.7(:9س)1

الأفرانمنعدذاالاثريةالتنقيباتأظهرت)ال(،فون

،2:4،7:9الاوالأطعمةالخبزلطبخ)تنور(المنزلتة

بعملخاصةأفرانومن7:4-7(،هو26:26؟

،حديد(،برونزتفضة،)ذهبوالتعدين:الفخارفي

الدمارصورةهوالتنور()أوالفرن.الكلسوأفران

فريجية

01(.21:)مزاللهعندمنكعقاب،بالارالفيف

)عدزبولونقبيلةعنالمسؤولاليصافانوالدفرناخ

.)34:25

.المث!ناةفيطهوروتنظامفيالرابمالمقال.البفرةفره

البقرةاخنبارحولصراخنعالج12.فموله

ورمادوحرقها.وذبحهاا-22(:91)عدالحمراء

النجسينيطقرالنبعبماءالممزوجالحيوانهذا

الطقس.هذائصغيعدلمالهيكلدمار.بعدبحيت

توسفتا.عالجتهفقدالموضوعأما

العرئةالجزيرةجنوبفيتقعقدمنطفة.فروايم

بالذهب.اشتهرت3:6(0أخ)2

الذينسليمانعيدمنعائلةرئيس55.:2عزلزودا

7:57(.)نحفرلدا-السبيمنعادوا

فيلبس:لقب22(.5:مك)2فريجيةمنأصلهلزيجي

.4

الفريجثونأعطاها.الصغرىآسيةفيمقاطعةفريجة

الصغرىآسيةفيتوغلواهندوأوروئونوهماسمها

القرن،إيجهبحرإلى)نسبةالإيحانتةالهجرةخلال

الأيثورثة.والقؤةالحثبةالقؤةوهذدوا.(.مق12

موشكو.من)مبداس(مياملكهماسميذكر

وغلاطيةفريجةعلىاعتذتمملكةأشسوا

ولكها.كبدوكيةونصفأليقونية(وليكأونية

عادتثتم7(.القرن)بدايةالقيمرئينيدسقطت

جيوشبواسطةاحتلالهاحتىاللبدتبنيدعلى

.م.ق291شةرومانئةفربجيةصارت.فارس

)223-الثالثأنطيوخسعهدمنذيهودفيهاأقام

وشعانرأعرارهامعفىيجيةديانةاشنهرت187(0

تقليدثاالفرمجتونعبد.القديمالعالمفيعبادتها

الفريجي.ديونيسوسأوزوشوهوسبازيوس

)الأمقيباليىعبادةتبتواالصغرىآسبةوفي

موتاهمدفنواسبازيوس(.)هوداثيس(الكبرى

منكثيرعلىالمنقبونعثروتد.الترابتلالفي

أوروتة.هندولغةالفريجثةاللغة.الجثثهذه

خاصبحرفمدؤنةفريجثةكتاباتؤجدت

فيكتاباتؤجدثكما6.و7القرنإلىوتعود

زار.المسيحيئالعمربدايةإلىتعوداليونالثةاللغة



فرلدا

اعفيالثانيةالرسولئةالرحلةخلالفريجبةبولس

)أعالثالئةالرحلةخلالإلبهاوعاد16:6،

فريجتةفيصلغاالمسيحئهةانتشرت18:23(.

بهااشتهرالتيالهرطقاتأيضأوتسزت

ماشك.،رج.الفريحتون

نرودا.!رض!7:57.نحوبدا

فزيبرن

العالمفيدبنئةثيةالفزسيؤنشكلأولآ:.

وتقاليدالشريعةبمعرفةيحتنونكانوا.اليهودي

الثريعةممارصةعلىوئذدونعصيقةمعرفةالآباء

بالسبتيتعققمافيولاضمادقيقةممارسة

اسمهميشتقالفور.ودعالطقسئةوالطهارة

أممطفروشيمالعبرثة:فيفرشحايا.الأرامئة:من

لانخصومهمكذلكصماهم.المنفصلون

ثحبرهمكانتدقيقةممارصةللثريعةممارشهم

نجدمانادزا."النجس"الشحبعنالانفصالعلى

حباريمكلمةولكنالمشناةفيفزشتينكلمة

فيدثونبحضابعضهميستونكانواهكذا(.)رفاق

المذكورونالحسيديميعتبر.حزبهمتنظيممدىعلى

للمزةيوصيفوسيذكرهملم.أسلافهممكفي

ولكن.(..مق-143)161يوناثالنعهدفيالأولى

يوحناأيامفيإلآحزئايكونوا!آضهميبدو

السياصةيحاربواأنذلكمنوهدفهم،هرقانوس

في.الحثسونئونالكهةالملوكبنتهجهاالتيالدنبوتة

السلطةعلىيدهموضعوا)76-67(اسكندارةأيام

بعد(السلطةهذهعلىوحافظواالثبفيالروحثه

الارسيطرب.م.07سنةأورشليمسقوط

فيخاضةواضحوهذااليهودئالمالمفيالفقليئ

والتلمود.المشناة

بوجهالعراممنالفزيسئونكان.سماتمثاشا:.

لهميكنولم،الكهنويةالصادوقينأرصوقراطئة

قؤادكانوا.علئهملهمبمنحهاالتيتلكإلأسلطة

،موابمنلهمبمانفوسهميفرضرنشب

الدينتينالقؤاذكالوابحبثكبيراتأئيرهموكان

روحئابلسياسئا،هدفهمبكنلمالحقيقئبن.

عكسالسياسةفيمعتدلبنكانوالهذامحضا.
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خهثهموكانت.متطزفينكانواالذبنالغيوربن+

تعليمهمكانيسوعأيامفي.القدبمالعهدنيرتراطثة

خلافهمأمما.فلسطينفياليهودفيالعالمعلىمشطزا

كان.معروففهرالصادوقنبن5معالعقاندفي

والقبامةالملائكةوجودبنكرونالصادوقئون

والصادوقئونالفزيسئونيكنولموالحلود.

بالطقوسمتعفقةأموربعضعلىيتفقون

تقليدمدىيوشحونفالفزستون.والقانون

ويعتبرونه(الشريعة)تفسيرالثفهيئالشيوخ

وهكذاعليها.متفؤقةبلللحرلعةساويةقاعدة

لانالصادوقئينعلىحتىللثريعةتفسيرهمفرضوا

فيالفزيحسئين.منكانواالثرلعةمعتميعمل

محموعةالثردعةومحفموالفزشئيرنيكؤنالإنجيل

.واحدة

يوعحكمكان.الفزشئينعلىالحكمثاثا:.

بل23:3()متالفزستينتعليمعلىليسقاسئا

أعمالهموعلىوالكبرياء()الرياهعقلم!همعلى

كانتالبدايةمنذ23(.مت،الويل،)الويل

حكمفرضواالذينوالفزلئنبسوعببنمعار!ة

3:6،)مربيلاطسمنبرأماميصوععلىالموت

عنبدافعأنالكئاببعضحاول14:64...(.

وتحذث،يوسيفوسقالهماإلىمستندينالفزسئبن

كانواأنهمشلثلاالفزسثين".إآفةعنآخرون

قبلذلكعلىمثالأفضلوبولس،غيرةذوي

القديمللعهدالوارثبنكانوافالفقسسئرن.اهتدائه

التيالعقئةإلىمبادئهمقادتهمولكن،بهوالواعظين

الشريعةعلىالمفرطةفغيرتهم.يسوعشجبها

والتشماركالمحبةإلىلاقادنهمالطقسئةوالطهارة

:9-18الووالتعاليالانعزالالىبل،الناسح

والى،والنجصالجاهلالثباحتقارإلى14(،

القانونتةعقلئتهمرافقتولقد.والعزلةالانغلاق

دبانةإلىرباؤهموجزهمالثكلثة،الأمور

يتكلملايوسيفوسإننقرلأنونوذ.منحجرة

عننقولوكذا.الفزش!ئينعنشىءككفيبالخير

الرابينيين.+

فرائض.5رج.الثرلعةتوجبهمافو!مة
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فسجة

البحرقربيقع.الأردنشرقيئفيجبل1(،

)نثأريحاتجاه4:94(3:17،)تثالميت

قبلالخروجمحطاتمنمحطةآخرهو34:ا(.

فسجةعلىمن2(..21:)عدالأردنإلىالوصول

هناكومن23:14(.)عدإسرائيلعلىبلعامتن!أ

.(341:،3:27)تثالموعدأرضفيموسىتأئل

13:02؟)يشرأوبينأرضفيفسجةجبليقع

12:3(.رخ

اليونافيأستيرنصحسبهامانأبناهأحد2(4

9:7-14(.)أس

دودو،بنالمازارالفلسطثبنواجههناكدميمفى

يذكرهلا11:13،أخ)اداودأبطالأحد

دميم.أف!-23:9(صم2

حاكم.فستوسبوركبوس:الكاملالاسمفشوس

فستوسكان.فبلكسبعد)06-62(اليهودثة

ليصلحالكفايةفيهمايعشاولكثهنبيلآرجلأ

ضذاليهودبشكوىاهتتم.فيلكستركهالذيالثز

حكتا،يصدرأنيقدرلمولكئه،الرسولبولس

المواطنوهوقيمر،إلىدعواهرحالرسوللأن

اليهودئةفيفستوستوفباي(.25:أاعالروماني

،02:182)العادياتالمؤزخبوسيفوسيقولكما

185،.)391

فصحيم.*رج.فسحيم

ثلاثة()كانوايترانأولادأحد.أشيرمنرجلف!مفة

38(.ة7أخ)أعائلةورثيسحربرجلوهو

المدارشأتدمكهانا.رالىقسمكهانارايفسقتا

قراءةأبضأيشكلكما.البنتاتوكسحولالمواعظئة

والأعياد.الخاصةال!بوتأيامفيالمجمعفيفبوتة

القسمفياسمهذكرلانهكهانا،رابيإلىئسب

ذؤنوقد،اليهودفيالكلنداربحسبترث.الأول

الخاسى.القرنفيإصائيلأرضفي

القرونمنمدراشالكبر.الق!مرباز،فسفتا

الأعبادجميعفيالبنتاتوكستراءاتحولالوسطى

هاغدول(.)شبتالعظيمالبت،حنوكهفيهابما

فيوجدتالتيتلكلثهالأجزاءهذهمنخمسة

فسقتامنأقدمهوأالذيكهانارايمافسقتا*

ويسبق.اسائيلأرضمنهيمراجعهكل.رباثي(

بهذهتبدأسلوكثةمقذمة،العظاتمنعدذا

هذامدؤنأنيعنيهذامحلمونا".اعثمنا:العبارة

دؤنأنهواعتبر.عئمناتنحومةمنافتربالمدراش

.م.ب7أو6القرنفيفلحمطينفيوئر

هناكإل!.الصغرىآسيةفيليكبةمرفأف!يليس

بينالمعاهدةحوللوكيوسالقنصلرسالةؤخهت

:23(.15مكا)والروماناليهود

فشحوو

شرطةرئيس.كاهنإقير.بنفشحور،1(

بدمارأنبألانهوقتدهإرمياالنبيئضرب.الهيكل

قال،إرميافثحورأطلقحينالندوفي.أورشلي!م

بانهوأنبأه.الهولبلفشحورلااسمك:النبيئله

تنثألانهويدفنيموتوهناكبابلإلىسيؤخذ

-16.أ:02)إربالزور

)إرالأربعةجهوذا()ملكصدتياوزراهأحد2("

-ا:فيالمذكورهو-6(.اة38

خلالمرتينتدخلملكيا.ابنفشحور،3(

بنصفنياالكاهنذهـمع.أورشليمحصار

صدقياالملكقبلمنإرمياالنبيئإلىمعحميا

الأربعةالوزراءأحدهوثانيةمزة2:اي(.ا)إر

عزيمةمنيخففلانهالجبفيإرميارمواالذين

-6(.ا38:)إرالمدينةعنالمدافعين

الذيالكاهنعداياأجدادومنملكياابن4(4

9:12أخ)االسبيمنالعودةبعدأورشليمفيأقام

:12(.11نح=

المنفىمنأبناؤهاعادكهنوتثةعائلةرئبس5(،

طفقواأعضائهابعض4(.ا7:نح-2:38)عز

أحدهوفشحور:22(.15)عزالنرلباتنساءهم

الشرلعة.بممارسةالتعفدعلىوفعواالذين

فيح!.س"فالحزبةفيالاسمال()عيدل!

81تردالتي38:8؟)إرفاسكالسبعييةاليونائة

حسصبسخاشكلفيوترد03،أخ2فيمزة

السبعييةمنتبقىمافيمزة35الارامئة(الصيغة

في"فصحا!الأرامثةبحمبالجديد(.والعهد
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بحسبالفصحيدكالجديد.والعهدال!بعينتة

منبالتحزرالعبرانتينبذكرطقسعلى،السياق

9:2؟عد12:48؟خر:الفصح)صنعمصر

2-23؟23:امل52:.ا؟بثى16:ا،تث

ش)ئنحرالتيالفصحئةالذبيحةعلى6:91(،عز

رح6،02:عز؟03:هأخ22،ا:12خر،ت!!

خر،بخ)زتذبحالتي22:7(،لو،14:12مر

،لك)أئؤكلالني6(،2،5،:16نث:27؟12

03:18؟ا!7:2؟16تث43-46،،12:11خر

14؟،12"14مر؟-26:1718مترخ

لقبأما.:28(18يو؟22،8:11،15لو

فلاالمعبد(إلىحخايتضتناحنفال:ج)حجمد!9

وربما34،25:؟12:14)خرنادزاإلألهيعطى

2-23(.ا:45حز،23:18خر

الكبرىالثلاثةالأعيادبينيردلاالفصحعيدإن

ا-23:4،17)خرالقديمةالكلنداراتفي

نث؟بهرهي،-13!3:18خر؟الوهبمي

الذيالفطيرعيدتذكرالتي8:13(أخ2،:1616

منبالخروجأيضأويرتبط.عينهالزمنفيبهلمجتفل

إلىالفصحضتتالتياللاحقةالنصوصفيمصر.

)خرالأول!اليومعلىالفصحعيددلالفطير،

28:16-25(.عد23:ه-8؟لا12:6-18،

2-24؟ا45:)حزالسبعةاليدأيامعلىدككما

يو؟ا4:22،ا2:لو،ا:14مربم26:2ت

93؟:18؟ا:11:55،12؟6:4؟2:13

2:01العاديات،بوسيفوس؟12:4اع،91:41

اليهود(.عند"فسخا"ئسفىالذيالفطيرعيد

بال!نسبةلغزافنبقىح"س"فلفظةأصلأما

وأ.)هذأ("فثحو"الاممادئةمنقزبهابعضهم.إلينا

فتحذث"ضربةا(علىيدكممرئاسمنقلرأوا

عددوهناكمصر.ضرباتمنالعاشرةالضرلةعن

)يردفممح"9العرقيبالفعلحأس"فيربطكبير

4:4؟صم)2عرج"9يفيالذي!قليلةمزات

26(.:18)امل"قفز"،"رقص"21(،:18امل

هذا31:ه(.)إشخثصعفى،أيضأ:ويعني

الذي23-12:13،27خرمعنىهوالأخيرالمعنى

"فمهح"الذيالرلثعملبواسطةالفصحيثرح

اسرائيلنجيبيوت!وداعحمى،عفى،عبر،)قفز

ولكننا.الفصحئةالذبيحةدمعليهبموضعالذين

تحذثهكذا)إصائيلبنواوردهثالؤتفحيرأمامهنا

عناللاتينتةوالشعبئةهيارباسيس،عنكيلا

لمولكئه27(،"12:11خر،العبور،ترانزلتوس

.الحروجلسفرسابقهوالذيالفصحطقسيئرح

أصلبأنالقولعلىاليومالشزاحيتوافقالعيد.اصل

طقوسفكتاب.الفطيرعيدأصلغيرالفصحعيد

-12:21،كهوتي،-12:114)خرالفصحعيد

هوالذي،الرعاةعيدعنيتحذثيهوهي(ث23،

القدماءالعربمارسهالذيالرببععيدمنقرب

والاحتفال.لمواشيهموتنميةلقطيعهمحفطا

المذبح.ولاالكاهنولاالهبكليذكرلابالفصح

النارفيوتشوى،القطيعمنتؤخذضحئةبل

أعثابمعالبدولدىفطيرخبزمعوتؤكل

الذينالرعاةلباسفيويكونونالصحراء.

الليل.فيالعيدبههذالمجتفل.للانطلاقيستعذون

بدءوفي،بالقطعانالرعاةيهتئمبعودلاساعة

الرعاةينطلقوساعةوالمحز،النعاجتلدساعة.الربغ

ومليءحاسموقتهوالصيفئة:المراعيإلى

(تيشح)م"المدثرا(فيتجشدتبمخاطر

أنالرعاةأرادواذ:13(.12وربما:12،23)خر

)فيبيوتهمأبواببالدمصحوا،ضرباتهمنينجوا

(.خيامهمأوتادالأصل

يعود،جذاقديبمعيدالفصحأننستنتجوهكذا

!اذ.بدوأنصا!أوكبدوإسرائلبنيحياةإلى

دونالعيدعنيهوهي()تقليد2:ا12خرتحذث

واذا.صحيحبتذكريحتفظفهو،شرخالهيقذمأن

فيبهمجكفلواأنإسرائيلبنوأرادالذيالعيدكان

الهوهي؟التقيدمن3:85:3؟)خرالصحراء

عنديجبفصح،عيدكانالالوهيمي(من5:ا

مصر.منللخروجسابقال!حإننقولأنذاك

منالخروجبتاربخفارتباطهأمر،منيكنومهما

الدمطقحنصارلفدخالمحا.!دلولأيمنحهمصر،

بيوتعنعفاالذيالرلثلخلاصتذكزاالفصحيئ
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الفصحدمعليهاجعلاليإسرائيلبني

اشتراعي؟:12،27؟يهوهي:12،23)خر

منذهوالرعاةولباسكهنوقي(.12:13-14،

للخروجالمستعديناسرائيلبنيلباسالآن

السرعةعلامةهوالفطيروالخبزا(.12:اأخر

كتابأتايهوهي(.93)12:34،الانطلاقفي

:3-213؟0-12:15)خرالفطير*عيدطقوس

6-8،:23لا؟2315،34:18:؟هـا

التيالقديمةوالكلنداراث8(،16:3،4،تث

الغلةوجمعالقطافوعيدالحصادعيدمعتذكره

،-34:1823؟الوهيمي،23:41،17إخر

هذازرافي.عيدعنتتحذثفهيصهوهي(،

اللاحقةالطقوسكتمبستوضحالذيالعيد

أرض!فيإيرائبلبنيإقامةيفترض،سماته

حالأائخذ،كنعانيأصلهالذيالحيدهذا.كنعان

بالتحريرارتبطحينإيمرائيلبنيلدىدينئامحئى

34:18،الوهيمي،23:15،)خرمصرمن

16:3،ئث،اشتراعي،3-.اة13يهوهي؟

(.كهنوتي،:1217خر

الربيع،فيبهمالمجتفلاللذانوالفطيرفالفصح

خبزاويشعملان.عينهالخلاصحدثيتذكران

لافترةفيواحذاعيذاالعيدانصارالنهايةفي.فطيرا

الإصلاحبعدجاءتولكنها،نحذدهاأننستطيع

الاخفالإلىالمؤمنبنيدعوالذيالاشتراعيئ

5-7(.16:ا-2.)تثأورشليمفيبالفصح

ففال:العلماء،تقنعلمفرضئةتذممنهناكولكن

إسائيلفيتأضلواحذاعيذاوالفطيرالفصحكان

بهواحئفل(،الفصحاسمالفطيرأعطىتث)إذ

يعكسالذيالمنفىزمنفيعداماالمعبد،فيدوئا

عندتوففنافإذا12.خرفينقرأهالذيالطقس

وضعلبألا12خرطقسئفهمألا:نسألالفصح

12:7،13،)خرالدمطقسوهل؟المنفى

تنقيةطقصالأصلفيهوكهنوقي(،12:21-23

إلىيعودالفصحأصلإننقولوهكذاوتطهير؟

كمافمارسوه،اسائيلبنيسبقوقد،الرعاةعالم

الصحراء.شعوبمنعددمارسه

خارخاجعلناإذاالفمح؟عيلىئطؤركيف

12؟)خرالبنتاتوكسفيالتشريعئةالنصوص

28:16-9:1-14،عد23:-8،لا34:25؟

2-45،24:احزونصن16:ا-8(تث25؟

)يشالفصحعيدعنكثيزاتتحذثلافالنوراة

35:ا-أخ2=2-2323:امل2"ا-.2؟5:

المراجعهذه6:91-22(.عز03،أخ182؟

نكؤنبأنلناتتيحلا،التأويلوالصعبةالنادرة

هونقذمهماكل.الفصحعيدعنواضحةفكرة

الفرضتات.عالمس

أصلعرفناأنبعد.للمنفىالسابقةبالحقبةونجدأ

أخ)23:222مل2ضوءوكل،الفصحعيد

إلىيعودبالفصحالاحتفالأننفهمأ،35:18

بدونالجوهرفيالطقسكانلقد.!!رائيلأصول

اليهوهيالتقليدعنهتحذثالذيالدمطقسشك

نستبمدأننحشطيعلاولكثنا2-23(.12:ا)خر

)خرالكهنوتيالتقليدأبرزهاالتيالمقذسةالولبمة

الفصحالقديمةالكلنداراتتذكرلم(.-14ا:12

بنيلأن34:18-23(،ا-23:4،17)خر

تدوينزمنفيبالفصحيحتفلونيكونوالمإسرائيل

أفرادوبينالبيوتفيبل،المعبدفي،النصوصهذه

التيج""حولفظة21-23(.12:أخرالعائلة

)شريعة34:25خرفيعليهتطتقالعيدلهذاخعلت

ذلك(.معالعمديذكرلاالذمم!23:18فيكمامماثلة

الأصلفيتسري)التيالثسلعةهذهأنيبدوولكن

الفصحعلىتطحقلم،العيداسمأقفهأوعيد(كلعلى

16:ا-7(.)تثحبئعيدالفصحصارحينإلآ

مل)2يوشاوالملكتثيكونأنالممكنومن

سابقةممارسةالواجهةإلىأعاداقد2-23(ا23:

وئميزأعائلئاعيذاكانالفصحأنفأفهمانا،للملكئة

يدو،-5:0112يشفيالقديموالخبر.الفطيرعن

كلأنيبدوولكن.الفصحإلىالفطيريجمعوكانه

-3418:؟23:15)خرالفطيربعيدلهعلاقةلاهذا

.للأرضامتلاكعنبساطةبكليعبزبل02(،

فيواحذاعيذايكونالمالعيدينأنيبدووهكذا

يذكرالذي:1616تثفإنيرشيا.إصلاحزمن
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أنيجبالتيالثلاثةالتقليدتةالكبرىالأعياد

يذكرلاأوريثليم،فيالوتتذلكبعدبهائخفل

ثانية،جهةومن.جهةمنهذا.الفصحعيدبينها

2-23(23:امل)2يوشثافصحخبربلئحلا

يفرضالذي16:ا-8تثإنالفطير.إلم!أبذا

الذيهو،المركزيالمعبدفيبالفصحالاحتفال

نمنأعامأنناغبريبدو.ماعلىالعيدينبينيجمع

مصطنعبشكلقزب،متعذدةعناصرمنمركب

:3-13خر8؟أ،4)آ3،الفطيرأيامسبعةطق!ن

ذاتفيبهلمجتفلالذيالفصحطقصمن01(

،ا)آواحدةل!يلةفقطويدوم،أبيبشهرفيالمعبد

الضحتةمنيثيءربركلابحيث7(ب،24،

المؤزخإلىنعود.أنهنانستطيعلا)آ3(.للغد

يتهمالذي03(بما-358:ا،أخ)2الكهنوية

الجديدأئا.أيامهفيالفصحطقوسواضحبثحكل

فهو،الاشتراعيأدخلهالذي23:23(مل)2

فيبهيحنفلونعيدإلىفديمعائليعيدتحويل

وجمعالفطير(معيعملكانأكماالهيكل

نأبعدواحدعيدفي(والفصح)الفطيرالاحنفالين

التحؤلهذامعلتتوافقالنصوصالمشترعبذل

علىتشديد.الدمطقسكياب16:ا-8،)تث

خر6؟5،آ2.فيحبزالذبائحئة:الوجهة

فيالطهيعنآ2.فيالبقرعنكلام12؟27،

المعبد(.فيالوليصةوعنآ7،

تححلالتيالنصوعىإن.المنفىبعدحقبةوق

واحدوقتفيتدؤنلم،المعلوماتأدقهناإلينا

إلىئنسبالذي-14ا:12خرفإن.واحدةوبيد

يستحيلحيثالمنفىإلىيعود،الكهنوتيالتاريخ

الاشتراعي.التفلبدبحصبأورشليمإلىالحبئ

جماعةككيعنيالذي14(:12خر،ج)حوالعيد

(5أ-آ43،اللامحتونينعداما؟6)آ3،إصرائيل

طقسبحسب،البيوتفي،العاثلةداخلبهلمجتفل

الفصحتة.الولبمةمثل،قديصةممارصاتفينجد

15-:12)خرالفطيرطقسبينالحالىوالارتباط

،6،)آ2المذكورةوالتواردخالفصحوطقس02(

الميدانفيهاكانحفبةعلىيدكعذاكل18(،

قدبكونواأنالمعقولمنيقىلهذامثحدين.

وأأبيب14-15بدءفيبالفصحدوئااحتفلوا

(،نيسان)آذار،نيزانشهر،الأولالبابليالثهر

لامضها(،القريبةأأوالكهنرتئةالنصوصولكن

؟92:عد،ه:23لا6،:12)خرالعيدزمنتحدد

2-45:احز6:91،عز35:ا؟أخ28:16،2

دوفازمنهيرتبطالذيالفطيرعيدإلىلتشيرإلأ24(

نأالصبمنيبقىلهذا،.أيبحصادنجضوج

أيامسبعةمعالفصختوخدفيهالذيالاريغنحذد

إلىينتميالذي23:ه-8لافكلندارالفطير.

فيالأخيرةالسنواتإلىبشبرقد،القداسةشربعة

ق؟م.السادسالقرنبدابةفيأييهوذا،ملكئة

لبردتةحالأىفيسابق،الاثينبينالتوحيدوهذا

وتعثر941سنةإلىتحوداليالفصحثةالفبلةجزيرة

عينها.الألفاظفيالأمورعن

نإنقولأنعلبنافاستحال،المعطياتنفصت

الذيا12:ا-4خرفيالكهنوقيالطقسكان

بالفصحليحتفلوااليومحتىالسامزلوناستعمله

العائدةالجماعةفيمورستدجرزبم،جبلعلى

بعيداحتفلرا،الهيكلبناءإعادةفبعد.المنفىمن

45:18-24حزلىانالمعبد.فيوالفطيرالفصح

الهيكل،فيتقذمذبائحيفرضان-28:1625وعد

نأالكهنولنالمؤزخحسبويبدو.المناسةهذهفي

طقسحسبالهيكلفيكفهبهاحتفلقدالفصح

-0315:أح)2واللاوئبنللكهةواسغامكاثايترك

الفصححمليذبحونلافهم.-15(3501:؟27

فيالمقذمكانحالفيأقفه11(36،)03:17؟

الذينالكهنةإلىالدمويقذمرن03:17(.)نجاسة

11(.35:رج؟103:16الهيكلقاعدةعنديرشونه

)35:13(.الشعبإلىوبحملونهالفصحوبطبخون

يعطي6:91-22()عزالعودةفصحخبرإن

هذا.بالطهارةوللاهتحامللأوتينعينهاالأهمتة

به)يرتبط6-914:عدلرحألهمقدالأخيرالحبر

فيبالفمحبالاحتفاليسححالذي2-3(35:أخ2

نأيشطيعوالكيعثر(الرابم)اليومالثانيالشهر

.يتطفروا
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فخارح.ابهودئةالعقاليدإلىالتوراةمنونخرج

الحقبةفي)دؤنتالمشناةفي!فسحيم"مقال

نأتفترضبتقاليداحتفظتولكئهاالمسيحتة

كانألهمعوظيفتهوبمار!!تانضازالعاالهيكل

المتعفقةالمعطياتجاءت.(،.مب07سنةهدمقد

كتابفرضفقد.الوضوحتليلةبالفصح

الهيكل.فيواكلهالحملبذبح)94(اليوليلات

الهيكلفيالذبيحةنحرعنيوصيفوسوتحذث

الحرب3:243،25-ا311-2،314:)العادتات

أينلنايقللمولكنه6:423-1428،اليهودئة

جداواضخاطقئمالنافقذمت،المشناةأئا.يؤكل

المقذمدور)حذدتالهيكلنيالضحتةنحرعن

يصتونالذينالكهنةودور،الحيوانينحرالذي

وعن(!الشحمويقثرونالهيكلقاعدةعندالدم

)حبجماعاتبهايحتفلرنالتيالفصحئةالوليمة

الهيهلتدمبرإن.المقذسةالمدبنةبيوتلطه(رو

ضحتةيذبحواأنلهميتيحيعدلم..مب07سنة

الفصحأنغير.عادثةوليمةمحلهافحك،الفصح

فيهأتامتمكانككفيالعائلةفيلهلمجتفلظل

اليهودتة.الجماعات

طقسحسببالفصحقمرانجماعةاحتفلت

الهيكل،فيتنحرفصحئةذبيحةبدونبها،خاص

روزنامةوبحسب،الهيكليؤفونعادوامالأنهم

41يفعحيث،اليوييلاتكتابفيماتشبهخاصة

الكلندازهذايف!ئروقدالثلائاء.يومدوئانيزان

يوحناعندالزيالعشاءتاريخفيالاختلادت

والإزائثين.

اعتبر.الأولىالكيسةفيالمسيحيوالفصح

وانتظارالفرحمنيوماخمسينبدايةدوئاالفصح

فهذه،المعاصراليهودئالتقليدفيأما.الرلتعودة

حقبةكالتيوئا،خمسينمنالليورجئةالماحة

الصومبمنع،الكاثوليكةالكنيسةفي.وصومحزن

المسئاةالفرحمنالحقبةتلكفيوالركرع

"الخمسيني".أو"بنتاكوستي"

التقليدينهذينأننفترضأننستطيعفد

:4(:01)داالثانيالهيكلزمنإلىيعرداناليهودئين

والعثرلنالرابمالبومفي،أسابيعنلاثةصومبعد

الصادوتيالكلن!عار)حبالأولالشهرمن

ليأى(،الأولىالخدمةقبلالجمعةهوالاسيال!،

ينحدثالنييوئااعم5و.الموتىقبامةرؤيةدانيال

الذيالآتيالأسابيععيدإلىتعود:1212داعنها

ثلاث)أييوئا0126بعدبهيحملواأنيجب

والسبعينالخاصىاليومفي:الصنة(ونصفمنوات

التقليدفيفريضةهي.السنةمنالأولاليومبعد

كاملةأصابيعسبعةيحسبواأنإلىتدعوهماليهودفي

حزمةحملتمفيهالذياليومفذأي،السبتغداة

تقليدفئرولقدا-16(.23:االاالتقدمة

منانطلافاالت"،"كداةالكهنوتيإسرائيل

هكذا،إذن.الأسبوعمن)الأحد(الأولالوم

الأسيانتينلدى،أسابيعالحبعةخمبت

منالأؤلاليوممن:والسامزينوالصادوقمين

والفزسمتونالكتبةأما.الأولالومإلىالأسبوع

منفينطلقون"القدبم"(الشعبيئالتقليد)بمئلون

.الأولالث!هرفيالسادساليوممن،إذن.الفصح

علىالأؤلونالمسيحئونحافظاطلةهذهفي

للتقليدمعارضةرثما،إسرائيلفيالكهنولطالتقليد

وعندالاسكندرانيفيلونفعندالفزشيئ.

عيذايوئاالخمسينأولصارالسامبرئين،

المسيحثبن.عندالفصحصاركمامستقلأ،

فيالشفاؤونيحتفلاليومهذافي:فيلونوبفول

يقابلماوهذا،بالرتصالأحمرالبحربعبورممر

،إذن.الفصحتةالليلةفيبالحمادالمحيحئيناحتفال

بعد،الأسبوعمنالأولاليومهذايكونأنيمكن

ائخذفد،الأربعةالأناجيلفيصؤرالذي،الفصح

الإزائثة،الأناجيلفي.المسيحانيالحصادبدايةطابم

اليهودفيالفصحبعد،الأسوعصتالأولاليومهذا

فييوحناوفي.نيزانا7فييقع(الجمعة،)الحنحيس

دعا(.السبت)الجمعة.الفصحبعديزان16

الحصاد)أبرخي("باكورة"الميغبولس!

استعمل،44-51:24كور1وفي.نيالمسيحا

والقيامة.الحصاداستمارةعديدةمزاتبول!

وأقوالهيسوعأخبارنقرأأنصبالمنظارهذافي
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فيوالحصادالزرعواستعارةوالحماد.الحئةحول

أعلن8.4:اعز4فينجدهاالمسيحافط،المعنى

القائمالمسبحأنالمسيحالنالحصادبدايةفيمرقس

(،أمامهم)يسيرالجليلإلىتلاميذهيسبقالموتمن

الموضعإلى،أورشليمإلم!الماضيفنيسبقهمكما

يوموفي16:7(..أ:32؟)مزضلبفيهالذي

الرلثبواسطةمزاتئلاثلوقاكشفالفصح

وفيامتهالإنسانابنموتس،الموتمنالقائم

لوفيكشف4.18:32؟9:!ا9:22،لوفي)أنبأ

ابنتلاميذتكزسالزبهذا(.24:7،2746،

وحححب.المسيحانثةالجماعةفيأعضاءالإنسان

بدايةفيأي،الأسبوعمنالأواطالبومفييوحنا،

الهبكلعنالمسيحكضفالمسيحاني،الحصاد

الجماعةهوالذيجسدههيكلعنأيالجدبد

المسيحثينأنبكونوقد2:.2(.)يوالمسيحثة

ةالأولاليويمماءفيتحمعواأناعتادواالأؤلبن

لو)رجالرببعشاءليحتفلوا،الفصحنسقيهالذي

لتوماالردثظهورخبرإن02:17-أع24:03،

الكنيسةفيالفصحبثمانيةالاحتفالأنيعلمنا

بالقيامةالأسبوفيالاحتفالنموذجصارالأولى

ؤرفيالمذكورالرفييوبمأنويبدو02:26(.)يو

أيضا.الفصحعيدهو01ا:

فيموعدنظامفيالثالثالمقال.الفصحذبائحفمحيم

باكلتأمرشراخالعثرةفصولهتعرض.المشناة

)خرالفصحعيدخلالالخميراكلوتمنعالفطير

9:ا-عد:3-.اة43،13-.هت12:ا-28

ذبحعنأبضأالمثاةوتتحذث.-8(ا:16تث،41

الأولىالليلةوترتيبالهيككزمنفيالفصحيئالحمل

وتوسفئا.التلمودانفيهيتوشعهذاكل.الفصحفي

شأنضأنهم،اسرائيلبنوعر!الشةفصول

قيظ،صي)دتىالصيف.اثنينفصلين،البابليين

العرئة(فيالخريف،فر)حوالثتاءالعربئة(،في

:6؟18إش؟74:17صز22؟8:)تك

فيضانمنفانطلقواالمصريونأما14:8(.زك

منفصلوكل،فصولثلائةالسنةفقسحوا،النيل

الذيالفيضانيقابلالأولالفصلأشهر.أربعة

ونمؤالمياهانسحاب،والثاني.الأرضيغمر

المطرزمنهوالثاءالحصاد.،والثاك.النبات

زمنوالصيفا(.ا2:نش36:22،)إروالرد

الثشاءفي4(.32:مز2-8،3:)يهوالحزالجفاف

هذهال!ةقسمةإنالحصاد.الصيفوفي.الزرع

أ،58بترا)بابابابلتلمودفينجدها،قسمينإلى

إلىالشةقسمةعينهالتلمردفينجدكماأ(.68

التقسيماتهذهب(.81)عروبينفصولأربعة

:7(.ا.)نجتمرانفيحاضرةكانتالأربعة

.أبوت5رج61باءلصول

اليعازر.رابفرتي،رجاليعازررافمالصول

العبرئة،دطت"وص"مالفطير،الى()عدلالبر،

الفطيرعيدأماخمير.بلاخبز.اليونانئةفيازيما

؟34:18؟23:15؟2.-02:15)خر

الكنعانتون،عرفهقديمعيدفهو16:ا-8(تث

مدلولأأعطوهالذينإسراثيلبنوعنهموأخذه

41مساءففىالفمح."بعيدوربطوهتاربح!ا

:15(،)12اليوتمنخميرككيبعدون،نيزان

العيدأبامخلالالخمبرالحبزكلمنويمتعون

الفصح.،عيدرج)12:91(.

أخ)االثامنادومعوليدابن.وبوابلاويفعلتاي

.)26:5

!ور

بلعامقذمفيه.الأردنثرقيئفيجل14(

اسرائيلبنيشاهداومنهمحرتة.وبالاق

23:28(.)عد

الجبل.هذاعكالمعبودالإلهفغوربعلاسم2(4

حسب:1595يشيهوذا.جبلوموضع،3(

بيتمنالغرئيالجنوبإلىكلم7يبعد.اليونانثة

فغور.خربةاليومهو.!

البعض20اتطوفيمذكورموضع،4(

شافاط.:يصخح

الديني.النعليم.فهم،فقهمنفقا!

فاقحرخفقح.

الملك:مناحيمبنفقحيا.العينينفتحيهوهفخا:

منس-كمهم!()8إعرائيلمملكةفيعشرالسابم
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ملكه.عنتفاصيلنعرفلا.الخامسةالسلالة

الثز.فعلأنهعليهيحكمالاثتراعيالكاتبول!ت

:23-26(.15مل21وخلفهفاقحجيشهقائدقتله

)الى(قر،

الفردممبالفقريظهرلا.القديمالعهد1(،

القرنفيإلآامرائيلفيواسعةاجتماعتةكظاهرة

حزواقتصادئةاجتصاعتةمسيرةنتيجةفهو..مق8

كبيراالناسبينالاختلاففجعلالملكيالنظامكها

الموطفينمنغنتةطبقةوكؤن.(-81117:اصم)

أخ)1الملكثةالمشاغلووشع22:7(.)اصم

.(9:41أخ2؟01:51ملا1والتجارة(4:23

الوجهاءفبنى9(:12هو7؟:2)اشالازدهارحل

3:15،عا8:14،)هوفخمةمنازللنفوسهم

؟-5:1112)إشالفاخرةالولائمونطموا،(11ت5

)إشالثمينةبالزيننساؤهموتزئت6:4(،عا

ممارعحةمعترافقالغنىهذاأنغير3:16-24(.

17(،18،8:13حزرج:8؟28)أمبالربىالذين

علىظالمةعقودمعالأوسطالشرقفيانتثرالذي

)اصمللأراضيالملوكواستملاكسئئةغلأتأثر

بثمكل3(،03-ا:91؟16:4صم2رج؟814:

لمالذينالأراضيفأصحاب.2(املأ)شرعيغير

فشيئا.شئاأرضهمخروا،ميسوربنيكونوا

أرضإلىأرضايجمعونالكبارالملأكونكاني!اعة

والغحنالمضاربةإلىلاجئين202(مي5:8؟)إش

فيفسدون،-22!ا:2مي؟85:عا8،إ12)هو

7:3(3،11:ميبم5:28إريما:23)إشالقضاة

2:6-8"إعاالمديونينتجاهاللاشفقةعلىويدثون

فيفقبرهوأرضايملكلاالذيوالانسان8:6(.

؟-31415:)إشالفقراءعنالانبياءدافع.شعبه

3-إ82مزرجبمأ45:2:ا،عا11:4،.ا:2،

24-26؟22)خرالثردعةعنهموحامت4(.

الوضععكسالذيالتثنيةسفرستماولا6(ة23

الرىتحريمفأعاد:الحقبةتلكفيالاجتماعي

25:26(،لا22:24؟خررجيم23:02)تث

وححى:7-11(،15)تثالصدقةفريضةوأعلن

ت(-24:4115)تثثوئهئرهنالذياليوميالعامل

الئمسمغصقبلالرهنيرذأنالدائنعلىوفرض

22:25-26(.خرربئابم24:12-3)تث

الأوساطوجهةتمكسالتيالحكمثةوالنصوص

إلىفنستتهالفقر.سببعنبحثت،الميسورة

12:11،)أمنحاطرةمنفيهاوماالمضاربات

21:17؟)أمالملذاتعنالبحثإلى28:91(،

التراخيإلمط:+(،18سي2؟02-ا23:

والككل34(-سم:02:13،24؟01:4)أم

.(13:4،23،91:15،02:4؟11-6:9)أم

علىبالمجازاةيعنقدمننظروجهةيعكسهذاكل

والفقر.الفضيلةمجازاةهوفالغنى:الأرضهذه

121:ا-3؟ا:3-4،)مزالخطبثةعقاب

الثانيالنفكيروخط.6(:15،-01:1516أم

الخرةمنينطلقفهو،صداهالأنبياءكانالذي

يصمونوخطأةأتنرارأغنياءهناك:اسافعواالمعاشة

مأ؟18:ا.)تثاللهمنالمحبولينالمساكينعلى

إلىروحثةنظرةإلىنصلوهكذا22:22-23(.

اللهيطلبونوالذير"المعوزين"بينهىكما،الفقر

سيكونونفهم3:12-13(.رج2:3؟)صف

رج4،:أا)أشالعادلالملكيظهرحبنالرابحين

.)92:18-91

الجديدالعهدأسفارإنالجدبد.العهد،2(

ثمأولأهيرودسافقرهاالتىالجموعفكرتعكس

منقصمئابولسكزسلهذا،الروممانئة.الإدارة

فيالمحسبحئةالجماعةأجلمنالماللجمعنثحاطه

يسوعفقرالمجالهذافيوبذكر.أورشليم

إلىالمنتبه02(8:مت2:7؟لورج8:9؟كور)2

3؟-ا16:91لو،41-12:44)مرالفقراءمصير

أشحسب13:92(.يو21:ا-4؟18:22،

ث11:ه)متللفقرا،البشارةئعلنا،61:

يعطىولهم18:14(،مدارجبم4:187:22؟لو

!كذدواذ.2-6!:2يو،6:02ألواللهمل!صت

يتطقعفهو"بالروحإتالمساكبنأأماأن!ا5:3ت

لتطويبةالاولانيالبعدعنويميل،روحئةصفةإلى

فيالمذكورالعاديالفقرإلىأولأتوتجهت

ر!18:22،لو91:21؟إمت012:امر



فقرا

ف!الأولىالكنيسةفيوالممازس12:مه(،لو

فيالمشاركةأدخلتقدالكنيسةفهذه.أورشليم

غرارعلى32-45(:4؟44-!24:)أعالخيرات

خاضاضيئايطكواأنلهميحقلاالذينالاسيانثين

كي22(:9نج،2:221الحرب،يوسيفوس)بهم

إلىالبزرجاءويوخهواالثريعةبتتميمحصزايهتقوا

الذي"الروحفيإفالفقر.الآتيالاسكاتولوجياليوم

3:17()رج2:9رؤفيالروحيالغنىمعبتماهى

المجيءبتأخريرتبطالنظرةفينبذلأيحكس

قمرانفبموجودةفالعبارة،ذلكومع)باروشا(،

لمجاهيقفونبالروحالففراءحيث14:7()نظح

روحهمالذينهمالفقراءالقاسبة"."القلوب

الله.لكلحةالخاضعونهم.خاصة

حوالىيبعد+لبنانأعمالمنكسروانفيموءفقوا

ثلاثةهناك.بيروتمنالثرقيالشمالإلىكلم06

القرنتالموقعهذابناءعنتتحذثاسطورتةأخبار

.م.ق3القرنفي.سليمانالمللثأيامفي،..مق9

زمنإلىبنايعودالثاكوالحبر.البطالسةوعهد

الكبيرالبرج2؟الموهذافينجدمماذا.محيق

الامبراطورتذكرانيونانتينكتابتينمعبطابقين

المذبحثم..مب43سنةكلوديوسطيباريوس

الذيالكببروالهيكل،البرجمدخلتجاهالمنتصب

منعددفيالمعروفةالسائةالهندسةحسبئني

وأخيرا.الئرقفيأولبنانفيالاركبولوجئةالمواقع

هذاتربطيونانيةمدونةمعأترجاتيسهيكلنجد

إلىالبناءهذاأهديفقد.إيطرربةبدولة2المو

اغريباسمركوسيوليوس:الأولاغريباسولدي

زوجةهذهبرنيكةكانتوقد.برنيكةواختهالثاني

سنة(البقاعفي)عنجرخلفيسملك،هيرودس

.41-48

داودحرسالكربتتينمعيؤثفونجنودفلانيون

ا:38،امل02:7؟15:18؟صم)2الثخصى

881:صم)2يوياداعبنبنايارئي!همكان44(.

يقاربمنناك18:17.أخا02:23؟=

الفلحطئبن.منالفلاتئين

16:14(.أرورومةمسيحئيمنمسيحيئفبنون
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وبثروباسوهرماساسنكرتيسمعيشكل

الجماعة.وسطخاصةعموعةوهرميس

فلابا

يولاكينالملكنسلمن.البوعييئأبناءأحد1(4

24(.3:أخ)ا

للشعبالثريعةشرحواالذيناللاوئبنأحد2(،

وقد8:7(.أنحاحئفال!ةبطريقةعزراتلاهاحين

"ا:11(.)نحالثرلعةبحفظالتعفدعلىوفع

)16:753(شرابونعهتحذثقديمموقعللئوس

علىيقع7:78-97(.الطبيعي)التارلخوبلينوس

عندالحاليةالملكعربقربالح!وريالثحاطى

مقاطعةمنجزبافلتوسكانت.السنينهرمصث

دروك(تل)أوشنو،اوشناتومحلحئتوقدأرواد

ضمعوبهجماتفبعد.البرونززمننهايةإلىفتعود

وسيانو،واوشنوأوكارلتدثرواالذينالبحر

ومذتتجارنهافوشعتالوضعمنارواداستفادت

الحقبةفب.وجبلةفلتوسإلىفوصلتسلطتها

الأرواديالئاريخحسبالنقودأزخالهلنستية،

.(.ق.م)925

التعفدعلىوخالثعب.رؤساءمنرئيصفا

01:25(.)نحالشرلعةبحفظ

ابراهيم.أخي12()كانواناحورأبناءأحدفللاش

:22(.22)نكملكةامرأنهلهولدته

فيفلستو.:الاشورلةفي.فلاشت:العبربةفيفلحعطية

نيفقطيظهرقديماسمفلايستيني.اليوفانية:

؟ا.06:مز،:1514)خرالشعردةالنصوص

يوه31:،41:92إش؟83،8:874،801:01:

الفلسطيين.أرضهي:4(4

فلسطين

انماطقأيالبيبليةالارضهي.الاسماولا:.

يأفيمجدثلمأنهمع،ونريهالاردنغردطالراتعة

باسمالمنطقتانهاتانتستتأنالاربخمنوقت

الانكليزيالانتدابجعل9191سنةففيواحد،

وترك،الاردنغردهومالكلفلسطيناسم

بذلكفهو.الاردندولةفجعلهالاردنثرقي

الثورةسحقبعداعطوا،الذينبالروماناقندى
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سوربةاسمب.م.135شةالثانيةالهودية

هذه.الاردنغريىكلهاتقعلمنطقةالفلسطينية

هيرودسجهوديةمحلحلتالجديدةالمقاطمة

المصطنعالطابمان"ا(.9:ا،امكفي)نجده

منيثمتقأنهفييظهر)فلسطين(الرومانيللاصم

ارض-نلشتيم)ارضفلتالعبردة

أمثلاليرنالينالمؤرخينوانالفلسطثين(.

السهلمنضيقةرقعةعلىبهدلواهيرودوض(

مدنهممعالفلحطيهيناتحادارضيوافقالاحلي

وثرقثه،الاردنغريىالواقعةالمناطقإن.الخمسة

كنحانالقدبم:العهدنيخاصةبأسماءتسثت

:91"01)تكالاردننهربينهمايفصلوجلعاد.

كنعاندلت22:9(.يثى34:2؟؟اه+:عد

هذاولكنالموعد.أرضمنا!برالقس!معلى

كلهاالبلادعلىعديدةمراتدكالاسم

مدلولاتفيجلعادنجدواننا17:8(.)تك

يش3:.ا،)تثضيقةوبحدودمحتلفة

.ا:7،18(.قضا؟13:ا

أقلنلسطينساحة.والمساحةالحدودثانبات.

الاردنشرقمنطقةئعذأاذامرجكلم251""من

انعفبةخليجإلىتصللاالتيوالصحراويةالكبيرة

ثرقيالواقعةالاخرىالصحراوبةالمناطقولا

البلادنضيق.الاردنشرقيفيالمأهولةالمناطق

فيكلم03إلىابخوبفيكلما05منالاردنغريى

اورشيم(:واليومالماضي)فيالمدناهم.الشمال

قليلاتزيدطريقتفصلهما)عمان(ربة(،)القدس

عنكلم08إلأاورشليمتبعدولا.كلم001على

يعتبر.سعبئرقربالجنوبفيالصحراءحدود

نقطةمنينطلقخطأالجنوليةالحدودالقديمالعهد

سيلأوفهر،العريش)واديغزةجنو!واقعة

بحرنقطةإلىقديى()عينتادشواحةعبرمصر(

)واديالثرقنحوهناكومن.الجنوبيةالميت

القاضي(أتلدانومدينةزارد(.نهراوالحصى

الحدودتعتبركانتالاردنمناجعندالواقعة

،ا02::قضسبعبثرالىدان)منلبلادالثمالية

السيايالامتدادايامفيولكن3:.2(.اصم

ليبو8:65)املحماةجوارإلىالحدودوصلت

التوراةفيتعابيربعضوهناك(.حماة

34،)عدللحدودمفصلةوتصاوبر18(:15)تك

ابراهيمالرببهاوعدالتيالبلادتمذ47(،حز

الفراتنهرحتىمصرنهرمنويعفوبواسحق

32:11(.)عد

قطعمنفلسطينتألف،جغرافئا.اغاطق:ثالثا.

يشكل.الجنوبإلىالشمالمنتسيرمتوازيةارض

البحربمحاذاةالممتدالخصبالسهلالغربالقسم

(:الجنوبإفيعرضهأقصى6(.34:)عدالمتوسط

.الشالإلىيتجهحينيضيقوهوتقريباكلم04

.شارونوسهلالفلطيينأرضالوراةتفيز

وراءماإلىالشصالقيالارضرتعةوتصل

.لبنانإلىتصلهذاوبعد،عكاسهلإلى،الكرمل

وبصبالبلادداخلمنيخرجاهميتهلهنهزانجدلن

قربالعوجاءنهر،روبينخهر:المتوعطالبحرفي

وهوالمقطعخهر،قيصردةقربالزرقاءفهريافا،

(.الكرملشمالي)الواقعالتوراةفيالمذكورقيشون

الساحليالسهلعنتفصلهاالوسطفيتلالوهناك

انخفاضهاةب!بخاصبطاجنتمتعمنطقة

ابنمرج)اوالعحقسهلوهناك.الهلاوالشفاله

اسدسهلا(8:)يهمرةالتوراةسمتهالذيعامر(

الكبير""السهلومرات)يزرعيك(رامون

جلبصجملهالجبليسثى12:94(.)امك

الجنويىالقسميسمىا:7(.)نثالاموريين

فيالذيالقمأما:15إ.17)يقافرايمحبل

اسمأيعرفلافهرالجليليثىوالذيالثمال

31:5()إرالحامرة")اجبلاصملأنجغرافيأ،

منأقسامعلىينطبق02:7()يقنماليوجل

حلحولقرب:الجنوبفيقمةاعلى.المنطقةهذه

جبل:الشمالوفي.حبرونفربام()020

تمتدالوصمرقمموضرقي)8012(.جرماق

أعحقوهي(العربة)الغورالحمبقةالاردنوادي

طريقهوتاج)تركيا(طوروسفيبدأارضانشمقاف

العقبةوخليجالاردنواديإلم!اللبنافي(البقاع)عبر

افردقيافيالكبرىالبحيراتحتىالاحمروالبحر
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نحويجريالفلسطينيالقسمطولعلى.الوسطى

المنطقة.الاردن،،فل!طينأضرأهمالميتبحر

:الجنوبفينشكلالاردنشرقيتقعالتي

:الشمالوفي.عمون،:الوسطفي.موآب5

تصبسواقيثلاثالمنطقةهذهفييمز.باشان،

الوسطفيارنون،5الجنوبفي:الاردنفي

فيمذكور)غيريرموك،الثمالفي،يبودتى-

تمدالمأهولةالارضهذهوو:اه(.التوراة

الوراةةتسميهاالتيالربيةالسوربةالصحراء

نعرفوالنى92:ا()نكالمضرقبنيارض

العقبةوخلحالعربةووراءوتجائلها.عضائرها

"بالبريةالصحراءهذهترتبط،الميتالبحروجنويى

سياءجزيرةشبههي:91(ا)تث!المخيفةالهائلة

فلسطبنحدودأما.فل!طينعنممرتفصلالتي

النف.ء:التوراةفيفتسفى

اليناوصلتالتارلخ.عبرالسكانرابعا:"

كتشافاتعبرفلسطينسكانعنمعطيات

عدو،اريحا،فيحفرياتفيالعظمتةالهياكل

فلطبنفيأتامالتاريخيةالحقبةبدايةفي.شانبيت

بعناصروامتزجوا(امرريون،)كنعانيونالساميون

ونقلالحروبوجاءت.(سامية)غيرغرلبةاوعفية

بعضهاالضحوبفمزجثوالهجراتالحمكان

وهكذا"نقيألما.واحدشعبيبقلمحتىببمض

.الحضاراتومنال!كمانمنمزدجامامنكون

السمةوالتاردخ.السياسيةالجغرافباخام!ا:.

البلادنفئته!السياسيفلسطينتاريخنج!البارزة

الوضعلهذاضكلوأقدم.صغيرةدويلاتوتكرلن

تلرسائلخلالمننعرفهماوهذاالمدننظامهو

ارضاحتلالحينالوراةخلالومنالعمارنة

الملاد،تفتتتمصر.ضعفت12(.)يشكنعان

التناحربسبولكن.وسريعاسهلااحتلالهافصار

حقبةفيالافلسطينفيالوحدةتتمأالقبائلبين

الفلسطيين.تهديدوبسببالاولون()الملوكقصبرة

إلىالبلادعادتحتىالخطر،ابتعدإنماولكن

الاولى:..(.مق)929مشفلتينمملكنينالانقسام

اسرائيل:الثانية.داودلسلالةأمينةظلتالتيجهوذا

الاردنشرتيصوبامتدتالتيالشمالفي

داخلي!ة.نزاعاتفيوانتهتالدينيطابعهاوخسرت

)ماكلهافلسطينضمتالئامنالقرننهايةق

مقاطعاث.المقسمةالاشحوربةالمملكةإلىيهوذا(عدا

استقلالببعضوموآبوعمونيههوذاتحتفظولم

يمضولم.للمحتلباهظةجزيةدفعتأنبعدإلأ

ضربهاحينجهوذامملكةزالتخى:الزمنمنقرن

ودضت.(..مق)586البابليالملكنصرنبوخذ

بناء.ف!رة،صهوذاإلىبالنبةالفارسيةالدولةولادة

"صهودا"ولاالشمالفي"شمراينأمقاطعةلاولكن

كانت.حقيقيسياسيباستقلالتمئعتاالجنوبفي

شأنهحا،الحامةالمرزبةفيادارئاممهماكلقسئا

منكبيراقسمانضمكانت.وعموناشدودشأن

ضستالتي"العربية"والمحافظةالاردنسرتي

القيدة.وأدومبةوالقبسيناءجزيرة

دتى.م.(،)323الكبيرالاسكندرموتبعد

بطالسةمملكةمنجزءاوسوربةفلسطينصارت

انتقلت،891سنةبانيونمعركةبعدولكنمصر.

انطاكيةملوكالىوشرقبه(الاردن)غربيفلسطبن

وتوسعت.وفينيقيةالبقاعإلىوضمتالسلوقيين

السامرةحسابعلىاليهودبة()اوبهودا

معوحدةوكؤنت11:34(،.ا:03،)امك

المدنملككانالباقي)القسمالجيلمنقسم

الساحليةالمنطقةشكلت(.الساحلفيالفبنيقية

مصرحدودحتىالممتدةبطلبموس()يملكها

15:38(.امك)الساحل:"برالبا"مقاطعة

:الاردنلشرقيالشماليةالمنطقةوسميت

الح!لوقيين،توةضعفتولماه(.)امكجلعادية

شرقيالواقعةالاراضييوحدواأنالمكابيوناستطاع

)165-134(.وغربيهالاردن

داودلمملكةوالدينيةالسياسيةالنهضةولكن

الحث!مونيينخلافاتبسببنعثرتالقديمة

آصية.الىوصلواالذينالرومانوتدخلالداخلبة

36سنةبوميوسكؤنهاالئيسوريةمقاطعة!ان

الامبراطوردةمنكجزءفلطينضقت.م.ق

منخمعالبلادمنا!برالقسموان.الرومانية
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هذاولكنالكبير.هيرودسصولجانتحتجديد

لرومة.تابعاسلطتهمارسالاصلالادوميالملك

اريخلاوساتخذ.مملكتهقتماتوحين

والجبلالسامرةوانتياسادو!ية(إمعاليهودية

التيالعشرالمدناوديكابول!عدا)مماوبيرية

والجولانتراخونيتيسوفيلبس(بومبيوسكؤنها

عزلانبعدايطوربة(.)معوحورانوبتانية

..مب6صنةرومانيواليأرضهتسلم،ارخيلاوس

البطيبيلاطسالواليهذاكانيموعاباموفي

في)ئذكرانتيباسهيرودسوظل)26-36(.

الحكمفي23:7!لو،يسوعآلامبمناسبةالانجيل

41سنةمن34.سنةحتىوفيلبس04سنةحتى

اغرلباس،بقيادةاللادأجزاءتوخدت44إلى

أسواربنىالذيالكبير(هبرودسأحفيدالاول

الرومانالولاةحكم،موتهبعد.الفديمةاورشليم

سنةالاولىاليهوديةالثورةحتىالجنويةانماطق

اورشليم.مدينةودئر07محنةليمسحقها66.

هذاكل.الثتاتفييهوديةثورةنرايانسسحقثئم

ثانيةيهودبةوثورةكاذبةمسيحانيةإكالبلادفاد

أخذت)132-135(.الكوكصابنبقيادة

وئنيكاملاتدميراودئرتثايةمرةاورشيم

كابيتولينا.اياليافوقها

التاريختجلهافلسطين

القديم.الحجرئالعمر1(4

أتدم)000007-...75(.الدنباالحقبة)1(

عبيديه.فلطين:فيبشرفيوجودعنالآثار

فيالدنياالحقبةإكتعودطبقة12فيهاؤجدت

بنوتجاشرموتعهاك.القديمالحجريالعصر

فطافهواديمغارةفيطبقاتوبعض،يعقوب

ومعيانوحولون)الكرمل(وتابونيهوذا()برتة

الإنسانانهو،الحقبةهذهفينلاحظما.باروك

المغاور.فييقيمبدأ

)00075-...04(.الومحيطةالحقبة21(

مغارةفيوجدالذيالجليلإنسانهنانكتشف

الثفرة،الحقبةهذهينجدعمود.واديفي

،قفزهكبارا،،تابونفيوالثحظثة:المخرز،

الث!قبلمافطسطين

برلةفيالمغاورمنعددوفيةسفونيم،جونيم

الطلق.الهواءفيالاحليوالسهلالنقبوفي.يهوذا

سخولمغارةوفيالاصرة،قربتفزه،في

بثرتة.بقاياؤجدت)الكرمل(

أمامنحن(.00017-00004)العلياالحقبة)3(

وفي.والإزميل،المك!طأوالمحكفيهاحضارة

ؤجدت)يهودا(والطئان)الجليل(أميرهمغارة

كبارا)يهوذا(،الأحمرعراقفيعظفةهاكل

حيونيم،،قفزهمواقعوهناك)الكرمل(.والسواد

جب.عبن

100017-الأوصطالحجرقيالعمرحقبة)4(

البشرثة،تطؤرفيقاسيةحقبةهي0083(.

أجلمنايخامبعضبنيت.وفلسطينوالشرق

:الكبيرةالقرىبعضونجد.الأحراجفيالصتيادين

صنعواالثرقيئ.الجلبلفيملاحهقربعبسان

منحجرمنوالمدقة،الصزانمنوالمجرفةالمناجل

آنيةنجدالأولىالمزةوهي.الجوبجرشأجل

وأحيوانتمثال،حيوانرأسيرثنهامنجل:فنئة

منعناصرمعمدافنحجر،منمصنوعبثر

جنائزثة.طقوس

الزراعةبدأت.الحديثالحجرفيالعصر24(

الآننشهدولكنناالعصر.ذاكقبلخفربشكل

إلىوالصيد،القطافاقتصادمنحاسفاانتقالأ

الإنانأخذوهكذا.الحيوإتاتوتدجينالزراعة

الساحلي،الساهل:الأمكنةمنمكانفييستقز

)تلالأردنوادي.يزرعبلسهل.الكرملقرب

)أبوالوسطىالسلسلة،أربحا(،البرموكوادي،علي

)نحلالنقبطحونه()وادييهوذابرثةغوش(،

بيضا(.،سوان)أبوالأردنضرقيئ،باسور(

6(.083000-0)للفخارباتالسابقةالحقبة()9

"مدينة".الحقةهذهلمعرفةالمفتاح2الموهيأريحا

حجر.منسوربهايحيط،مرجمتر00024س

العاافيمدينةأتدمبأنهاتشتهرأريحاجعلماوهذا

جعلا،الأرضوخصبالماءوقرة.(..مق0008)

فيونجد.اللازمةالمعذاتوجودمعتزدهرالزراعة

المعز.سئتاولاالحيوانتدجينأيضاالحقبةهذه



الانبياءعلىترجوم،فلسطينى

سيناء،منالفبروزجاءالبعبد:معالتجارةوبدأت

.الأناضولمنأسود(زجاجي)حجروالسبج

الجفصين.منميترأسيصنعونوبدأوا

لم)0006-.043(.الفخارياتحقبة)2(

إليهاجاءتبلالفخار،صنعفلسطبنتستنبط

فينجدهنمطهاك.الخارجمنالصناعةهذه

الرفيالصيدالحقبةهذهفيامتزج.اليرموكوادي

ترابمنتماثبلوكانت.والزراعةالبحرفيوالصيد

جبيلفيالحضارةهذهآثاربعضنجد.الأرض

)فينيقية(.

البرونزإلىالحجريالعصرمنالاننقال،3(

الحقةهذه)0043-.593(.)الكلكوليتي(

تتمثزالبرونز،عصرإلىالتارلخقبلئماالانتقالتة

المزارعونجاء.الأولىالنحاعئةالآلاتبوجود

الألفمنالأولالنصفخلالالودبانإلىوالرعاة

فيالأولىللمزةالحضارةهذهممئشفت.الرابم

البحروفربالأردنشرقيئالغحول،نليلات

نلالعذةعلىمبنئةكبيرةضيحةهناككان.المبت

علىيدكما.الزمنمنقروئاامتزتوقد،صغيرة

بعضتضقنتالتيالأهراءوجودهوالزراعة

والرحواتوالمفاجلكالمجارفوأدواتالجوب

.وزيتونتمرنواةعلىالمنفبىنوعثر.والأجران

يدكهذا.قليلبعددولكن،سهامرؤوسؤجدت

الفخارباتوضنعتمهفا.يعداالصيدأنعلى

واستعملتالأحمر.باللونولزنتبالأيدى،

جدرانوعلىمخرز(.،)فأسنحاسئةأدوات

هندسئة.بمواضيعرسومكانت،البيوتبعض

الصفديوبئرمطرأبوبثرفيمماثلةحضارةوكانت

ال!كانعاش،الموضعينهذينلى.صعبثرقرب

.الأرضتحتحفرتبيوتفيأولىمرحلةفي

فيؤجد.الحيواننريةوكانت،الحبوبوزرعت

منغرض04"بهوذا()بزيةشمار""نحلمغارة

)رأسالعاجمنالأغراضوبعض،النحاس

عينأخيراونذكر(.التاج،الصولجانالعصا،

الأثاربعضؤجدتجثجهوذابرتهفيجدي

الممانله.
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ترجمات*رجالانبياءعلنرجومفلسطنى،

ارامبة.

نفسيرئة.سلسلات8رجسللات،فلسطينئة

منبعضهمجاءالذينفلسطينسكانفلسطينيون

منأتواالذينالفلسطيينغيروهم.العرب!ةالصحراه

به.المحيطةوالجزرالونانعالم

فلطون

عا2:23،تثيجعلهصاميغيرشعب.ناريخ)1(

حسبكفتور.منيأتي47:4ار9:7،

أيامفيفلح!طيونهاككان15ا،ت26تك

أننافيشكلا.فلسطينجنولىجرار،فياسحق

عنولكن21:32(.تك)رختاريخيخطأأمام

بلادهمحدودعلىأقامواالمصرلونيكونانالمم!ت

الفلسطيوناجتاح.الغرباءالمرنزقةمنمزلفةحامية

منالدوربونطردهم12.القرنفيفلسطين

نأأخرىقبائلمعفحاولواكرت()فيماكنهم

سنةقهرالئاكرعمسيسوانممر.إلىبدخلوا

فولوساتي()وبينهم:البحرشعوبحلف4911

سهلفيبقيمأنمنهمبعضايمنعانبقدرلمولكنه

أرضأوفلسطيةاسموبع!طهاالساحليةفلسطين

خدماتهمقذموامنهمبعضاوانالفلسطيين.

الذينيهوذاملوكمئلغرباءلأسيادكمحاربين

مزلمفلاتيتأنيتد.فلاتي،كراتيحرشهممممي

02:23؟صم)2بالكاربينكراقيوترتبطفلثشيم

بيتمدينةالفلسطيينأرضفينجد4(.:11مل2

11(.7:)اصمكار

موجاتبفضلالفلسطيونالسكانوتامى

نحويمتذواانحاولواوقد،الهجرةمنجديدة

النزاعابتدأوهكذا.ا!رانيلبنوفيهأقامالذيالجبل

الحديدعرفواالذينوالفلسصطييناسرائيلبنىبين

لم2(.13:91-ا)اصمصناعنهعلىوسيطروا

وشاول.صموئيلأيامفيمتكافئةالحربتكن

وتأسيسالاتحادإلىاسرانيلبنيدفعتولبهها

إلىالفلسطببناصرائلبنورذ،داودأياموفي.الملكية

يحميانرحبعامالملكأراد!اذ.الاحلىالسهل

الحصونمنخطأبى،جديدةهجماتمننفط
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الملسطينمعنزاعوكان.ليهوذاالغربيةالحدودعلى

النصوصتذكر18:8(.مل)2حزقياأيامفي

هددأيامفيالأولىللمرةالفلسطينالاشورية

تغلتمنكلوايتطاع8-782(.ا)"نيراري

نأالثانيوصجونوسنحاربالثالثفلا

المملكةسقوطبعدالفلسطيين.قوةيحطحوا

أياموفيلمصر.الفلسطيونخضعالاشوردة،

الحامسة.المرزبةمنجزءابلادهمكانتالفرس

موتبعد.احشولروشلأسطولجنوداوقذموا

موضعالفلسطيينارضكانتالكبير،الاسبهدر

الحالتينكلتاوفي.والسلوقيينالبطالسةبيننزاع

فيالسلوقتينوساعدواالهلييةبالحضارةأخذوا

بعد68(.ة341،5:أمك)المكابيينضدحربهم

اليهود.شأنشأنهم،الرومانيةالمملكةإلىضئواهذا

هندواوروبببنالفلسطي!ونكان.الحضارة)ب(

الكثيرالثيءنعرتلا.هندواوروبيةلغةوتكلموا

يمارسونيكونوالم.أدبهموعنكتابتهمعن

الساميينبالسكانسريعااندمجواأنهمويبدو.الختان

الالهالوراةتذكرساية(.)اسماءفلسطينفي

:اخرىنصوصمنونعرت.زبوببعل،داجون

(.الساميةالالهةإمندركاتو)سيدنا(،مرنا

فالطرج.فلط

نوح.سفينة*رجنوحفلك

بولستركالذيالصغرىآسيةمسيحميئاحدفيجئس

ايمانه؟جحدهل؟الرصالةخانهل.(15:اتم)2

.ممكنانالامران

زمنفيالكهنوتيةموعدياعائلةوري!كاهنفلطاي

:17(.12)نحيولاتيمالكهنةرئيى

فلنوس.-رحفلطوس

فلطيئيل.اختصار:فلطي

قبيلةفيع!ئبرةرني!ىرافو.بنفلطي،1(

ليجسنقبيلتهعنكممثلموسىأرسله.بيامين

9(.:13)عدكنحانأرض

*رج.جليممنلائيثىبنفلطي،2(

فلطينيل:2.

الربنجاةفلطيا:

جبلفيأقامواالذينضممعونرؤساءأحد1(،

4:42(.أخ)اسعير

اسرائيل.ضمعبرؤساءأحد.بناياابنفلطيا2(،

علىرديئةمشورةأشارلأنهحزتيالالنبيوثخه

البابلتين.يدعلىالأولالمديةحصاربعدالثعب

اسراثلمنالناجينكلبموتسذكرمرتهان

13(.ا:ا،ا)حز

يوياكبنالملكنسلومنحنانيا.ابن34(

3:21(.أخ)ا

التعقدعلىوثع.الشعبرؤعاءمنرئيس4(4

:23(.01)نحالئريعةبممارسة

نجاني.الله:فلطيئل

تجيلةعنمسؤول.عزانبنفلطيئيل،ا!

26(.34:)عدكنعانارضاقتسامحضريساكر.

لائشبنقلطي،رج.لائيش+تفلطيئيل2(،

)كانالثاني(شاول)انجةميكالزوج.جليممن

44؟25:اصمرخ(.الاولالزوخداود

3:15.صم2

،جقد.)ا!(رجفقك،

مموكب.4رجارعلمفلك،

منعادالذيعداياالكاهنجد.حكمالربفلليا:

ا:12(.ا)نحأورشليمفيوأقامالسبي

=46:9)نكالاربحةرأوبينابناءئانيفلو

الفلويينعثبمةنسلهثكل:3(.هأخ1

ابيرامداتان،الياب:بنومنهم26:ه(.)عد

علىثارالذيأونوالدفالت"رج26:8(.)عد

1(.:16)عدموسى

فلوفي

داودأبطالأحدالفلوني.حالص،1(

11:27(.أخ)ا

داودأبطالأحدالفلوفي.أحبا،2(

:36(.11أخ)أ

في.العربيةفيكماكل""فالعبربةفي)ال(فم،

هو.البشرلدىالكلامعضوهو.شرما:اليونانية

24(.:23)تثيقولكمايفحللكيالانسانيلزم

يصمتأنهدكفحهعلىيدهوضعومن



الحيروتنم

)صيكتوممتواضعأنه4(،:45أيبما18:9)فض

(7:9!53أإشادألمبهوهعبدموقفهو.5:12

كما:7(ا.،01:)مزهوالشرالكذبيمزبالفم

اللهأنبما34:2(.9:3،)مزالالهيالمديحيمز

شإ8:3؟)ئثأيضاهوفمفلهالبشر،يكلم

غالمراتاكثريحملهاكلمتهولكنا(.55:ا

.(18:18تث؟-16ا"ة4)خرالأنبياء

حاهيروتفي!رجالحيروتفم

الاسود:فنحاس

بنيكاهن.هرونبنالعازاربنفنحاس1(،

بربمرسىفيهكانالذيالرقتفياسرائيل

ثرقيقبائلالىأرمل31:6-12(.)عدالمديانيين

الاردنقربشئدمعبدبحمببالاردن

فيالعهدتابوتكاهنأيضاوكاد22:13()يش

علىيدلونكانواي(.0228)قضايلبيت

24:طهم!(.)يث!افىايمجبلفي،جبحةيمدفة

هارونحفيدالكهنوتيالتقليدمنهيجعل

7:5(.عز6:35؟5:03!أخإ6:25؟)خر

التوراةوعدته،يهوهأجلمنغيرتهوبسب

25:6-13؟)عدطويلأيدومبكهنوت

ه،:23-25(.سي2:26؟امك

.شيلوهفيالحهدقابوتكاهن،عاليابن2(،

فيوماتالفلسطيينضدالحربفيالتابوترافق

اسائيلشدبئالتابوتخسرانبعدالمعركةسهل

لصادوقالمواليالحبرعليهبحكم.(اا-4:4صم)ا

ويعتبر،قاسياحكماى(ا3:2-2:12،36صما)

.الطقوسممارصةفياقترفهاخطاياعنلهعقاباموته

هيكلفيمريموتمساعدالعازروالد،3(

8:سم(.)عزاورصليم

بنينزوجهاأعطت.الثانيةألقانةامرأة.الدرة:فننة

صصوئيلامحنة،الأولىالقانةامرأةفميزتوبنات

4-7(.أ:2،)اصمرحمهااللهحبسالتي

اللهوجه:فنوئل

اخذ.مبارزةاللهيعقوبفيهواجهموضع1(،

هدم31-32(.32:)نكاصرائيلاسمونالبركنه

الذينالمدينةأهكوعاقب،فنرئيلبرججدعون
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17(.ت8:89،)قضخبزايعطوهأنرفضوا

فنوئيلاسرانيلملكالاوليربعامحضن

علىالاردنشرقفيهي12:25(.أامل

الدهب.تلولاليومهي.اليبوق

4(.:4أخ)احوربنيمنيعذجدور.والد2(4

يهوذا.في

فيعائلةرئيس.شيشقبنيمن.بنياميني،3(

25(.8؟أخ)اأورشليم

الهيكلفياشقبنالتيالنبثةحئةوالد،4(

اشير.قبيلةمن2:36-38(.ألويسوعالطفل

.جالنقديالناريخيالتفسير،رج)ا!(،الاديةفنون

كان.دودوبنفوأةبرنولىةا:01تضفينقرأفوأة

اعرائبل.!اةاحد

شكل:13(.46)نكالاربعةيساكرأبناءثافمالوة

7:ا.أحارج.الفويينعثيرةنصفه

بشوبالارتبطتصهوذا.عثائرمنعشيرةفوتيون

يعارلم.قربةمنطقةفيأقامت53(.:2أخا)وحور

9:8(.)اسمعهضلبو)الذينهامانأنجاءأحدفوراتا

الخطوطحتىسثدهرافق.جدعونخادمفووة

.(1-اا.7:)قضللمديانيينالامامية

يرو"فالعبرلةفي.القرعةعيد)الى(عيد،فوريم

اذار14-15فياليهودبهيحتفلعيدهوم،.

خفصفيهالذىاليرمليتذكرواأدار(.)ثباط

عهدفيالموتمناليهودواستيرمردخاي

26،ة9أسويفشر4851-465(.احشرلروش

نأكيففيذكر،القرعة"فوربم"لفظة9231،

اليومليحذدالقرعةألقى،الأولالورلر،هامان

9:24،28،)أسالشتاتيهوديفنيفيهالذي

.بالفرحيبئشعبيئعيدهوالفوريمعد131.

واقامةالهدايا،وتبادل،صاخبةمظاهرويتضثن

هو-18(.917:)أسالاقنعةواستعحال،الولائم

يجدبل،الخروجسفرفيالاعيادكلندارفييذكرلا

اليهودفيالشتاثفي..مقالانيالقرنفيأصوله

الفلسطيياليهودفيالعالمإلىيصتذأنقبل،الشرقيئ

هذا36ة15مك2يذكر..مقالأولالقرنبلمايةفي

،.مردخايإعيداسممحتالأولىللمرةالعيد
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القارئويقاطعون،أستيرسفرالمجمعفييقرأون

اليهود.أعداءإلىتوخهبلحناتعديدةمرات

ناقبلاليهودمارسهلصومتذكراصوموفرض

16"4:3،)اسافرسملكللقاءاستيرنذهب

فيهالذممطالثرئيئالمحيطنعرفحين3(.9:ا

لفرالواضحالمدراشيوالطابم،العيدموقعتحذد

الذيالسبب)يدرسابنيولوجيهوالذياستير،

ناريخي،منهاكثرعيد(يعثدأو،نصكتبلأجله

العالمفيلاجذورهيجدالفور3عدأننرى

يوخه،السنةنههايةفي،فارسيعيدفيبل،اليهودفي

الذي،البابليالسنةرأسعيدفيأو.الموتىإلى

اطارشكلفيخصومهعلىعردوكبانتصاريحتفل

بعبدالمرنبطةالاحداثتشابهإننم.القرعةإلقاء

نفهمأنإلىيدفحناةبالفصحالاحتفالي!،الفوريم

الفصحلعيدكاستاق(القرعةعيد)أوالفوريمعيد

وكتأوينةالفوريمعيدعلىشهربعديأتيالذي

الخ!عب.أجلصتالماضيفيتتملتحرير

بينالشعوبلائحةفيئذكر.حامابناءئالثفوط

عندا:8(.أخا"ا:6؟أنكوكنعانممر

ابخودعلىيدلنسبةاممهوفرطالاياء

حزفيفوطويدلمصر.جيشفيالانصار

على38:هحزوفيصورجيشعلى27:01

المنطقةهوالمصريفونطبلدإنجوج.جث!

لاولكن.للمومالال!ثمافيالشاطئعلىالواقعة

اللغة)فيوفونطفوطبيننمائلاننستطيع

الجيثىفيانمار)بكونوالمفونطفاهل(.المصرية

سيماولاالموادمصريبيحونكانولبلالمصري

فو!؟التاربخمحوىعلىنقولماذاالبخور.

22السلالةمنذليبياعلىدئتليبئةقبيلةأسمهو

تلكمنكانتالتي)059-.75(المصرئة

اسرائبلفيجغرافيكاسمفوطغرف.المنطقة

لائحةفياستعملوقدق.م.،7القرنمنذ

طا(،أوإفوةالأكاديفيفوطوظهر.ال!موب

ونرجمة""ه.سنةحولالقديمةوالفارسثة

"ليبيا(.اللفظةالبعينئ!ة

نجاتاحدىانايل.اياهاعطاناالذيفوطئيل

فيباست

وولدتهرونبنالعاز)رالكاهنتزوجصفوطبئيل

6:25(.)خرقحاسهوابئله

.رعاياهإعطاناالذيفوطيفارة

بيع.عندهالحرسوتاثدفرعونلدىخصيئ1(،

،2،ا93:+:36؟)تكيعقو!بنيوسفإليه

41:.1(.ىبم04:3رخ!ة5

أونوكاهن،يوسفزوجةاسناتوالدفارعفوطي

45(.:41)تك

صمرفيالعبرانيينلدىالقابلتيناحدىلؤعة

.شفرة:الثابةالقابلةكانت2(.أ-15:ا)خر

فخ)ايهاصبائيمفوكارت.فوخرهأوفوكارت

منعادواسليمانعبيدمنعائلةرئيس(.للغزلان

95(.7:نح=2:57)عزالمنفى

نا15:910مل2فياشوردةملكاسمفول

:92(15و15:91مل2يجمع)الذي:26هأخا

)745-الالثفلاصتغلتالملكعنيمثزه

وثائق!الىالملكيةالبابليةاللائحةإلىعدنااذا7270(

الثاكفلاسرتغلتاسمهو"فول"أننجداخرى

هذاحملالملكانيظنمنهناك.بابلكصلك

تغلتاسماخذوانهالعرشيعتليأنقبلالاسم

972،سنةوفي.الاولفلاسربتغلتتيمئافلامر

البابليةالقبائلاخضعانبعدبابلعرشاعتلىحين

فولباسمنفهقذم،الجنوبيةالرافدينبلادفي

يزالونلاأنهمالشعورالبابليينليعطيالقديم

مستقلين.

لاتينئة.ترجمات"رج.الشعبتةاللاتينيةأيفولغائا

لمم!:42-43(.)عدالخروجمميرةفيمحطة!ونون

منالجنوبإلىكلم04البعيدةفينان:تكونقد

الميت.البحر

أشسهاالتيبقرطاجةيرتبطشعب:فىنيقيون

صور.منالآتونالفييقثون

اليمنىالفمفةعلى،النيلدلتافيمصريةمدبنةالياست

سكن.ترميلاتوادىكريىةالرقيالنيللذراع

)اللالةالقديمةالمملكةمنذالمدينةهذهفيالناصن

جعلهاحينالامهضةتصبحأولكنها(الرابعة

علىكبيرادورالعبتمصر.فبمدينةثانيشيشاق
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آثارالئافيرعسيسفيهاترك.الهكسوسايام

)حزواحدةمرةفيباستئذكر.البناءعالمفينشاط

هز.رأسمعبستهيالمدينةإلاهة03:17(.

الحاجشعاثرالالاهةلهذهكرامايطمونكانوا

فيبا!ستقربؤجدت.العظيمةوالاخفالات

للهررة.واسعةمقبرة

فيضماسةالقمر(.ايارطايسالفبالمضيئهة:لية

معوعملتبالمسيحييناهتمت.كنخريةكنيسة

منرومحملتتكونقد-2(.ا:16)روبولس

رومة.إلىكورنتوس

مدينةاتوم.الالهبيتاتم:فرالمصرلة:فييخئوم

)فيرعمسيسمعهياا:اخرحسبمصرلة.

اسرائلبنوبناهامؤونةمدينتا(رعمسيس

المشحوطة()تلهيروأوبول!هيتالوا.لفرعرن

وقالترميلات.لواديالشرقبةالحدودعلى

كلم14تبعداليالرطابةاوالرطابةتل:آخرون

أيامفياتومللالههيكلفيهاكانوالتيالغربإلى

حدودعلىيقيمموظفكان.الثانيرعسي!

.(..مق1215)حواليالثافيسيتيأيامفيالبلاد

قلعةقربتمرالبدويةادومفبائكتركنا:سيدهفاعلم

هميموتوالئلامرنفتاحمسننقعاتعبرمرنفتاح

للملك.فيبقواوقطعانهم

في.فاتوم:الأصلفيتقرأ."مت"فالعبريةفيفيوم

عدةاسم.أتومبيتأي،متارفالممرلة:

حينالشمسإلهصارالذي،الخالقالالهلهذامعابد

كما،الدلتافيالكيرةمعابدهنجد.رعمعتماهى

في)سائيسسواوفيإهليوبوليس(أونفينجدها

حصبصيءالجديدةالاضوريةفيالوناشيه،

القسمفيثم(،الصحيحةقراءتهفي17:4مل2

نأغيرطورا.وقربطوميلاتلراديالغرب

فيالمذكورةفتومبأنالقولعلىيتففونالعلماء

أتوممدينة"،وط.مأتر."ف:هياا:اخر

تلفيموقغهامجذدالتيجكوفيالمقدشة

منالغربإلىكلم16نبعداليالمشحوطة،

أبعدإلىأصولهاتعودلامدينةموخإنه.الاسماعيلئة

الفرعوناشحهايكونوتد.الساجالقرننهايةمن

الضرقإ."قنالفتححين)061-595(الثافينكو

نهايةمنذالجوارتلكفيلأتومهيكلكانانهغير

الخام!سةأنستازيبرديةلأنعثر،الثالثالقرن

بئر5فيم"ت01ر"فصتنقعاتتذكر)56-57(

لطهيااقي"معط-حار-حوتف-مرنفتاح

جزءاكاناتوم()بيتم"تار."فإنجكو.

والمشنقعات.المثحوطةتلمعمرنفتاححصنمن

حوتدف-مرنفتاح)آابارمعتماهتهناالمذكورة

؟ا:5رج،6:4الالةأنستازي)بردية"معطحار

.ر)افمدينةفتماهي(.عينهالزمنإلىتعود،5:4

الايغرافيامعطياتتثبتهالمشحوطةتلمعم"تا

منينتجمغا.وهيرودوت!ىالمدؤنات()تدرس

نأالمشحوطةتكفيوجدتالتىالأرامثةالمدؤنات

القرنفيماكعصكرتقيدارقبيلةمنعربتةفرقة

هيرودوتسالمؤرخجعلماوهذا..مقالحاسى

)النارلخأرابباس!"فئوصىهيالمديةانيقرل

اليرنانيونالكئابوسماها.العربفيتومإ:ا:8!2

أالمدينة"بولشى"هيارونباسموالسبعينيةوالرومان

الحصنمعشكلتالمدينةهذهان(.المقدسة

باب6!(-6:54الححادسةزيأنتا)بردثةمرنفتاح

46:28-92تكفيالسبعينئةقالتلهذاممر.

نا2:184،العادياتيوسيفوسوفلافيوس

.كنعانمنالآتييعقوبهناكاستقبليوسف

قدكثا"حيثوجدتالمدبنةانايجاريةوقالت

أرضوراءناتاركينالمصزيةالأرضإلىدخلنا

فياستحملواقدكانوافيومبناةانالسراقسين".

كبيرةكمئة،عملهمأجلمن..مق7-6القرن

ولا،قديمةفرعونتةمواقعمنالآتيةالموادمنجذا

لكاتأناحماوهذاالرعمسبسئة.الموانعسئما

مصرفيالمصريينضايقةيربطأناخرا:ا

بمكنلاإلبهيسنندالذيوالخقليد.فيتومبتأ!ي!

وضعبعكسوقد،السادسللقرنسابفابكونان

.م.ق587صنةمصرإلىلجأواالذياليهوداويين

44:26-28(.ار25:26،)امل

ميخاوابنئاولالملكن!لمنبياميني.فيتون

9:41(.=8:35أخ)1
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يجري.الأربعةالفردوسأنهارأحد.المتدفق:فب!ثون

يىبذكرهاإ.2:ا)تكالحوللةارضحول

ناالشزاحاعتبر،يوسيفوسبعد.دجلةمع24:25

اليومالشزاحآراءولكن.الهندوسهوفيثون

.الفردوس*ر!.تختلف

بعددؤنتبابوثةرسالة)ب!القدسالروحفيض

عئر،الثالثلاونالبابارمالةلظهورسنةخمسين

المناسبةذكربعد.4391آب02في.الالهئةالعناية

يذكر،ناريخيتسمهوأولقسمبرد،والهدف

العلومحولوخلفائهعثرالثاكلاونأعمال

يقذمتعيميئقسمهوالذيالثانيوالقسم.البيبلثة

بصورةويعرضى،المقدسالكتابلدراسةمفجتة

منذالبيبلالمجالفيالعلمثةالتطوراتمقتضبة

فييكونبيبلينأويلشروطيحذدثم.سنةخمسين

هي:ال!ثروطوهذهومسيحئا.علمئاعينهالوقت

يفترضهذاالأصلثة.النصوصإلىالعودة)1(

التقيدونقنتةالبيبلئةللغاتمعضقةمعرفة

المقدسةللأسفارصحيحتفسير)2(.النصوصي

كلفي،امتدادهكلفيالحرفيالمفىعلىيتأشسى

)علموالاريهولوجئة(اللغة)فقهالفيلولوجثةأبعاده

الحرفي،المعنىوتجاه.واللاهوتتةوالتاريح!ةالآثار(

علىالاباتداسةويشذدالروحيئ.المصىهناك

فيومعفميهاالكنيسة%لاءمننجهااليالماعدة

وهناك.المقدسللكتابالحقبقيئالمعنىممشاف

الاعتباربعيننأخذ:بحثبكلخاصةمهفات

عليه،عصرهتأثبر،)نفستتهالملهمالكانبشخصتة

الأدبيبالفننهثئمكما(.هدفه،أسلوله*مراجعه

الآثار،علمننسىولا.النصنكتبفيهالذي

نأوبعدالقدبمة.الئمعوبوآدابوالتارلخ،

المؤؤينتواجهالتيالصعرلاتالرسالةذكرت

حولالتوجيهاتبعضأعطت،المعاصرين

المؤمنين،نعليمفيالمقدسالكتاباستعمال

فيسئحاولامنه،الافادةطرقوحذدت

بنداءكلامهالباباوأخمهىا!ليرلكئة.المدارس

الذينالكاثوليكللمفسرلنومشخعملخ

تفسيرمهمة،الساميةالمهفةبهذهيضطلعون

الشبإلىينقلونوللذين،المقدسالكتاب

.المقدسالكتابغنىالمؤمن

جيشرنش!21:22،32.26:26،تكفبكول

جرار.ملكابيمالك

..مق11القرنحتى.الافاس:اليونانيةفي)ار(،فيل

الاوسطالشرقفييقيمالصغيرةالفيلةمننوعكان

بسبالنوعهذاانطفأ.الرافدينبلادفنيستماولا

كبيزادوزاالحصان،البوالصيدالمناخفيالجفاف

التيالفيلةالسلوقيوناستعملالمضمار(.هذافي

فكانتيقودونها:أناسمعالهندمنبهاجاؤوا

يثيرونهاكانوا6:كل!م!(.)املث"قتال"برجبشكل

6:34(.)املثوالتوتالعنبعصيريخسقوضها

وكنعانصورإلىوصلالذين()سوالعاج

أوفيرمنجاء27:6()حزإيجهبحروشعوب

بثمكلإما2(،9:اأخ222؟،ا.ا:ا)امل

(.الفيلة)جزلرةالفتينسوقبواسطةوامامبايثر،

ئحتلفة،أغراضابالعاجيصنعونكان.افرلقياعاجهو

عا)ال!سدر،(9:17أخ2؟01:18ملا)العرش

عا،45:9مز93؟:22)أملالقصر4(،:6

باللازوردالمغطىالتمثال،5(:7)نثىالبرج،5(3:

الاشياء.تغطيزبنةأمامهنانحن5:14(.)نش

العروسوجسد14(:5)نثىالرلسجسدوشه

فلحطينفيالتنقيباتكثمفتوقد.الأبيضبالعاج

)جاءتحيوانات،آلهةتماثيلعناخرىأماكنوفي

فيايهشفمانذكر.بالعاجمغشاةمصر(من

وفي،النبيئعاموسكلامفثثتا329سنةالسامرة

.(13)القرنومحدوالفرعةتل

سامعيهمنهبولسيحذركاذبمعلمفيتس

هوميناوس(شأن)شأنهيعمكاني(.2:17تم)2

تدشنهاجديدهاحياةفقطهيالقيامةأن

كاناذا.واقعيلاروحيامرالقيامة.المعمودية

وكوا6:4-ارومثلنصوصايفشرفيلنس

حرفية.بطربفةاة3،اي2:2

فيالاناجيلترجمةعلىأشرفاسحقليلاسكيز

عربثة.ترجمات،رج936.سنةالاندلس

لبلبس



أعمال،فيلبس

ووالدمكدونيةملكالثافي.فيلبى،1(

6:2(.:ا،اأامكالكبيرالاسكندر

يثيرمكدونية.ملكالخامسفيلبمى24(

فيالروساناماماندحارهإلى805امك

.م.ق791سنةسينرسيفاليس

ابيفانيوسانطيوخسصديقفيلبس،3(

انطيرخوسلافيمربياالملل!عثنه.ونديمه

لباسمكانالمملكةعلىوولياالعتبدالخاس!

ماتحين3:32(.رجابما-6:46)امك

بطليموسإلىمصر،إلىفيلبسلجأابيفانيوس

كإعادال!اعةدتتولما92(.:9مك)2فيلوماترر

ولكن13:23(.مل21ليسياسليزدحانطاكية

63(.،55-656:صك1)هزمهلبسياس

انطيرخسالملكحكمه.الفريجيفيلبس4(،

منأخلاقاأيثرسكان.اورثليمعلىابيفانيوس

8:8(."22:619؟ة5مك)2نضبماالذي

تترا!خص.وكليوشرةهيرودسابنفيلبس5(،

وبتانيةوالجولان3:ا(الوونراخونيةايتوربة

شرقيوتقعالوثيونيسكنهاناطقوهيوحرران

-..مق)4نجاسرتوبحيرةالأعلىالاردنمجري

ساثرحكمعنمحتلفاحكمهكانب.م.(.34

وأس!الانجيةفثئدابيهثلانغ.هيرودسابناء

)!صرلةبانياس)جرليا(،صيدمابنت:المدن

مئأخرعمرقيتزؤجوز(.13ة16مت.فيلبس

ثلاثيننهاصغركانتالتيهيروديةابنةسالومة

اولاددونمنمات(.الصبية:14:11)متسنة

الرومانية.يوريةمقاطحةإلىتترايختهفضئت

هبرودسابنفبلبس!()هبرودصفبلبس،6(

تركتهولكنهاهيرودية.تزؤج.الثانيةومريمنة

ابنتهااسمكان.انتيباسهيرودسمعوعاشت

)ابنفيلبسرالتنرارخسنزوجتالتيصالومة

رومةفيفيلبسعاشوكليويترة(.هيرودس

.ماتوهناكعادئارجلأ

عثرالاثنيالرسلاصدفيلب!ى.74(

صيدا.بيتمنأ:13(.أعوز؟.ا:3)مت

ا:43-46(.)يوبنتائيلإليهوجاءيسوعتبع
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ا!بزتكثيربمنا!سبةفيلبسالاناجيلتذكر

والوثنيينيسوعبينوكوسيطوز(6:ه-7)يو

خلالأيضافيلبسوتدخلي(.122:ا)يو

14:8-)يوالسريالعشاءبعديسوعحديث

رساله.عنشيئانعرفلا11(.

الذينالسبعةأحد.أورشليممنمسيحي84(

يئ.(ي6:15)اعبالفقراءليهتثواالرسلأتامهم

فيبنجاحكرز21:8(.اع،)إنجيليالمبشرأيضأ

سمعانردمنفيالمسيحيةإلىردجثالامرة

إلىأورشليممنالطريقوي.(-8:513إاعالساحر

26-8:)اعالحبشةملكةوزدرالايمانإلىردكزة

وأقام،جوارهاوفي()ازوتاشدودفيوبثر.93(

بولساستقبلجث04(8:)اعقيصرلةفيبعديخصا

اربملفيلبسكان:8(.21)اعاورشليمالىالذاب

يخلطه21:9(.)اعيتنبأنوكنيتزوجنلمبنات

.الرسولفيلبسمعالمراتبعضالتقليد

فيلتس.أعمال8رحأع!ليخلبس،

فيلبس.انحيل*.جانجيل،هيش

كإبطرسرسالة+رجإلىبطرسرسالة،لهيبس

فيلبس.

7القرنفيتأصسمت.فيليبوجيك:الحالياصمهايخلبي

فيلبسوشعها.(الينابيعى)1كرنيديصباسم..مق

بولسأحرزولاسنة.باسمهوسماهاالاني

وفي.مكدونيةعلكفرساوسعلىنصزااميليوس

مقاطعة(فيلبي)ومعهامكدونيةجعل146شة

فيفيلبيوكانت.اقصةاربعةإلىفسمترومانجة

لهذا.امفيبولشعاصمتهكانتالذيالأولالفضاء

هيفيليان12ة16أعيقولحينصعولةنجد

أوغسطسانتصرانبعد.مكدونيةقضاءعاصمة

قربوكاسيوسبروتوسعلىق.ا.42سنة

درجةإلىرفعت31سنةوفي.المدينةتوسعت،فيبي

بالحقنعمتالوقتذلكمنذ.رومانيةموطنة

،كبيرةكانتفيهاالتيالحاميةأنوبما.الايطالى

اعتبربحيثاللاتينمنسكانهانصفكانفقد

وكان.2(ا:16)اعالرومانيينمنانفسهمالفيلبيون

والمكدونيبناليونانيينمنالمدينةمنالثافيالنصف
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:13(16أع.مجمعلهميكنالميهودمهاجرينمع

الناحيةمنمهمةمدبةفبلبيوكانتوكيرهم.

جبلينبينموقعهابسبوالضجاريةالجغرافية

الاغاطية.اطريقاوعلىهاموس(،)بانجايون

ينبهوعبانجايونفيوالفضةالذهبمناجمكانت

أنغير.بولصايامفينفدتولكنها.عظيمعنى

ومركزتجاريةكمدينةباهميتهااحتفظتفيلبي

الثانية،الرسوليةالرحلةوخلال،51سنةفي.روماني

)اعمسيحيةجماعةفيلبيفيبولسأشس

الوثنيينمنتائفت2:2!شا16:13-.4؟

لبولسكبيرةمحبةالجماعةهذهوأظهرتالمهتدين

هووأجها4:.ا-16(.:3-8،أ)فلبهوتعلقا

25،:2)فلماليةمساعدةمنهاالايقبلاإنهبحيث

رحلتهفيفيلبيزاربول!ىأنالاكبدمن.اي(.:4

سنةإليهاوعاد(اي:02)اع57سنةالثالثةالرسولية

02:6(.)أعالفصحبعبداحتفلحبث58

اهل(إلى)الرسالةفيلبي

فيبولسأنفيلبيأهلعر!افاشة.أأ(

اليهليحملايفروديتسإليهفأرسلوا،السجن

عليهفقلق!رضفيلبيموفدولكن.ماليةمساعدة

الجماعةفيرفيعةمكانةيحتلكانلانهفيلبيأهل

ممكنوقتباصعيعودانارادلهذا.3(.25-:)2

استفادفيها.المؤمنينلقلقحداليضعفيلبيإلى

فبهاوضعرسالةليحقلهالمناسبةهذهمنبولس

*رجدؤنت؟وابنفلدؤنتمتى.قلبهكل

والامرافسسفيدونتفلانقيل.الاسررساثل

منهكثررومنقردبانومضمونهالغتهالانمعقول

.وأفكومن

نأشستكنيسةأولكانتالتيفيلبيفكخبسة

يدعلىا-.4(،16:اأع05،)سنةاوروبافي

الاضطهادعرفتمعه،الذيوالفرلقبولس

أصغتوما،ثابتةلبئتولكنها92-03(:7،)1

وخه18(.وقد)3:2،المسيحصليبأعداءإلى

علىفدلنوالشمامسة،للاساقفةكلامهبولس

مروربعدحالأ،الكنيسةهذهفيتأشستنظيم

بقليل.الوقتذلكبعدأوفبها،بولس

بعضجانباوضحنااذا.والنأيفالمضمون)ب(

2:91-31()1:12-26،شخصيةنصائح

)4:01-.2(،الماليةالمساعدةعلىشكرواقوال

تحرلض:الاول.موضوعينفيالرسالةتتوصع

كانت)1:27-2:18(.والمحبةالوفاقعلى

لهذا)4:2(،فيلبياهلبينخلافاتهاك

الثرطهرالذيالتواضععلىبولىحزضهم

فعلىي(.)2:3المحبةعلىللمحافظةالضروري

الذيالمسيحعواطفلهمتكونانالمسيحيين

الآخرلنعلىيفرضانحقهمنوكانإلهاكان

للجميع.عبداصارذلكومع.كإلهيكرموهان

مديحا:ه-اة)2الهيامجداالابمنحهلهذا

منتحذيرايتضمن:الثانيالموضوع(.قديم

عنبولسيتحدث2(.)3:2-االمتهؤدين

التيتلكمنقريبةبعباراتالثحخصيةخبرته

علىبحضنكلامهوينهيروم.فيبستعملها

علىحضن:الكلاموبمختصر.المسيحيةالحياة

شخصيةوأخبار:27-2:18(11الوفاق

2()3:2-االمتهؤدينمنتحذير)2:91-.3(.

ا-.2(ء)4:وأخباروتنبيهات

بولس.إلىفلنسبةمحةعلىالجميعيثفق)ج(

نقرأانننتظركنا.الرسالةوحدةيناقئحونولكنهم

نجدهذابدلولكن2:91-.3.بعدالخاتمة

وصلتتكونقد.محلفةبلعةمكتولاجديداقسما

فيإليهافأجابالرسالةكتابةخلالاخباربولسإلى

الثاني.القم

بالتعاليمملئةفلأنمع.الرئيستةالمواضيع)د(

برسالةلبححتفهي،كورأوروفيبماتذكرناالتي

شخصتة.الرسائلاكثرهيكورت2فبعد.تعليمتة

رسالةليستلانهاكور2عنتختلفولكتها

2:2-،الكنيسةفيداخلئةصراعاتألاهجومئة

منالذينالأعداءإلىتصمغاوالجماعة(.3

دعوةنجدمراتثلاث.الفرحرسالةهي:الخارج

؟أ:3:)2:18الرلثفيدانضا"إفرحوا:الفرحإلى

ابتهج،ة)فرح"خايرلن"فعلويتوازى4:4(.

،)الفرخ"خارا"مع1(4:0،-217:18؟:18أ



فيلادلفيةأوفيلدلفية

"عثالالكاتبيذكر.(ا:4،25،2:2،4:ا

)3:18(."المسيحصليبو"أعداء2()3:الحوء"

علىيثرفالذيالفرحعلىيؤ،يرلاهذاولكن

النئماتذويمنمبثرينالرصولويذكر.الرسالة

بالميحيبثرأنالمهمهادئا؟يبقىولكثه.السثثة

مانجد،مفارقةمنفيهبماالفرحوهذا:18(.)1

بتحزر)الأملوشخصيئعرضيبشكليسثبه

التيالمحثةهوالآخروالسب(.السجنمنقرب

،7)1:3،قلبهعلىالعزيزةفيبيبجماعةتربطه

أعمقأسبابوهناكا(.:4؟8:21،12،17،

معهيكونبأنوالأملالميححبأنهالمين:أيضا

المسيحمئال!فيوالتأثل،ماتهوإنأوثقبثمكل

علىالموتحتىطائغاعبذاصارأنبعدزفعالذي

الصلبب.

ملادلفيةأونجلدلمة

عا!مةرتة،لمدبةالهلينيالاصم"ا(

بطليموساسمعلىكذلكستبالعمونيين.

فيلدلفوس.

فيتقع(الصغرى)آسيةليكبةفيمدينة،2(

وكولوصي.!رديحىبينالطرلقعلىخصبةمنطقة

الثانياتاليصهواسسهاالذيلانكذلكشمبت

جماعةفيلدلفيةفيكان(.-138)915فيلدلفوس

)رؤالسغالريصائلإحدىإليهاوجهتمسيحية

الاضطهادخلاللئباتهاتمتدحهاالتي3:7-13(

اليهود.أثارهالذي

شقبق.كلوديوسالامبراطورحررهعبدفبلكس

انطونبوسصعيرةدروسلةاولاتزوج.بلاس

هيرودسابنةدروسلةئم(الثلاثةالقواد)احد

كانالثالئة(.امرأتهاسمنعرفالاالاولاغرلبا

بقنلأمرالصفةوبهذه)52-95(اليهودبةحاكم

نا.عديدةثوراتوقمعيوناثانالاعظمالكاهن

تثكل24:2-8()أعالمتمئقةترتلوسخطبة

ناقبشى*المزرخولكن.ادارتهعنطيبةثهادة

امامالرسولبول!نثلقاشا.حكماعليهيحكم

امرأتهمعالرسولحدثهبعدويخسا.فيلكسمنبر

)اعالآتيةوالدينونةوالعفةالصلاحعن
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فيلكسعلىاليهوداشتكى24:24-26(0

ونجح،نفمهعنداءولكنهرومةفاصتدكه

)العادياتيوسيفوسالمؤرخيقولكما

2:252-263،الحرب؟02:162-172،182

.)027

تجتمعكانت.كولوسيمنغنيئمسيحيفيلمون

فيالايمانإلىبولسرذه.بيتهفيالمميحيةالجماعة

إلىعبيدهاحداونيمسهرب91(.)فلمأفسس

معسيدهإلىوأعادهالابماذإلىبولسفرذه،رومة

إلىبولىرسالةفينقرأهماهذاتوصيهة.رسالة

.فيلمون

الى()وسالةفيلمون

عبد،اونسيمىهرب:الرسالةهذهمناسبة)1(

الإبمانإلىردةالذيبولسإلى،فيلمون

وروحانيةبلطافةبول!طلب.المضمون)ب(

ويعفوآ12(إأونشمسيشحيدانيخلمونمن

منكثرعلىيحصلانالرسولويرجوعنه.

معهيأخذانبرلسيريدآ13:تقولذلك.

نافغا.صاروالآنلانافغا،كان.اونسيمس

الرسولقلبعلىالفوءالرمالةهذ،تلقي)ج(

بعدفيماصارقداونسيمسكانواذاالكبير.

الرسالةهذهتكونأننتعجصلنانس!،اسقف

أيامنا.إلىالكحيسةفيحفظتقد

مقالأتثحكللافلمأنمع.اللاهوتيا!لوفوع!!(

علىلذلككسئةقاعدةتح!بأنهاإلأ،العبودئةعن

جماعةفيتوشلهبول!أدرج.اللاهوتيالمستوى

وطلب22(.،901.آ4،)الص!لاةمنواسعة

بمفردهواحدكلوسلامآ7()الجماعةسلام

تغمرالتيآ9()المحتةعلىطلبهتأشس)آ12(.

منرسمتينحمسبفلمئنيت.فيلمونقلب

البدلثة:علىترتكزالأولىالر!مة.العلاقات

لدىفيلمونممثلعينهالوقتلطهوأونسيمس

آ17(.)فيلمونلدىبولسوممثلآ13(.)بولس

يدعىالاشداء.مفهومعلىتتأشسىالثانبةالرسمة

الذيببولىالاقتداءإلىضمنيئبشكلفيلمون

فييقذمبولسإنأ(.:11)اكوربالمسيحيقتدي
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يلقيأنيجببثزنموذخاالفداءتصميمخلفئة

القضثةنعاش.الاجتماعثةالحلاقاتعلىالضوء

بلغةطلبهعنبولسعبز".المسيح"فيكتها

نظرةفأذابآ17-.2(،)الاقتصادتةالعلاقات

ذاتهبذلالذيالمسيحمثالفيوالواجباتالحقوق

عبردتةلبحمت،الرسالةفيالأساسئةفالمألةعنا.

انشدادأمامنحن.فيلمونحرثةبل،أونسيمس

حرتةلئثبتحرتتهعنواحدكليتخلىفيهعميق

الآخر.

المنبجي.فيلوكبن!

السريانتةالكنائس،ثم.سيانئةترجماتءرج

والبيبليا.

ببنفيلونولد.حياظ،1(:الاسكندرافيفيلون

منغنتةجهودتةعائلةفي.م.،ق01وسنة15سنة

يوليوسكايوسأخوهكان.الاسكندرئةعانلات

وجهاءمن،الصغرىبأنطونيامرتبالاالاسكندر

برنيقة،س،كايوسابن،مرقسوتزؤج.المدينة

الابنأماشاتا.ماتولكة،الأولأغريباسابنة

فقدالاسكندر،يوليوسطيبارلوسالآخر،

الخئالة،منكانرومه.خدمةيالنجا!عرف

والئاثئمصصر،فيطيةمنطقةفيالجيشىتائدفغين

الحربق"وزيزا،ثثم،46-48شةاليهردثةعلى

صنةمنذ63.سنةكوربولونقادهاالتيالفراتتة

فيكبمأدوراولعبمصرفيمديزاكان68،

منصارثئمكامبراطور،وسباسيانسإعلان

حياةأمااليهودئة.الحربنهايةفيتيطسمحلص

ابنحياةعنالاختلافكلفاختلفتفيلون

اشتهر،رفيعةعقلئةتربيةنالأنبعد:أخيه

يخر.اليونانئةاللغةفييهودفيولاهرلطكف!ل!وف

رومةإلىيهودئاوفذاليقوداختاروهدينهأهلأن

اليهودمنكبيرعددئتلأنبعد04-94،سنة

الاسكندرئة.في

خطبةفيلونكتبالمناسبةهذهفي.أعماله2(،

اضطهدالذيممرمدير،فلاكوسفيهايهاجم

كاليغولاإلىوفادتهخبركتبكمااليهود.

بمقالاتفيلوناشتهرئئم.الرومانيالامبراطور

الجبهفيلون

أسثلةمعالخمسةالئريعةأسفارتفسيرفيعديدة

الألسنة،بلبلة،الخروجحولأسئلة،التكولنحول

والو!اياالعالمخلقمعاللاهوتوفي.الأحلام

حياةمعالدفاعياتوفي.الخاصةوالفرائضالعشر

التأظتة.والحياةموسى

الفلسفةمقولاتإلىفيلونعاد.فكره34(

مواضعمنمعلوماتهاستقىولكتهاليونان!ة،

وأرسطو...فيتاكوراسجماعةمنمتعذدة:

أمابملاومننؤعةتواسعةئقافةأمامهنانحن

يبقىي،ذلكومع.ذاكأوالنهجبعذاارتباط

السفسطالئينفبهاجميهودتا،مفكزاأعماقه

"نسلمنقتلةهمالذين"المتفلسفين"وسائر

اليونانتثرحأنأيضافيلونويرىتايين".

اليهودثةالشرلعةأثا.بالتاقضاثمحبولالمتعذد

الكونمستوىعلىفهي،موسىأعطاهاالثي

وكان.العقلتوافقوبالتالي،اللهإلمىتعودلاخها

الاستعاريالتأويلفقذممتبكئا،متصؤئايخلون

القرنفيأوريجانسفيهسيتوشعالذىوالرمزي

النفدئة،والقراءةالحرفخلالفمن.الثالث

الإيمانفيندركهعميفامعتىالملهمالنصنيحمل

نكونوهكذا.المناجاةإلىبنايصلالذيوالتأفل

علىضذدمسيحيلفكرالدربهتألاهوتأمام

الله.لطبيعةجهنا

"التار-دخصاصب14(.)64-االجيلىفيلون

اليونانتةفيأوسابيوسمنهاحتفظالمبيقيئ".

مقابلةإنالإنجيلثة"."التهيئةفيهائةبحقاطع

لناتسمح،أوغاريتنصوصمعفيلونمؤلف

ومعاصرةصر!ةفينيقئةمراجعاستعملإئهبالقول

أسلوبح!بفشرهاألهغير.القديمللعهد

003سنة)حوالياوامارساليونالتالفيل!وف

"كنابسضاهالذمميالمتولوجيخبرهفي.(ق.م

فيلونعندنجدهالذيتعليمهفبحسبمقذس".

همالميتولوجبا(فيأكماالسطرأثخاص،الجببلي

فيلونوطثق.واعجابهمالشعوبخوفألههمبثر

إلى،الديانةإلىالفينيقتيننظرةعلىالنظزيةهذه

الئيالميتولوجياإلى(،الكون)نشأةالكوسموغونيا



نورفبلوما

العهدفينجدئماقريبةعناصرها،منبعددتبدو

القدبم.

9:92؟2،ا4:مك2.امه!بالذيفبلوماتور:

.السادسبطلبحوسلقب.:13ا.

)تلالفحلخربةهي.ديكابوليسمدناحدف!يميلو

256(.العمارنة

هو.كريتلجزيرةالجنويىالث!اطئعلىمرفأفبنيكس

فيهيفضواأنبولسرفافأراد.بورنولوترو:اليوم

27:12(.إاعرومةإلىسفرهممتابعةقبلالشتاء

=3641:تك.أدومعشائر()اورؤساءأحدفينون

ا:52.أخا

فينيقبة

في)نجدهالهلينيالاسمهوفييقية.الناويخ)أ(

تسيرساحليةرقعةعلىيدلالذيالبعينية(

خليجإلىالكرملشمالمنالمتوصطالبحربمحاذاة

"فنحو"الممريإلىالاصميعود.الحاليالكسندرات

هناكولكن.الحديثةالمملكةابامفياستعملالذي

يوناني:اصلإلىبالاسميعودافضلرأئا

سمىالاحمر.الجلدلونأوالنخل:فوييكس

السوردة7:26:)مركنعايبننفسهمالفينيقيون

(.الكنعانية15:22:متفيتتىالفينيقة

القديمالعهديقول!كماكنعانهيوأرضهم

مدنهم:باسميسمونوكانواالجديد.والعهد

الاشوريونسماهموهكذامثلا.الصيدويون

خلالالمتوسطشاطىعلىالفينيقيونأقامأيضا.

ويقول.الثالثالالفبدايةفيالكنعانيةالهجرات

القارصالخليجمنجاؤواإنهمالقدماءالجغرافيون

البحرمنهيرودوتسبهمجاء.الرافدينبلادعبر

العلماءبعضاعتبرولهذا.بكنعانمروزاالاحمر

الوفتبعضوأقامواالعربيةالجزيرةمنجماؤواأخهم

كانواالفينيقيينانيؤكدلامنوهناك.النقبفي

)مثلالحمراءسحنتهمبسببالاميينمن

الساميونأتاوالاحباش(.واللييينالمصرلين

دخلفقدأمر،منيكنمهماصفراء.فسختهم

15(.01)تكالحماميالعا!فيالفيفيون

*،صيدون،:مدنهمتاربخهووناريخهم
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أشسوقدمصتقلة.كانتالتيصور...

"،قبرصء:عديدةمحمتعمراتالفينيقيون

ترثيث!.*ثقرطاجة!،كرب

بواسطةالفينيقيةاللغةنعرف.الحضارةإب(

وكلغةكالعبريةكنعانيةلغةإنها.العديدةالكتابات

الفبنيفيينإنالتقليديقول.العمارنةتلرسائل

هناك.اليونانيونأخذوعنهمالابجديةممتشفوا

سنةإلىتعودوهيجبيلفياحيراممدفنعلىكتابة

الحثيةاللنتينفيكتاباتوكانتق.م.1275

الفينيقيةالديانةعرفت.طوروسجبلفيوالفينيقة

والكتابات(الجبيلي)فيلونسنخونياتونبواسطة

ايل،*يعبدونكانوااوغاريت.ونصوص

له.شمسياله:صور)الهملقارت*،بعل*

ادونيى،!(صيدون)الهاشمون،0شهير(هيكل

بعل،شميمبعل*،رشف*اشراتو،أواشيرتو*

قرطاجة.فيخاصةنانبتزوجحميم

فيالثافيالمقال.حقلفيزاويةالفيء،:العربيةفيلبه

الثمانيةفصولهتحذدالمشناة.فيزرعيمنظام

من:للفقيريدفعهاأنالفلاحعلىيجبالتيالحشوز

أورشليمتطمودسضوسع...والقمحالعنب

هذا.كلفيوتوسفتا

هيكلالمصرلة:ني.الحيروتفم:طحيروتفي

)خرالخروجطريقعلىيقعموضعحروت.

يكونقد.النيلدلتافيي(لمهم!:7عد9؟14:2،

تلك.طوميلاتواديمنالثرقيالقسمفيموقعه

ريح"صايشعصالولكن.المعروفةالنظرةهي

ف"وفصل8.!م!:عدفيفي()بدونوحدها"ت

يدلأن،المخطوطاتفيت"ري"هـحعني"

اسمينأمامبل،مكاناسمأماملسناأتناعلى

الأول.إليهالمضاتمعالمضافيرتبطكمايرتبطان

والمصمث.العربثة(فيأكماالفيايعنيي""ف

بعنيايروت(البونانئة)فيت"ري"حوالثاني

نإو".تىري"خالاكاديةمنانطلافاالقنال

قدت،ري"حتسبقالتيالتعرلف()ال"!ص

إذن،أم!ن.فيموضوعةأشباءأمامتستعمل

بينقنالمصثأمامخئم14:99:خرنترجم
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نحو"وعادواصهم!:7-8:وعدوالبحر".المجدل

أماموخئمواصفونبعلتجاهالذيالقنالمصت

اسنعمالإن".القنالضفةمنوانطلقوا.المجدل

نأنعلمحبنعادفيأمرالاكادثةمنمأخوذةلفظة

جمةتر،ميةفيو

،صفون)بعل..مق6القرنإلىتعودالآياتهذه

وأالنيولابلونثةالحقبةفيإلأتدؤنولممحدل(،

الفارسثة.

قبطثة.نرجمات،رحتوجمة،ليومية



وحدة.قنطرريرن:كلمةالسرلانئةتستعملافةقماثد

أنهالجديدالعهديذكر.الرومانثينعندالمشاةمن

15:93؟)مريسوعصليبعندالمئةقائدوجد

العسكرقائذكان27:54(.متلو23:47،

يسوعموترأىحين.يسوعبصلبالمكففين

بوعأنعرف،الموتهذاتلتالتيوالأحداث

يسوعموتعنلبيلاطستقرلزاقدم.اللهابنهو

المنحولة:الأناجيلبعضفياسمهي(:15:44)مر

المائةقائدا:01أعيذكر.بترونيوسأولونجين

.يوليوسالمثةقاندا27:واعكورنيليوس

فادش

برنغ.قادش،رجا("

صورتة.أوكنعانئةمدينة.الجليلفيقادش2(،

مدينةهي:+(.91أيشنفتالي!دنبينحسبت

،61(:6أخ321،:21)يث!للجرشومتينكهنوتئة

)قضباراقفيهاأقام02:7(.)بشملجأومدينة

15:92(مل)2الثالثفلاسرتغلتاحتتها4:6(0

المكابىبرنانانانتصرقادشقرب.مملكتهإلىوضثها

)امكالثافيديترلوسجبشعلى..مق145سنة

غرلطشمالي،قادسهياليوما:63-*(.ا

ينبوعتادسفي.خصبةمنطقةوصط،الحولةبحيرة

الرومانئة.الحقبةمنعديدةوخرائب،وبركةماء

لبنيكهنعليةمدينةيححاكر:فيقادش،3(

النصفينقرأ\(.أ:4قض6:57،أخ)اجرشوم

:اليومتكونقد.قشيون21:28:يشفيالمقابل

عنالغرثيالجنوبإلىكلم4تبعدالتيقديسابوتل

.اللجون

موضعلم!2(.15:)بشجهوذافيقادش4(،

بالضبط.مكانهنجهل

العاصي.علقادشرج0(4

46؟،91:اتثفيبريخعنقرأ.ا!دس:برنغدش

:3؟15؟ي01:41،14:6يش9:23،؟2:14

علىتفعمدينةاسموهذا32:8.34:4؟عد

02:16(عدا:2؟)تثابخرلتةفلحسطينحدود

وأ48:28(47:91")حزمصروسيلتاماربين

مصروسيل(العقارب)أوعقربيمطلعةبين

جرارضرقيئ15:3(،يش34:4؟)عد

17:ا-7؟)خرماءنغفيهاوجد02:اإ.)تك

16:14؟)تكالآباءفيهاأقام02:2-13(.عد

،ا02:،13:26)عداسرائيلبنىوفبائلا(:02

المرويةقديسعين:اليومهي16(.:اافض؟14

خضراءواحةتشكلإنها.والآبارالبنابغمنبعدد

(،قادشصحراءيذكر8ت92)مزالصحراءوسط

صينصحراءأو13:26()عدفارانصحراه
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47:91وحز32:اهتثيسثي)عدلمه!:36(.

انطلققادشمن.قادشسلةتادسنبع

13:26؟)عدالمقذسةالأرضإلىالجواب!

وانطلقت14:7(،يش02-25،ا:تث32:8؟

،اي02:4)عدأدومملكإكأرسلتالتيالبعثة

عماليقبنييدفياليبرعكان11:16(.فض

اصرائيل.بنومنهمفأخذه:7(14)تك

فخارثة.شقفاتءرجشقفات،بريخع!دش

سرح.العاصيعلىمدينة(العاصي)على!دش

أيامفيوالمصزلينالحثينبينكبيرةمحركة

بعضهاك)1286(.الثافيرعمسيس

نأتعتبر24:6صم2لنصاليونانثةالمخطرطات

موع.كنزا*رجداود.إحصاءفيدخلتتادش

إلىكلم62نبعدوهيمند،نبينلالمديةهذه

الجنوبإلىكلم27و،طرابلسمنالحثرقيئالشمال

اكادئةلويحاتفيهاوجدت.حمصمنالغرئي

قادشفيملكالذينقمذوالملكأرشيفإلىنعود

الكتابةفيإهداءأيضاووجد.14القرننهايةفي

الأهمتةإن.أوغاريتكتابةمنالقرلبةالمحممارتة

البرونزفيالمدينةلهذهوالياسئةالاصتراتيجئية

المصزلةالنصوصخلالمنتظهر،الحديث

كان.وأوغارتالعمارنةنلوثانقمن،والحثئة

الجنوثيالطرفعلىالأولالألفبدايةفيالموع

لموانمأهولةالمدينةستبقى.الوحثئةحماةلدولة

نأيهاأعادالأولسلوتسانومعاسمها.ترد

فالصليبتون،لبنانلاذقهباسم..مق3القرنفي

.(.مب0013سنة)حوالىالفداءأبوالريىأوالعا

.قادشبحيرةحمصبحبرةسيسفون

أورشليمحاكمجدليائسانديوحنانوالدلارلح

04:8-6(.إر25:23،مل)2نصرفبوخذباسم

ئلاثعلىاللفظةهذهتدكالقضاة)ال(،قماضي

مختلفة.وظائف

القضاةسفريتضمنالصغار"."القضاة14(

"كانواأشخاصحول،القصيرةالحواشيمنسلسلة

دفنواثثم،السنينمنعددخلالأإسرائيلفيتضاة

)قضافرابمجبلمناليدتورةهم.موطهمفي

قاضى

-اة01)قضعينهاالمنطقةمنتو4:4،4-ه(.

01:3-5(.)قضجلعادأرضمنيائير،2(.

12:7(.)قضأيضاجلعادأرضمن،يفتاح

)قضزبولونأرضفيلحمبيتمنابصان،

أرضمن،ايلون:16(910يشرج؟ا.:12-8

من،عبدونا-12(.ا:12)قضأبضازبولون

هؤلاءإلىويضئم.(-1213:15)قضافرايمجبل

اصم)افىايمجبلومن،الرامةمنالذيصموئيل

تكتمللمالذينالأشخاصهؤلاء-17إ.7:15

حفبةخلالوظيمتهممارسواأسمانهم،لائحة

مئةعلىوامتذت،الملكئةنظاممباثربصكلتسبق

مامثالعلى"شفطيم"العبريةفينمقوا.نقربئاصنة

ركم،الأفرادبينالعد!الةإقامةإلى،عواما.ترطاجةفي

اللائحةإلىيعودلاالذي:هب4فضفينفرأما

في)يحكموا(يقضوابأنوظبفتهمقامت.الأصلئة

الكونفدراللةفيالملياالسلطةفكانوا،اسرائيلمحمل

نأمجبألهغبر)امفكتيونيا(.المجدحولالمقيمة

جبلمن،البلادوسطمنجاؤواكفهمآنهمنلاحظ

،الشمالفيزبولونمن،المجاورةالمناطقأوأفرايم

الصغار!."القضاةتسموا.الأردنشرقفيوجلعاد

عدا)ماعنهمتتحذثالتيالصفيرةالحاشيةبسبب

وصمونيل(.بفناح

حربفؤادالحفبقةدطهم.الكبار""القضا!2(،

عثئيل:خاصةخلاصمهثةأجلمناختيروا

:13(.1قض،17ة15يثىرج،ا3:8-أ)قض

.5(-4)قضباراق.3(.-389:)تضأهود

،21:6-01:6)يقاح.-8(6تض)جدعون

تحفواالصغار"(."الفضاةببنبعدمافيصار

11:92؟6:34؟3:03،)قضحربثةبموهبة

سلطةأئةتضضضنلا91(13:25،14:6؟رج

العدالة.إقامةولا8:22-23()قضمسشمزة

عملبعضهم.بحياتهموخاطروا،الحربإلىساروا

باراق.مثل،عشيرةأوقبيلةأجلمن

الفضاةمؤشسةتسب.المحكمةفيالقفاة3(،

ا:9-18.تث18:13-26؟خرفيمرصىإلى

الذينالشيوخغيرهمالموظفونالقضاةهؤلاء



قانا

والذين،قريةأومدينةكلفيحكحهميعطرنكانوا

الأمورفتوئواا(91:4-اأخ)2الملكأشسهم

الملكئة.للعدالةالمحفوظة

لانا

الفديم.العهدبذكرهالا.الجليلفيمديخ!1(4

يسوعفيهحؤلالذي1(ت2أبوالعرسكانفيها

الملكيالموظفابنشفىوفيهاخمزا،الماء

21:2(.)يونتنائيلموطنهيقانا4:46(.)بو

التقليدانبعد.العلماءيئفقلمقانا؟تقعأين

فيفاناعنيبحث0016!سنة)بعدالحديث

أئا.طبريةإلىالناصرةمنالطريقعلىكفركنة

تبعدالتيقاناحربةهيتاناأنفبعتبرالقديمالتقليد

ثالةنظرثةوهناك.صفوريةمنالشصالإلىكلم8

اسمائياتمنانطلائاأشيرقبيلةفيقاناتجعل

فيمحعلها.وابرويموس،المصريأوساببوس

.2فيالمذكورةهيصور.مدينةشرقيئ،لبان

تذكرها91:28(.)يشأشيرفيمدبنة،2(

إلىكلما2تبعدالتيتانانكونقد.المصزلةاللوائح

صور.منالجنوب

ونسىافرايمبينيفصل)قانة(.قاناوادي3(،

قانا.وادي:اليومهو9(.ة8:17؟16)يثى

:اليوم.التورانبةقناةهيدمقجنوبقتقعمطينة!انو

402(.العمارنة)تلقنوات

المقذسةالأسفارلانحةأيالاسكندراق(-)ا!قانون

رجالاسكندرتة.فيالسبعينثةاليبليافيكما

المقدصة.بالأسفارفانونتةلائحة!

المقذسةالأسفارلاثحة(الفلسطيني-)ا!قانون

اليهودبهاأخذوالتيفلسطينفيالمعروفة

قانونئةلائحة*رجكتائا(.)93والروتستانت

المقذسة.بالأسفار

بالأسفارقانونئةلائحة5رجالمقدسال!بقانون

المقذسة.

هـ.،القديالتاربخيئاتفسيرعمرجالى()النقد،قانوفي

المقذصة.الأسفار(لائحة)أوقانونإلىبالنسبة

لائحة،رجثانيةقانونتةلائحة،لائحة،أولىقانونتة

المقذسة.بالأسفارقانونتة
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)العبرئة(.بيبلثةمخطوطات"رجا!()كطوطقاهرة

ابنهوقايين،البداياتتارلخفيالحذاد.:ثايين

هايلأخاهتتل.امرأتهوحواء"الرجل"

لمااللهلأنحسذا،أخاهتتل4:ا-6(.)تك

يقللم.هابيلذيحهتجلبينماذبيحتهيقبل

إذاإلأقايينذبيحةعناللهيرضنلملماذاالكتاب

ئبولتعني)ارتفاع("صات!كلمةأناعتبرنا

قايينجاةعلىاللوميكونالحالةهذهفي.التقدمة

قايينشزبيندوفاتابلاليهودفيوالتأويل.وأعماله

11يهوعندنجدهاالمقابلةوهذه،هابيلوفضيلة

:يقول3:12يواوتايين(وطرلقالبار)هايل

أماشريرةأعمالهوكانتالشريرمنقايينكان

11:4بوف!ثر.صالحةفكانتأيخهأعمال

قايينغوئب.إيمانهققةبسببلقاييناللهرفض

يأ،(التيهان)اىنودأرضفيفأتامجريمتهبصبب

اللهحماهالبدو.مثلالفيافيفييتيهأنعليهوجب

نجهل.جبهنهعلىالموشومةبالعلامةالدمثأرضذ

هذهيمثزوصفاتكونقد.العلامةهذهماكانت

هذاولد.البدولدىموجودوهوغيرهاعنالقيلة

.كنعانفيإقامتهمخلالاسرائيلبنيعندالخر

)البدوالقينئينجيرانهمحياةيحتبرونكانوا

فياقئرفتلخطيئةعقابنتيجةالموشومين(

القينثين،لاثحةنجد4:7-24،تكفي.الماضي

ابوهوشيئاانكماقايينهوجذهمأنيعنيوهذا

يفترضالتيبالحضارةقايينخبرإنالثيتئين.

قتلوامكانئة،الخاصةوعبادتهموالفلأحون)الرعاة

السياقأنيفهمنا(مراتسبعلدمهوالانتقامقايين

قد.نعرفلمامغابرةتاريحمةنظرةعلىينطويالحالمط

القبنثبنجدحكايةإلىعادالملهمالكاتبأنيكون

البدوئةالقبائلهذه1(.ا4:قض2،ا24:)عد

:16،ا)قضاصائبلبنيمعمرازاتحالفتالتي

يهوذابرثةفينجدهاوالتي5:24(،4:17،

؟ا.6:27؟:15اصم16؟ةا)قفىالجنريتة

تنتقللم17(،،اا4:)قضالجليلوفي03:92(

يربطها2:53أخالىانالحفرجاةإلىحفا

إلىيعودايتيولوجيخبرقايينخبرإنبالرلكابئين(.
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نأويحاولا!فر،منجماعةداخلاسراثيلأصل

القبائليوالوشمدوثا،التائهةالقيتبنحياةيفتر

فيالخبرعادحين.خطيئةعلىعقاثايدوالذي

وتحفقالقيئةرباطاتهخحر،البداياتإلىاليبليا

عنصورةقايبنجرلمةإن3(.)تكالحقطةبخبر

فالخطيئة.اليهوهيالتقليدفيكما،الخطبهئةتكاثر

جعلتأنعثصتما،اللهضذالإنانجحلتالتي

قايبنوقفعنيهالوقتوفي.الإنمانضذالإنسان

)نكأخيهعنمسؤولئةعنسألهالذياللهبوجه

منفسحةلهتاركا،جرمهعنوعاقبها(4:9-.

فيرتبط:17-24(.)4قاييننسلخبرأتا.العمة

-12:)4أخاهقللأنهالتافهقايينخبرمعبصعولة

امرأتهلهوأئنت،المدنبانيصارهذافقايين16(.

نجدهاهنانجدهاالتيوالأسماء)4:17(.نسلأ

فياختلافاتبعضمعكهنوقي(أتقليد5تكفي

الكتابة.

.التوراةلنصورمزئباطني،يهودفيتفيرتيله

البهاء.كتابأو"زوهار!هوكتابها

)ار(.عادة،موتى"رخ!بر

قبر

الأربايةالتقاليدتثمهدالقبور.موضع،ا!

المغاوراستعمالإلى(العائلةرد!إلىأنسبة

المأهولة:الأماكنبقربللدفنكموضعالطبيعتة

المكفيلة.مغارةفيهاأرضاحبرونفيابراهيماشنرى

:9(.23:91،25)تكوصارةابراهيمفيهاوذفن

يعقوب،ورفقةاسحقأنالكهنول!الكاتبواعتبر

03"92-:94)نكالمنارةتللثفيدفنواقد،وليئة

حيث47:03)رخه05:تكحسب(.05:13

الغائبلا"مقبرتي"المفردالمتكلمضميرهوالأصل

فيقبزالنفسهيعقوبحفرالممقبرتهم"(،الجمع

+:91(،)نكشكبمفياششراهاالتيالأرض

24:32(.)يشبعدفيمايوسفابنه؟فنوحيث

الآباء،مدافنموضعحولالتقاليدهذهكك

للمجموعةحفرئةوحياةةأرضامتلاكتتضئن

وهبالذي(القبيلةأبي)أو:بالجذارتباطبعالقبلية

يدفنالإنسانيجعلالذيوالتقليد.للمنطقةاسمه

"فيذفنيثرعالبببليا:فيمرازانجده،أرضهفي

افرايم"جبلفيالتيسارحتفتفي،ميراثهأرض

فيأي"،بينه"في؟فنوصحوئيل.3(.24:)يثى

في9وبواب:3(.25:1،28)اصمالرامةفي،ملكه

والملك2:34(.)املالبرثةفييقعالذي"بيته

عزآ"بستانفي،قصره"بستانفيمنشى

"(.تصره"في02:+:أخ2،:2118مل)2

لنفسهالرامييوسفهئأالجديد،العهدزمني

15:46،مرة27:57-06)تبتانهفيمدفتا

هاجمهذا،مقابل4(.ا:91يو53؟23،05:لو

منالآتيالملكئ(القصر)=البيتقئمشبناإشعبا

له:فقال،أورشليمفيقبرالهلانه،الحمالمملكة

هنا،فبرالكنقرتحتىهنالكومنهنا،لكإما

والحديدالبرونزعصورفي22:16-17(ئج)إش

قربنقعقبوزا،عديدةمراتنجد)11،11،

أورشليمفيالوضعكانذاك:المأهولةالأماكن

فيالفبورمعظمولكن.الملكتةالقبورإلىبالنسبه

ولكن.المديةعورخارججحلتالحديد،عصر

ونجيت(،أورشليمستقا)ولاالمدينةنصتحين

المديةداخلمقابروجدت،متعاقبةأسوارحولها

عادما،المنفىبعد.خارخاالأصلفيكانتأنبعد

صارتالنيالطهارةقواعدبسصئطاقالوضعهذا

الملكي،القصرفيالملوكدفنعلىحزقالثار:دققة

نإ43:7-9(.)حزالهيكلقرب،المدينةداخل

موضوعكانتالملكتةالحقبةفيأورشليمفبور

كفهاطبالمدينةتحيطكانت:عديدةدراسات

.سلوانمدافن:الوادينحدرفيمحفورةوكانت

الحقبةفيالتقليدهذأوتواصك.هنومواديمدافن

قدرون،واديفيمدافنبناءمعوالرومانئةالهلنستتة

النيالعائلئةالمدافنعنونقلأ.الهيكلساحةثرقيئ

قبوروجدت،الزمنمنقرنمذةتشعملظفت

23(.:26)إرللفقراءعاتة

وخلال)فمانيالألفنهايةفي.المدافنشكل2(،

ذاكللقبور،العادئالشكلكان،الأولالألف

جنائزتة.غرفعذةوالمتضمنالصخرفيالمنحوت

التطؤرفبدا،مح!لفةأنماطعذةالمثكلهذاعرف
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مر!يةتاعةالمدفنكان،الحديدزمنفيواضخا.

هذهفيكانتجنائزئة.كرفعذةعلتنفتح

وسبعةمقعدبين)تتراوحصغيرةمقاعدالغرف

كماالصخرفيحفرللرأسموضعمعمقاعد(،

عتأوالأرضفييحفرونوكانوا.نحذةعلى

تاعةتغلقكانت.العظامفيها،تحفظحفرةالمقاعد

الميتجثةمعيضعونكانواكبير.بحجرالدخول

مصابيح،.(..والأختام،الحلى1بهالخاصةالأضياء

للسلبةنفتحلمالتيفالقبور:آنيةفيوتقادم

القبوروكانت.عدبدةفخارتةأوانيتضضنت

بيصخربة،الكومخربة)قبورهدسئبثكل

وواديسلوانفيأورشيموقبور،ايتوننل،لاي

لمحذدثوالروطنئة،اليونانثةالحقبةفيهنوم(.

المدخلتوشع(.أورشليم،)مريثهالقبورهندصة

هيالجنائزتةوالغرففالرواق.كبيرةواجهةفصار

حجر.منوعادةللمقاعدوصار،مكغبةقاعات

هيمدافنفلسطينفينجد.،.مق2القرنمنذ

تجاهعمودئبثحكلمحفورةوضثقةعيقةكؤة

بعدئيمق.م.،الأولالقرنفيالمركزئة.القاعة

منمستقلةصناديقالعظامموضعصار،المسيح

بطبقتينعقفبثكلحجرمنغطاءبعلوهاحجر

!ورخعلتوقد(.الهيكلأوالمجمعشال)على

الأولالقرنفي.هذهالعظاممواضععلىهندستة

كبيراسطوانيبحجرالقبورتغلقكانت،م.ب

عائلةمدفن،الملوك)مدفنمدغممكانفييدحرج

النمط،هذامنقبرفي(.أورشليمفيهيرودس

موتهبعديسوعفن3تدنفسهالرامييوسفحفره

:42-15مر6؟27:57-ا)تالصليبعلى

ا-2؟24:-53،.ه23:لو16:3-46،4؟

ا-8(.ة2::38-42؟91يو

كما.اسائبلأرضفي.والكناباتالزينة3(4

العانليالقبرفيالدفنكان،كفهالأوسطالرقفي

مباركة.حياة،بالأعمالملبنة،عادتةحياةعلامة

فن"3أو."آبائهإلى"انضئم؟مرازاتتكزرعبارةفنقرأ

94:92")تكلاعشيرته"مع".آبائهمع

15:24؟3؟14:ا؟مل17:23؟2:32؟عم2

02؟:2214؟:8:2412؟عل512؟22:

2:3؟نحرخ22:02؟15:7-38،16:02،

عدمأو،عائلتهمعالدفنعدمهذا،مقابله(.

ولعنةكبيرضقاءعلامةكانكليا،الدفن

25:!هم8:2،16:4،6،إر9:01،مل)2

الع!لةمسزولثةمنالدفنكان97:3(.مز

وكانوالأولاد.والزوجةالزوخأيوالأصدقاء،

والطقوضالتفدماتيؤئنواأنعليهميجب

جذا.كبيرةبزشةذلكعلىويدثواالجناثزثة،

اممزيب،)مثلأوالفونيقيئالفي!فيئابقبدفيفكصا

فعلكما،القبرعلىيدكنضبكان(،فلسطينفي

و!نوا35:"2(.)تكراحيلقبرعلىيعقوب

كان8:17(.صم21الحجارةمنكومةيضعون

وهممدفنهميهئئواأنالوجهاءبعضباستطاعة

ابنةمدفنوضعكانذاك:18(.18صم)2أحياء

إلىويعود،وحرمإفريزفوتهخعلالذيفرعون

فيالجنائزثةالمبافيهذهوتوشعت..مف8القرن

ئرىالذيالمكابتينقبر:والرومالتةالهلنستثةالحقبة

وقبربوثافاطقبر13:27(.أامكالبعيدمن

يعقوبالقدي!قبر.الهيكلساحةشرقيئابشالوم

أمامأننانفهمالمدؤنةإلىعدنالهاذازكريا.وقبر

24:!ا(.أخ)االكهنولئةحيزيربنيعاثلةمدافن

الهيروديينجان!اجلعناإذا،الرومانثةالحقبةفي

تحتالمدافنصارتفقد،هيرودسعائلةومدفن

الحدياثه.هيلانةالملكةقبرأوالملكقبر:الأرض

تعود،كوموخربةأورئليمفيعديدةمدافنهناك

جنائزثة.كتاباتفئتضثن.،ق.م8القرنإلى

كانصاحبهأنئفهم،سلوامفيمدفنفيمثلأ،

فييكنولم(!يته)أوامرأتهمعفدفنالقمرأ"قيم

منضذبلفةالكتابةوتنتهي.فضةولاذ!قبره

فاقترح.القبرعاحباصمضاع.القرهذاينتهك

.(-22:1516أش،ضبنا)رجضبنباهو:بعضهم

مدؤنة،الكبيرةالمدؤنةهذهبجانبووجدت

فير(.و)خالجنائزئةالغرفةمرضععلىتدكصغيرة

عديدةمدؤناتؤجدت،والرومانيافلنستيالزمن

ا!اووس.علىأوالمدخلعندالمبتاسمعلىدلت
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علىالحكمبعد.يسوعدفنموضعالمقدسإال(قبر

الجمجمةموضعإلىاقتادوهلئصلب،ي!وع

كان91:17(.)يوالجلج!ة*العبردةفيالمسئى

ال!ريىالث!مالوفي،المديةخارجالموضعهذا

كانبستانالموضعهذافيوجدإليها.بالنبة

جثمانفيهوضعمدفئالهفيهحفرالرامييوسف

91:38-42(.)يوبسرع

الامبراطورأراد،الثانيةالهودئةالثورةبعد

فيفبنىالمقذسة،المدينةآثاريزللأنهدريانس

وبنى،الجلجثةأرضفمفدكابيتولينا.أيياأرضها

هلينةالقديسمةقات032،سنة.الكابيتولعليها

وفيهالقبرفوجدبالتنقبباتمكاريوسوالاسقف

الامبراطورأمر326،سنة.يسوعصليب

)ان!تاسيس(القبامةتذكركنيسةببناءتسطنطين

)مرتيريوم(.الصبتذكروأخرى

هذاالبيبليات!تعحل.المتوسطالبحرفيجزيرةقبرص

تتحذثوهي:013مك2فيالأولىللمرةالاسم

تخضهم.الجزدرةكانتالذينالبطالسةزمنعن

الزمنمنمذةفيهاوأقامالرابمأنطيوخ!احتفها

01:3؟4:92؟مك)2..مق168سنةحوالمط

كانت..مق58سنةالروعانثرناحتفهاثم2(،:12

سنةوفيبالأمبراطور.مئعثقةمقاطعةأولأقبرص

)اعقنصلوحكصهاالئبىخبمجلسارتبطت22

-23(15:15)امكقبرصفييهودأقام:7(.13

.(21:16)ا!ومناسوني(4:36)اعبرناباومنهم

منهربواأشخاصقبرصإلىالمسيحتةحمل

الجزلرةوبرنابابولىزاراي(.9ة11)الحأورشليم

ثغ(.-13:413)اعالأولىالرسولئةالرحلةخلال

مدن15:93(.)اعمرقسوبوحنابرنابازارها

!لامينة8هي:البيبليافيالمذكورةقبرص

:6-69(.13أأعبافوسء:ه(،13)أع

عنالتارلخيقولفماذا.المقدسالكتابفيهذا

بكبرهااتمرسطالبحرجزرثالث؟الجزيرةهذه

جبلعليهايثرفعرضاإ.59طولآ،كلم)227

بنتادكتيلرس.وجبالام()539البركالبترودوس

اشتهرت،القديممنذ.لطيفوصيفهاحارمناخها

قبرص

)سترابونالنحاسولاستمامعادنهاوغنىبخصبها

قردبةكانتعطر".ألف"جزدرةفحئيت4:6(.

صاطئعنكلم65)تبعدالصغرىآسيةمن

كلم(،)59الفينيقيئالسورقيوالشاطئكيليكية(

وعرفت،التجاريللتبادلممتزاموقغافشكلت

فبمأهولةكانت.والحضاراتالسكمانمنمزئحا

البرونزفيالادس(.)الألفالنيوليتيالعهد

والمصرفي.الشرقيئالتأئيرعليهاسيطر،الوسيط

عند.بتجارنهاليونانأوفعاالحديثالبرونزفيأما

)!قطعالمقطحتةوالكتابةاليونائهاللغةدخلتذاك

حك،التاسعالقرنفي(.الحرفلا،الصوت

،7القرنضمايةفي.الجزيرةشرقيئفيالفينيقثون

وسنة.الفرسذلكوبعد.الأشوزلونعليهاسيطر

موتبعد.المقدوفبالاسكندرإلىانضئ!2+،

ووجداللاجتين،ملكصارتالاسكندر،

فيجعلوهمالذبنالمرتزقةفيهاالسلوفثون

الرإبمأنطيوخمىاحتفها916سنة.جيشهم

.الرومانضغطبسبباستردادهاعلوأجير

بعدكيليكية.إلىق.م.58صنةرومةضئتها

هذهتاربخعندنتوفف،السريعةالنظرةهذه

.بالثرققبرصاتصال:مقاطعخمسةفيالجزلرة

الحقبة.والمصريةالأشورئةالسبطرة.الفبنيقيالتأثعر

بنظرةهذاكلوننهي.الهلنستثةالحقبة.الفارسثة

والدبن.الثقافةإلى

هذهتعود.بالحرققبرصعلاقات،1(

الحدبث(.الحجري)العصرالنيوليتيإلىالعلاقات

جاءالتيخيروكيتيافاجمذلكعلىيدكوما

ق.م.،0007سنةحوالىسورلةمنسكانها

لمبا،،ايرلمفيشدماتنتا.كالافاسوسومناجم

الحضارةفيالرحالتطؤرعلىيدك،كالافاسوس

الانتقال)أيالكلكولتتةالحقبماخلال،الفبرصمة

كانت(.البرونزيالعصرإلىالحجريالعصرمن

الرونز،لحقبةاستعداذاالتركتةأناتوليةمععلاقات

المدنبواسطةالرافدينبلادإلىالنحاسفصدر

الحديثالبرونزفيعديدةالرثاثقجاءت.السورثة

قربأنكومي،فيالفنثةا!تثافاتبسبب
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وبالاي،تكي!لطانوهلا،وكيتيون،سلامينة

.أخرىومواغ،بافوس

"ألاشية"باسمالوقتذلكفيقبرصغرفت

أناتوليةمعودبلوماستةتجارثةعلاقاتوأقات

وفلسطين.سوريةمصر،،امجهبحرأالأناضول(،

تد15-13القرنفيالساطعةالحضارةولكن

أهلثئمايجهأهلبدخرل..مق1225سنةانقلبت

المرممزدماربعدالبلرلونيزمنالهارببنأخائية

تلقيكضشافاتوجاءت.اليونانأرضفيالميسينئة

تاريخمنالصعبةالحقبةهذهعلىجديذاضوةا

الثافيشوفيلوليومامنختينمنفهناك:قبرص

ءلقاءاتثلاثةعنيتحذثق.م.()0012

ليىولكنألاشية".و"سفنألاشاية""أعداء

أخائيةمن!تاحونبلقبرصملكالموضوع

إليهم.13القرنمنذالجزيرةمنجزةااستوطنوا

أوغاربت،ملكإلم!العظيمقبرصقثمرسالةتثبر

هدفإلىأبحرتعدؤةصفينةعشرينبأنتعلمه

صارتبحيث،قبرصفياليونانانتصر.محهول

كما11القرنفيقبرصفيمحكثةالبونانتةاللغة

وظهر.بلايبافوسفيؤجدتأبجدتةلائحةتقول

علىسئحاولاللجزلرة(إيجه)بحرالايجاويالطابم

دتتوالهندسةفالفخارتات.الفخارئاتمسنوى

0012سنةبينجديدةحقبةدخل!قبرصأنعلى

وحدثجديد.شعبفهافأتام0501،رسنة

سنةجديداجتياحأوطبيعئةظاهرةأثرعلىتدمير

بعضإلىالقدماءالجزيرةصكانفتراجع،7501

الزمنخىبلغتهميتعاملونوظلواانماطق

انكوميمثلفدم!قد2مواكانث.الهلنصتي

-0501السنةوفي.إليهاالسكاننعاد،وكيتيون

سيدخلبعدهاظلامفترةأمامنحن059،

الجزدرة.إلىالفينيقثون

8القرنإلىا.القرنمن.الفينيقيالنأثير2(4

مي،الأشورثةللسيطرةالح!ابقةالحقبةهذه..مق

التيالفينيقئهالمرأكزانطلاقةإلىبالنسبةحاسمة

الانتشارومع،بالجزلرةفديمةاتصالاتمعبدأت

تحديدعلىالثزاحاثفقولقد.الغربفيالفييقيئ

يدكوما0.09سنةقبرصفيالفيمنيقمينإقامةتاريخ

تمعودجنائزثةمدؤنةفهناك.والكتابةاللغةذلكعلى

الذينالفينيقتبنأنعلىوتدك9القرنبدايةإلى

م!فنيملأواأناحناجواتبرصفي009سنةأقاموا

ويتعذىيتجاسرمنعلىبدعواتالوجهاءأحد

وكتابةفينيقثةلغةفيالنصنهذادؤنالقبر.على

فيالفبيقتينتمركزكانالوقتذلكمنذ.يخيقثة

لبفينيقتةوثيقةأيضاوهناكواسغا.الجزلرة

خيروكيتيامن085-.75،سنةإلىتعودظاهرها

ومدؤنةأماتوس(،منالشرقإلىكلم02)تبعد

فيؤجدتوقد،9القرنإلىتعود،إناءعلىفبنيقتة

رفيطفل.عظامنتفقنفينيقئةجزةسلامينة

الكنابةانتشارعلىثالثةمدؤنةدئت،بلايولافوس

08(.0)سنةكيتيونفنيورابعة.الفينيقئة

واحد،موضعفيبالإقامةالميقئونكتفىوما

سوق:الجزلرةفيموضغاعثرينعلىتوزعوابل

إذا.مملكةمدينةأو،حصن،مستوطنة،تجاري

المهداةنورانصبعلىت"كل"ملفظةكانت

فهذه"،كيتيون"ملكعلىندكفومماي،للاله

فيأي9،القرنفيفينيقية"دولة"كانتالمدينة

زمنوفي،بابولاحىفيالفينيقئةالمعابدأولىحقبة

القرنفي.كاتاريحىفيالكبيرالهبكلبناءإعادة

صدينة،هيقبرصفرطاجة735،سنةوحوالى8،

أرسلهن(كأسحاكمإمرةتحتمصتوطنةفيها

ولكمثهاكيتيونثارتصور.ملك،الثانيحيرام

يفولكماصيدونملكللو!يتخضععادت

مقابرودتت)9:284(.العادياتفييوسيفوس

.الجزيرةفيالفينيقيئالأئرعلىسلاينةفيالأمراء

القرننهايةفيبرز،تبرصفيكالكمدنووجود

07(،)721-هالثاني!رجونبمدؤناتالثامن

تشبر.بقبرصالأولىللمزةالأشورثوناتصلساعة

يادنانامنطقةوهييا"ملوك"شعةإلىالمحوص

تبرص.اصمهيالتي

8القرنمن.والمصرثهالأثوزيةالشطرة3(4

تلفىبانهالانيصجونافتخر..مق6القرنإلى

بهيسمعلمالذيالبلد،قبرصملوكخضوع



559

التيالمسفةتقولهماهذا284(.أنثوأصلافه

عاصمةكانتالتيكيتيونفي707سنةنصبت

علىالأشورثونأبقى.تبرصفيالأضورتةالسلطة

حسب*6سنةعث!زاكانتالتيالممالكالمدن

بانيبالوأشررقبرصفيلأسرحدونالتابعينلائحة

إيداليونملوكأننلاحظ492(.،ب192)نشو

وتماسوسوكورلونوتنولويوبافوسوخيزوي

عنعينهالث!يءونقوليونال!.باسمتصئواوليدرا

صلامينة،ملك،قيشأئا.ماردوننوردا،ملك

فينيقيئ.باسمفاحئفظا،ترطاجةملك،ودوموزي

إلىالنيولابلونيينوصولحولالمعلوماتكانتإذا

ثير182()2:هيرودوتسفإن،غابتتدقبرص

أمماسيسالفرعونبدعلىالجزيرةاحتلالإلى

)ديودورسالجزلةعليهافرضالذي)568-526(

68(.ة1التارثحثةالمكتبة،الصقلي

خضت6-4(.القرن1الفارسئةالحقبة4(،

526/525.سنة)952-522(لفمبيزتبرعى

/99894سنةالإيونئةالثورةإلىانضضتولكئها

احتل5:401(0هيرودوتس،أعاتاتولتىعدا)مما

حاصرواأنبعد894شةثانيةمزةالجزلرةالفرس

هيرودونس)وبافوسسرلوميولاشتاالثائرةالمدن

اليونانثة،الفارسثةالحربوخلال.(-5801:116

سنة.اليونانمعوطرزاالفرسمعتارةالقارصةرإح

احثويروشاسطولإلىسفينة015تذمواهـ48

سنةالفرسعلىثارباو!انياسولكن.الأول

فحاصرها،ايداليون،فيسنقاولاث478-047

وهكذا.كيتيونفيالفينيقتينبم!اعدةالفرس

ابتلعتالتيكيتيونإلىوضفتإيداليونمملكةزالت

سبقكماالأخمبنثونوفمل.ناماسرسمملكةأبضا

إلى5-4القرنفيفاستندوافعلوا،أنللأشورت!

فيجذأقرثاكان)وقدا!قلرةفيالفينيقيئالعنصر

الفرسيدفيهيكيتيون،حالأيوفيكيتبون(.

الاثيئيرنوقام.468عنةأوربحبدونمعركةخلال

045.سنةثئم.046سنةقبرصعلىجديدةبحملة

سائروأخضعواكيتيونوحاصرواماربونفاحتفوا

الجوعوحل،تيمونقاندهمماتولكن.المدن

قبرصوظقت.944صنةالحصارفتركوابالجنود،

الأولافاغوراسارتقاءحتىللأخمينثينخاضعة

منأمونعبدالفينيقيئفطرد412،سنةالعرش

مساعدةرغمأفاكوراسفزمولكنسلامينه.

الفينيقئةالسلالةموقعفقزت،لهوالمصريناليونان

بهاقامالتيللفرسالمعاديةوالئورة.كيتيونفي

تبنيتبهاقامثورةبمعاونةتبارصةملوكتصعة

صهمه!،سنةقصيزا.أمدهاكان،فينيقيةفيالثاني

فيأسطولهاوشاركالايكندرئةإلىقبرصانضتت

صور.حصار

الاسكندرموتبحدالهلنستتة.الحقبة،5(

بطليمسثثمانطيغونيسحكمإلمىقبرصانتقلت

المحالك.المدنألغىالذيا(ا-.ا)13الأول

603،سنةالجزيرةالأولديمتريوساحتل

592/492.سنةالأولبطليموسفاستعادها

58سنةحتىللاجئينخاضعةتبرصوستظك

وربطنهاتملكاتهاإلىرومةضفتهاإذق.م.

حاول،اللاجئينأيامعلىكيليكبة.بحقاطعة

دئتالمدؤناثولكن.الهلينثةالثقافةقرضالحكام

ابنوزبنونالجزلرة.فيالفينيفئةحضورعلى

فيالمتعقمةالطبقةإلىينتميوهوفينيقيئهوكيتيون

الفينيقئةالعلمأسصاءوظفت.الوجهاءبل،الجزيرة

آلامفي..مب4القرنحتىالجزيرةفيحاضرة

القبارصة.الشهداء

واضخاالفنيفيئالتأثيركان.والدينالقافة6(4

المعدنتة،ابدايونكاساتفي،والكتابةاللغةفي

مدافنفيوالملؤنبالعاجالمطغمالرفغوالأثاث

والهندسة...أماتوسنيوالفخارثاتسلامينة،

وكيتيونتاماسوسأمراءمقابرفيالموجردة

منننبعسلامبنة(،)قربوترليزاوغولغوي

اثارهانجدالتي9-7القرنفيالفينيقئةالهندصة

ونقول.أورشليمقربراحيلرامةأوالحمامرةفي

فنجدالدينأماالببوت.زبنةعنعينهالئيء

:قبرصفيعرفتالتيالالهةخلالمنتعابيره

.غاتعثتار،،رثفةملقارت،أشمون،بعل

شسم.،فوماى:مثلفينيقتةتبرصئبماآلهةوهناك



قبرصى

اليهودهمالفبارصة.قبرصسكانصقبرمي

4:92،مك)2قبرصجزلرةفيالمقيصون

هموقيروانتجرصمسيحثيإن15:16-24(.

02(.:11)أعأنطاكبةإلىالإنجيلحملواالذين

في،الصحراءفيمكان.الشهوةفبرر:متأوةلبروت

ماتواالذيناسرائبلبنو؟فنحيثسيناءشرقئ

34-:اا)عدالحلوىاكلواحينثرههمبسب

9:22(.تث+:16-35117؟

رج.الثالثالقرنفيقرطاجمةاسقفقبريانس،

الحتيقة.اللاتيئة،لاتيثةترجمات!

21:22.أخا23،02:صم15،22:ايثرلبصئيل

معالمحاربينأحد،بناياموطنجهوذا.نقبفيمدينة

.داود

تبيلةفيمدية21:22.يث!.الكومتانقبصايم:

تقعالتيقصينتكونقد.للاوئينأعطيتافىائيم

)!شكيم(.نابلصغرئي

،الأولأثناسيوس:منهمنذكر.يفزاح،أقباط،قبط

التكوي،مقاريرس،الأولكيرل!،تيوفيلوس

روفوس،الأولتيودوسبوس،الثافيتبموتاوس

،البطركدمبانس،الرلوسييوخا،شوتيبأسقف

يوحناأوالمتوخديوحناأوأشمرنأسقفيوحنا

الثوق!.زكرلا،الأولبنيامين،الكاهن

بأنقثيرنجدأالمقدسوال!ب)او(البهية،قبطتة

"أيغبتوس"يوناثهللفظةادغامهيقبطلفظة

فيمركزهاالمسبحثةالكنيسةهذه)=مصر(.

ماعندلاهوخها،فيالبيبيامكانةعدنترتفمصر.

المقذس،الكتابمتوىعلىأعمالمنفيهاتئم

الجماعة.حياةفيالمقذسالكتابحضورعند

كنيصةتتمئز.اللاهوتفيابيبلباه!نة1(،

لاوبعنايةالمقذسبالكنابعصيقبتعفقالاسكندرلة

سثيتمافيخاصثتهاتكمنهنافيها.تراخي

عمعفي(الواحدةالطبيعة)أصحابالمونوفيزية

والزاعاتالتبيرصعويةحيث4511(خلقيدونية

منكئرالكناضقشستالتيهيالياستة

والبهيسةاللاهوق!.المستوىعلىحقيقتةخلانات

كنيسةتقليدفيكئهانفسهاتجدالحالتةالقطئة
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"جامعة(ففيومدرستها.الأولىالاسكندرئة

المسبحيئالعالممكتبةمكتبتها،وفيالاسكندرئة

المكانةالمقذسالكتابلدراسةكانالكرى،

وبقولبطاركتها.أوامربحسبوهذا،الأولى

كان،القدماءرؤصائهاأحدبنتينسإنايروني!وس

وخلفهالمقذسة.للنصوصالكبارالمفشردنمن

أعظممنكان)185-254(،أوريجانس،الثاني

القدبمة.الشرقثةالمسيحتةفيالمقذسالكنابدارصي

الضرورفيالثرطنظرهفيهوالحقميئفالإيمان

فيمعانثلاثةتأويلهمئزوقد.المقذسةالكتبلفهم

المعنىالجدفي،المعنىالمادفي،المعنى:الكتاب

اللاهوئةالمعانيالروحئبالمعنىويرتبط.الروحيئ

اللهعنالبيبلياتقذمهاحقائقوهيوالتعليمتة،

أوريجانس،خطوفيالأبدتة.والحياةوالمسيح

متواصلآاهتمائاالاسكندرتةكيحةاهشئت

علىتدكالفبطئةإلىاليلياوترجمةبالتأويل

نربطبأنالمصرئةالمسيحئةلدىخامناهتمام

المقذس.بالكتابإيحانها

لاهوتتؤئسىالنيالبيبلياهذههيماولكن

العيدرسانلمن93الرسالةإن؟القبطئةالكنيح!ة

كرفيعلى92البطرك،أثاسيوسدؤنهاالتي

الأسفارلائحةتعلن)328-303(،الاسكندرئة

الملوك،را،تض،يش،الخمسةالأسفار:القانرنثة

عز،أأيعز2او،أخ2اول(،2او؟2!مو)1

الانبياءأوعشرالاثا،أي،نثى،جا،أم،مزنح(،

.دا،حز،مرا،با،إر،إش،(...هو،)عاالصغار

العهدإلىوبالحسبة.القديمالعهدإلىبالنسبةهذا

بط،2او،ج،الح،يو،لو،مر،مت:الجديد

العبرانتين()مع14بولسرسائليههو،،يو3و2او

صي،،حكتراءةأنالرسالةهذهواعتبرترؤ.

،هرماسوراعيالرسلديدسكلية،طو،يه،أس

أدخلتالوسطىالقرونفيولكن.مفيدةهي

طو،،اسالقانونثة،اللائحةفيالقبطئةالكيسة

وبطريرك(.منحول)كتابمك3ثثممك2او

)1874-الخاسىكيرلس6112الاسبهدهـتة

بهاتعترفالتيالقانونئةاللائحةمنانتزع9291(،
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اليونالب،اسيهو،،مك3،مك2او،دا:كنيسته

هذايكونوقد.دانيالعلىالزيادات،با،سي،حك

مصرعليؤئربدأالذيالروتستانتيالعالممنبتأثير

المقذسالكتابترجمةفقذمخاص،بشكل

عينه،البطريركذاكأياموفي.دابكفانالمعروفة

تأشستبالفثمل،باءتعديدةمحاولاتوبعد

الاسكندرئةمدرسةوربثةاعئبرتلاهوتثةمدرسة

ضقاوضضت،وغيرهماوأوريجان!بنتينسأيامفي

البيليما.والدراساتاللاهوتثةالدراساتوثبفا

يعيدأناليوميحاولالقبطثةالكنيسةفيوالتجديد

لاهرتئةثقافةكلفيالبيبلئةالدراساتإلىالأولزلة

المقدس.ال!بحولودواساتأعمال2(،

العربتة.اللغةوفيالقبطتةاللغةنيدؤنماهنانمئز

القطثة.اللفةفيكئبالذيوالأدبالبيبيا)((

كتابأعمالعنالحصريالمعنىفيهنانتحذث

اللفةفيالبيبلياحولكتبهمدؤنوامصزيين

فيكتبواالذينأولئكجانئاونتركالقبطئة.

ماأيضانترككما.ال!صردانثةأوالأرامئةأوالي!نانتة

الغنوصئةالكتاباتولاسئماالقبطثةاللغةإلىترجم

اللغةهذهفأدب.حمادينجعفيؤجدتالتي

الأسلوبفيهطبعه،عميقتأثيرعلىدكالقبطئة

إلىالبيبلياترجماتمنجاءالذيالبيبليالقبطيئ

هذاانطبعوهكذاالحبعينئة.منأوالقبطئهة،

ونحن.عديدةوعبرئةأراتةبعباراتالأسلوب

فيكماالكنسئةالكتبفيالأسلوبهذانجد

وبينالعدد.قليلةكانتوان،الدنبوثةالكتب

أصولمنقريبةتبدوالتيالقديمةالمخطوطات

القديمالعهدترجماتنجد،الأدبتةالقبطئةاللغة

لغتينفيبردتةمثلأ،.العهدينببنماوأدب

موجودةالفيومئة(اللهجةذاتوالقبطثة)اليونانثة

مرا،،نش:نتضضنوهي)المانيا(.همورغفي

القديمالصعيديوالنص.إشعيا"()صعودثتم.جا

نإثئما:1-21:4(.)أم6بودمربردثةفي

إلىوالتلميح،البيبلئةوالصور،الكتابثةالإيرادات

القبطيئالوعظفيكثيرةهي،المقذسةالأصفار

قبطئة،الكنيسة

)ارمانل!مئلأالقذيسين.وحياةوالفقاهة

رسائل)026-356(.الناسكأنطونيوس

الراج(.أوالثالث)القرنالاسقبطيمكاربوس

4(.)القرنالاسكندرانيمقاريوسرسائل

طةمنطقةفيتموشىأصقفدسرايونمؤئفات

346(.)+باخوميوسالمديسنظام.362()ء

نسكئات.466(أو45اعها-)4شنودهعظات

الآباء.أقوال".4(.)حواليالاسقيطيأشعبا

(السادس)القرنالاصيوطيقسطنطينمؤئفات

التعليمت!ثزبتقدالكتاباتهذهكل.الواسعة

:الكئاببعضونذكر.البيبلي

بطريرك(.)992-عهيالأولأتناسيوس-

الوعظمؤئفاتإن.ل()328-الامكندرثة

هيأتناصيوسإلىالمنسولةالقبطبئوالتأويل

حولالميلاد،حولمواعظهئلاا.جاكثيرة

حول.المزاميرتفسير.الفصححول،الآلام

ا؟أيو11،1:ه-الو02:1-16؟مث

أتاسيوسإن...ملكيصادقحول.:28ارو

هذهتكونقدولهذا.القطئةفيأبذايكصأ

وأ.اليونانئةعنمترجمةذكرناهاالتيالمؤتفات

آخرينأشخاصبيدلفتقدتكرنقد

.أتاسيرسإلىونسبوها

الثالثالاصكندرئةبطرك.تيوفيلوس-

فيعظةفهنجد)385-412(.والعث!رون

وأخرى"4اليمينولمنالصلبإعنالفبطئة

العربئةفيوعظةبابل!.فيالئلاثة"الفتيةعن

".وبولسبطرساحول

)412-تيوفيلوصخلف،الأولكبرلس-

القديمللعهدتفاصيراليونانتةفيكتب444(.

تفسيرالقبطثةفيإليهوئنسب.الجديدوالعهد

"،الثلاثةالفتيةمعجزة"حولعظةالرؤيا،

يوحنا!مديحمريبم"،العذراء)مديح

اليونانثة.فياصلهنجدلمالذي"المعمدان

فياضطهد0450(أحواليالتكويمقاريوس-

احولعظةمؤلفواعتبرمرقيانى.أيام

الملانكة".رئيسميخانيل



،الكنيسةقبطئة

62البطريرك.الايلوريالثافيتيموناوس

لميخائيلمديحإليهيشب)457-477(.

بنفسه.يكتبهلمولكثه.الملائ!كةرثيس

)535-عهم!البطريركالأولنيودوصيوس

بوحنا!مدبحالقبطتةفيكت566(.

رئيسميخائبل"مديح"،المعمدان

".مريمالعذراءانتقال)احولعظة،"الملائكة

6(.)القرنشونيبأسقف،روفوس

مهثمتفسيروهوولو.تتفسيرصاحب

محهولا.ظكوانجذا

.روفوسعاصرالدلتا.فيالبرلوليبوحنا

وقد"ثالأخيرةالدينونة"حولعظةكف

العربئة.فيخفظت

الاسكندرتةبطاركةمن35البطرك،دميانى!

د،.اب)احولعظةنرك.6()578-70

وأالمتوخديوحنا)أوأشمونأسقف،يوحنا

"مديحكتب.6-7(القرن،هنالكايوحنا

شخصمعحواربشكلالانجيليأ(مرقس

أمامه.موجوذاافترضه

)626-665(.38البطرك،الأولبنيامين

الاجتياحساعةالقطئةالكنبسةرئيسكان

الئقليديحتفظ64(.)963-ا!رالإسلاميئ

)يوقاناعرسحولبعظةالبطركهذامن

القبطثة.اللغةفي-12(ا2:

عظةلناترك072(.بعد)ماتالشويزكريا

الاجتياحبحد.مصر"فيالمقذصةالعائلة)حول

الانحطاططردقالقبطئةاللغةأخذت،العرفي

إلأيصدرلم،الامنالفرنفمنذ.السرج

نثمطتهذا،مقابل.القطثةفيقليلةمؤثفات

إلىوالصعيدتةاليونانئةالصوصترجمة

تبتتهاكماالشمالالهجةالبحيرتة

أولىظهرت،الحاضرالقرنفيالليتورجيا(.

فيالمسبحتة(المصزلةأأي"القبطة"المؤتفات

الثافيجبرانيلبدأ،21القرنوفي.العربثةاللغة

بطاركةمن07البطرك)1135-1145(

إلىالليتورجثةالنصوصثرجمة،الاسكندرثة
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اللغةنعتبرأننح!نطيع،14القرنوفي.العربثة

والحياةالموثبينظتت!ان،ميتةلغةالقبطثة

الساجالقرنحتىالمثففةالأوساطبعضفي

عشر.

01القرنمنالعربئةفيعنهاكتبوماالبيبيا)ب(

.15القرنإلى

الم!سيحمينلدىالبهيرالبيبليالانتاجحقبةإن

القرنإلىالعاشرالقرنمنامتذمصر،فيالعرب

نذكر:عضر.الخامس

259(.)حوالياللهالفضلابناسحقأبو-

.همتحولمقالةمحب

مؤئفهإنأشمونين.أسقف،ساويروس-

فصولعذةيتضضنالإلضاح""كتاب

البنتاتوكسحولبيبلية:لتفسيراتمكرسة

تدكالتيالتوراتةالصورإلى)يئيرويشوع

)نشيد15:ا-91خرحول(.المسيحعلى

.3دا،135،015مزحول(.موسى

"تفسير"كتب8012(.)+القنبرابنمرقس-

الإصلاحخطفي،الأولىالثلاثةموسىأسفار

ئثروقد.الأولمحزكهكانالذيالكنسيئ

إلىخطأوئحبأجزاءثلاثةفيالتفسيرهذا

السريافن.افراممار

أصلمن0126(.إحواليالسدمنتيبطرس-

كب.الفيومفيسدمنتفيراهب.أرمني

كما26:+.تفييبدأللأناجيلتفسيزا

بسوع.حياةكتب

سنة)حواليالقاهرةأسقف،البوشيبول!-

الرؤيا.لسفربتفسبرهخاصةعرف0124(.

كتب(.0127أحواليالقلبويىبوحناالوجيه-

رومة.إلىبول!لرسالةتفسيزا

يوحناالوجيهعاصرقيصر.كاتبابن-

بولستة.ورسانلالرؤياسفرفتر.القلبوب

كتب0123(.)حوإليالعئالاسحاقأبو-

فهرسمعبولسلرسانلهاتةمقذمط

.يسوعآلامحولتفسيرأبضاوله.لاهوني

القاهرةفيالمعفقةالكنبسةشماس،شاكرأبو-
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دؤنه،الذىالثفاء""كتاب0127(.)حوالي

القديمالعهدفيالمسيحبوععنينحذث

الجديد.والعهد

+إالقاهرةفيالمعتقةقمنتالبركاثأبو-

وابضاحالظلمة"مصباحكتب1325(.

معهائةلاهونئةموسوعةوهوالحدمة"،

الكتابدراسةأجلمنمستمضةمقذمة

المقذس.

القبطيئالأدبورثواآخرونكثابوهاك-

والفقاهة.الوعظمستوىعلىولاعتقا

15.القرنبمدالعرئةفيكتبومااليليا)ج(

"القبطئة"عرفتعثر،الخاسالقرنلعد

نسئيأننستطيعولاواضخا.انحطاطاالردئة

قليلة.اسماءبضعةمناكثرالتفسيرمنوىعلى

كبيرموطف5917(.)،الجوهريابراهيم-

للأنبياءتفشزاكتب.القاهرةمدينةإدارةفي

.الصغاروالأنبياءالكبار

-الس)5أخيمثئمجرجيأسقف،يوساب-

مقالاتمجموعةلهغقلر.كاتب1826(.

24:14؟عي16:ه-.أ،لاحولتفسيرئة

18؟7-9؟مت28:8-25؟أصم

؟9:6رو؟17:12،41:6يو؟15:13

.-15:2324أكور

منأصلهالبراموت"."راهبأوعددافرام-

القرنأواخرفيدؤنالأرثوذك!.السرلالن

(:نطرون)واديالبراموتديرفيعثرالتاسع

القاهرةالتفشر"،علمفيالتفسير"وسائل

.7918

والتيشعزاالمكتودة"يسوع)حياةونذكر-

الذيكاتبهااسمنجهل.1682سنةظهرت

الأناجيلإلىكماالقانونتةالأناجيلإلىعاد

المنحولة.

روفائيلنذكرالكاثوليكالأتجاطلدى-

بيشايواغابيرس)5916-1787(الطوخي

المقذسالكتابنقلااللذينم!ا(-7)1831

العربئة.إلىالشعبتةاللاتيئةمن

قبطئة،الكنيسة

الجماعةحياةفيالبيبيا"3(

والحياةالبيبليا:وجهاتأربمعندنتوقف

نذكرات.القطئةوالليتورجياالبيبليا.الرهبانثة

الومثة.الحياةفيالبيبليامصر.أرضفيبيبلتة

الرهبانئةوالحياةالبيليا)أ(

الكتابقراءةشكلت.البنلةآباءعندأولأ:.

)القرنالبرتة%لاءلدىنصوصهفيوالتأملالمقذس

فتلاوة.الديتةالحياةفيالأساسيئالمجور3-6(،

الذينالرجالهؤلاءوأشغالحياةتتوزعالبيبليا

منهمبعضاأنوببدو.اللهوحتالوحدةاجتذبتهم

مثل،قلبهمظهرعنكفهالمقذسالكئابحفظوا

سلبمانواسباأمياكانالذيسيرابيونالطولاوئ

توضل،مغارةفيصنة05اعتزلالذيالأنطنوئي

فرائضوبين.كقهالمفذسالكتابحفظإلىبعدها

فيبلاديوسأوردهاكماالآباءلدىالتسعالكمال

للمزامير،اليومثةاللاوةترد،042()حواليتاربخه

الآباءأتوالأئا.المقذسةالكتبساثرقراءةتتقطعها

يتعثقمافيأفاا(ممتابتة.بالاستثهاداتفمليثة

منهم،الآباءانمسمفمد،المفذسهالضوصبفسر

المقاطععلىالضوءليلقواالقدماءتأويلإلىعادمن

حوصاسبامثلتفاسيرهماشتهرواوآخرون.الصعبة

أبيانطونيوسالقدي!عاصرالذيبفنوسيوسأو

رفضت،أرساليوسأتامثلهاثالثةوفثة.الرهبان

.ومكرهالتوائهبسببالمسيرعميجتذبهاأنبعناد

الممثتركةالحياةئابخا:.

الفديسأشسها!قيالمشتركةالرهبالةالحياةإن

الكتابحثورثت،الراجالقرنفيباخوميوس

صرفتهعلىيبرهنأنالمبتدئفعلى.الآباءمنالمقذس

041والقانون.الرهبانئةنذورهيبرزأنقبلللمزامير

"بشكل:يعلئ032()حواليباخوميوسنظامفي

مئلثيئايحفظلمإنالديركننأحديبقىلاعام،

المزامير".وسفرالجديدالعهدأقته،المقدسالكتاب

القبطي(الراهبة:)أوالراهبحياةتوزعأيضاواليوم

الكتابودراسةاليدوفيوالعملوالصلاةالصومبين

ديرفيالقبطثةالرهبانتةالحياةولمجديد.المقذس

)منطقةالمحزقديروفينطرون()واديالسرلاني



قبطئة،الكنيسة

دفعهمجامعتونشئانقصدهاأنبعد(أسيوط

بترجم،(791ا-)5391السادسكيرل!البطرك

،الزيانواديوفي.المقذسةبالكتبمتزابداهتمامفي

الحياةطريق،الأصعبالطريقآخرونشثاناختار

وعزلتهموحدخهمفغذوا،البدابةفيكماالتوحدتة

ومتطفبة.متينةبيبلتةبثقافة

البطريركةوالكرامةالبيبليا:ثالثا.

منعامبشكلبخرجالذيالاسكندرثةبطركإن

معرفةعلىيدكأنعليهئفرض،الرهبانئةالأوساط

كانت،الثانيالقرنفمنذ.المقذسةبالكتبواسعة

القدي!كرسيئعلىسيجلسلمنأساصئةالمعرفةهذه

الاسكندرثة،بطاركةتكرسىطقسأتا.مرقس

عشر،الراجالقرنإلىيعوبمخطوطفيالمحفوظ

غنىلاكتابثةمعرفةالمرشحمنبوضوحفيطلب

النراتئهمستوياتكلعلىعينهالشيءونقول.عنها

يكونأنعليه:!زتلأأوفارئاكانلوحتى،الكنسئة

الجديد.والحهدالقديمبالعهدعارفا

القبطئةواليورجيااليبليا()ب

خاصةعاداتسالقبطةالليتورجياوئدت

مععميقبشكلوتكتفتالاسكندرتة،بكنيصة

الرلانتة.بالتقاليدواغتنتالرهبانئة،الطقوس

قراءةفيهاتحنفهاالنيالهاقةبالمكانةنمثزتوهكنا

،العديدةالقبطثةالقراءاتفكتب.المقذسالكتاب

الأولىالليتورجثةاللغةهيالي"جحيرئةفيستقاولا

يأ"كاتاميروس"تسقى،الوسطىالقرونمنذ

من)آيةقراءاتتتضفنوهىجز+".بعد"جزةا

،يونانصوموخلال:الإنجيلمنمقطعالمزمور،

الافخارستتةالليتورجياقراءاتالكبير(والصوم

تتضمنالتي(ب!اسيليوسالقديسنافورعلى)المركزة

الكاثوليكئةوالرصائلبولسرسائلمنمح!ارات

هذاكل.والإنجيلالمزمورمنوآبةالرسلوأعمال

القبطتةالليتورجيااحتفظتولقد.النةأياملجميع

البهسةعرفتهاالتيالمتواصلةالقراءةمنببقايا

،الآلامأسبوعأوالمقلئسالأسبوعفخلال:الأولى

عيدسهرةوخلال.كثهاالأربعةالأناجيليقرأون

يقرأون(القيامةعيدإلىالنورسبت)منالفصح

659

الجديد.والعهدالفديمالعهدمنوصلواتأناشيد

يقرأون،النورصتأوالمقذسالسبتصباحوفي

الثالثةوالساعة،الصباحتقدمةبعدالرؤلاسفركل

بتسبعاليومهذاليتورجثةوتنتهي.السادسةوالساعة

و)1الفرضساعاتأما.القديمالعهدمنتراءات

21،للصباحمزموزا91فتتضفنا،جبية(

والمساءوالناسعة،والسادصةالثالثةللساعات

الثانيةوفي.مزامير9،الأولىالقومةفيوالستار.

الثالثة،وفي.117-116مزعداماالمساءمزامير

92يتضمنفرضاالرهبانولزيدالستار.مزامير

ونثيهدالدبر.فيالأنوارئطفأأنقبلئتلىمزموزا

تقدمةقبلالجوتةئتلوهيوميئفرضهوالمزامير

مزاميرفيهنجدالمساء.وفيالصباحفيالبخور

وتتمثز.القدبموالعهدالجديدالعهدمنوقراءات

القبطئةالكنيسةفيالأصارثةاللينورجئاتمحملف

تتضفنمثلأ،الكئابثة.المقاطعمنكبيربمدد

-5:01يم:يقرأون.كاملةسباعئةالمرضىمصحة

-7؟أ:15روثئم.-17ا:5يو،:3-62مز،02

أكورثئم11:ا-!ا.لر015:2-3،مز

01:ا-8؟مت37:2-3؟مز13:8-12:28؟

-9،ا:01لر؟55:3-4مز؟2-ا814:روثتم

؟7:36-.هلو2،:4مز؟-31217:غلثم

،18:2-.24مز،-18ا.6:أتوأخيرا

انجيليمفطعككأن)نلاحظ6:14-18مت

اللبتررجبافيثاعدةوتلكالمزامبر،منمقطعيسبقه

،الظروفببعضالحاصةالطقوسوسائرالقبطئة(.

كنيسة،تدشينفي:البيبلثةبالقراءاتأيضأهيغنثة

الجنازفي.الجديدوالعهدالقديمالعهدمنفراءة02

مزامير5أو4ثثم51مزئشد:المونىصلاةأو

صفاتباخلافتختلفالجديدالعهدمنوقراءات

913:7-.ا،مزئقرأرجلأ،كانإذا.الميت

-9؟ا:161؟12-131:01؟ا-ثي17ه:911

واذا.-5:9192يو،5-65:6مز؟-115:123

؟-4،151:1517-ا:301مز:يقرأونامراةكان

93-:15اكور؟81981،132،017،:911

...6-26:13مت،-ه161،7:4مز؟94
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مصرأرضفيبيبلثةنذكراتإج(

،الأقباطبحياةارتبطتبيبلثةأحداثثةثلاهناك

بنيوسفخبر:النيلواديفيحصلتلأنها

إلىالمقذسةالعائلةهرب.الخروخميرة.يعقوب

،الكبرىالفترمواحة،"يوسف"بحرهناكمصر.

.،يوسفهراء"أالأهرامسئيتالوسطىالقرونوفي

سيرةأترويالسينكساراتمنعددوهناك

فينتوشع،القديسينومدانحوالعظات(القديسين

الفراعنة.أرضإلىمصرإلىالمقذسةالعانلة!يءخبر

إلىوصلواووالديهيسرعإنالأخبارهذهوتمول

كلم003ئبعدالتي(الكبرى)هرمولوليسأشمونين

أماكنوهناك.قستةإلىبل،القاهرةمنالجنوبإلى

كانتوالمسيحئون،المسلمونبكزمهاعدبدة

خلالالإلهيالطفلمعجزاتإحدىمسرح

حدبقةفيالعذراءوجمئزةالمجائبثةالعين:سفره

المقذسةالعائلةقبر(.القاهرة)تربمطزيةفيالبلم

القاهرةفيسركي!ماركنيسةفي(مردم)ستي

الثصسس(.)فصرالقديمة

اليومئةالحباةفيالبيبلبا)د(

المدينة،منأوالريفمنخرجواسواءالأقبا!إن

يقرأون،الجامعئينأوالفلأحينمنكانواسواء

إفرادفيبئمكلإئا،المقذسالكتابمتواتربشكل

الدينئةالمعاهدوبرنامججمافي.لثكلوائا

هناك.المقذسللكتابالبرنامجخمسيكزس

فيالمقذسالكتابجمعئةكيرقبطثة"بببلئة"جمفه

الشعب.وسطالكتابقالنصنتنشروهيمصر،

ترافقهااليوالإنجبلتةالبيبلثةالحلقاتوهاك

"المنار"..."المحئة"،"الكرازة"،مثلنشرات

يسيرانالبيبلثةوالتنشئةاللبورجئةفالننضئة

الحاضرةوالممارساتالعاداتنذكرولنمغا...

المقذس.الكتابنتلهموالتيالشعبجاةفي

الحبشيةالكنيسةعنتيلماإلىالعودةنستطيع!نا

القبطثة.الكنيسةعنالبهيرأخذتالتي

قبطة.نرجمات!رجترجمات،لبطة

قبطتة.ترجمات*رجلغاتقبطثة،

العربثة(.في)سبطط،بإشالعبرثةفيتجاثل،قبيلة

،قباؤقبيلة

"فيلي".:اليونانثةفي.الكهنوتيالتقليدفي"!ت"م

واحد،رنبسسلطةنحتعشائرأوعائلاتتجغ

خرجواأنهمويعنبرون،واحدةمنطقةفيييشون

الني،القديمةالمدنحضاراتفيواحد.فخذمن

أحدالقبيلةكانت،دولةلثكلحاضرةصارت

المجتمعفيالقديمةالقبيلةئوافقففد.الشعبأجزاء

وحدةالمزاتبعضتشكلولكثها.مدنيالقبل

بعضوفي.تبليلاإدارفيطابمذاتجديدة

القبيلة.منالعثبرةنمثزأنعلينايصعب،المزات

تكونوتد.القبيلةمناجزةنكونقدفالفيرة

الصعبمن.قبيلةوكأنهاذاتهافيسستقئةوحدة

لأن،الإسرائيلثةوالعشاثرالقبائلأصلإلىالنعزف

تطؤرها.مننحتلفةمراحليعكسالبيبليالمليد

تمييزبتذكراحتفظقد32؟28-92تككانفإذا

وقبيلة،يعقوببنيبعقوب،عشائربينأولاني

نصرمسفةعل..مق7012شةالمذكورةاسائل

إحدى0011سنةيذكردثررةلثدفإن،مرنقاح

إسرائيلئة:كونفدرالةتشكلعشيرةأوقبيلةعثرة

،زبولون*ماكير،*،بنيامين5افرائيم،،

،دان*،جلعاد،،هـرأوبين،نفتاليءيساكر،*

وتد23(.5:14-18،)قضميروز5،أشيرممه

اسائيلعرة:الثانيةالقيلةالأصلفيتكون

افرائيمفيلهاكانالييشوععئيرةأو،نفسه

24:03؟91:94-.5،)ل!بهاخاضةأرض

ولايهوذا*يكنلمهذا،مقابل2:9(.قض

السابقاصرائيلمنجزةالاوي"ولاشمعون،

ثحؤلاتعرفتالإسرائيتةفالكونفدراللة.للملكئة

فيلعنالذ!ميروزفإنا.االقرنخلال

وانفسم.اللائحةمنغا"ليازالقدث:23هتض

ارتبطتاتبيلتينإلى،منشىوءافرايمإلىافرايم

،الأردنشرقئفيالعائشةجادعضيرةأمما.يوصف

اصائيلوحدةوان.الكونفدراليةإلىفانضتت

البناءإعادةإلىآلتداود،شخصحولويهوذا

عددها.يزدادأنيمكنلاالتيللقبائلالشاسيئ

الجنوية،القبائلاللائحةفييدرجواأنأرادواواذ

بقاباإليهاضئتالتيويهوذا،ولاويشمعون



قداسة

الأولانتةلثةمحموعةليكؤنوارأوبين

عدديقئلراأنعليهموجب3-35(،03:ا)تك

منتقسيمينوجلعادماكيرفاعتبر.القبائل!ائر

افرائيممعمنشىوصارت.منمى،الكبرىالقيلة

واذ03:22-23(.)تكراحيلابنيوسفقبيلة

إلىوصلوا،الوسطلقبائلالعددثةالأهمئةقئلوا

،شمعونيهوذا،:تيلة12:التقيدفيالعدد

بنيامين،،يساكر،لاوي،منشى،جاد،رأوبين

تث؟-94:228تك)أشير،يمفراا،دان،نفتالي

هذه.-8(2أخا؟02-13يش؟-425:صهم!

حقيفا.وضغالا،سياسئةإرادةنعكساللائحة

محموعةفي(نفتالي،)دانمنقاربتينتجيلتينوضئم

فيوأشيرجادوقبيلتي03:ا-8()تكبلهة

معيتوافقلا03:9-13(،)تكزلفةمحموعة

فيوزبولونيساكرضثمأفا.محذدةتارئحئةمعطيات

فيرتبط03:17-.2()تكالثانيةليئةمجموعة

فهذا.الواحدةاللهجةواشعمالالجغراقيبالتفارب

براحيلبنيامينارنباطفينجدهالذيهوالوضع

يوسف.والدة35:16-18(،)تك

الفداسة.شريعة5رجال()شريعةقداسة

للاله،المكزسأو""المقذسهو.المعبدخادمقداشيم

أعمالبحضلطويشخصهطبيعتهفيفثاركه

المؤمنيتحدفيهالذيالمكزسالبغاء"مئلعبادئة

التيالخصبإلاهةمع،اللاهوتمعحميفااتحادا

شخصفيالساميالعالمفيالأولنمرذجهاتجد

)سضواالرجالالمكزسالبغاءمارس.عشتارت

المعابدقربوالنساء23:91(تثفيكلائا

أيضاالبغاءهذامورسوقد25(.)عدالكنعانتة

:14،24امل7،ةامي4:14؟)هواصرائيلفي

فينقرأهالذيالشجبرغم15:12(.

التيالكاهنلابنةالناروعقوبة23:18-91تث

رج21:9؟الاالممارصاثهذهتتعاطى

حئىدخلواقدالمعبد""خذامكان38:24(،تك

عددهمأنغير:7(.23مل)2أورشليمهيهلإلى

:16،31حزفيتحذثالمناطقمعابدفياكبركاد

)رجالمشارف8ببرتبط)مرتفع(ب""جعن93
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فيالعبادتةالأماكنهذهيوشياالملكأزال2(.ة3إر

التي9"القداشيممساكنوهدم،إصلاحهإطار

23:7(.مل)2أورشليمهيكلحرمفيكانت

والصورةطويلأ.تذملمالنتيجةأنيبدوولكن

فيالمتكزرةوالتحذيرات16،حزفيالمرسومة

2:16-91،)أمالبغاءضدالحكممةالكتب

علىتدز،-28(327:؟-7527:؟-5:1523

شبحياةفيحاضرةكانت"قداشيم"أن

أرضعنغرلاتالنساءهذاتكونقد.اسرائيل

والهلنستئةالفينيفئةبالعباداتفارتبطن،اسرائيل

الممارسة.هذهمثلتشخعكانتالتي

"،"القؤة،""القدرةمدلولات،العرئةفي)ا!(قدوة

ج"ر"،ب"أمنبمتفزعاتعنهايعئر،السلطان

ص"."أم،،ح"كل"،!حيق"،ز!حر"،ب

القدبرهواللهالفديم،العهدفيافه.،1(

32:18؟إر2،ا:01إش،:17ا.)تث

قدرتهتذكرعديدةنصوصى!وهناك24:8(.مز

اي(.2:مز45:24؟إش؟:1513أخروقؤته

3:24،)تثقؤةأعمالهيالخلاصئةأعماله

العهدواستعمل501:2(.ا:2؟02:760؟مز

:94(.1الوالقرفيهواللهعينهاشالألفاظالجديد

رج62؟:14مر،64ة26)ت"االقؤةيصتى

والحبلالرابينئة.الكتاباتفيكصا22:96(لو

عملهما3:4()اكوروقيامته:35(االوبيسوع

ووحي02(،:ا)روالخلقثأنشأنهما،اللهقدرة

الأزمنةآخرفيالموتىوقيامة:3(1بط)2الم!يح

لها.حدودلااللهتزة6:14(.)اكور

ملكااللهممثليكرنأناقه.ممثل24(

"خادم"أو04(22:+،صم2.ا؟2:)ا!م

منيالفهو3:8(،)مينبياأو94:ه()إشالله

منتأئيسلطةكل،النهايةوفي.وسلطانهقدرتهالله

سلطةفيهابما-3(،ا:13رو؟أا:91)يوالله

جدكلعلىسلطةاللهمنحهالذييسوع

استعمل2:26(0رؤرج17:2؟بو)بهموصيا،

الشياطين!يخرجلكيالقدرةهذهيسوع

ويعلم9:6-8(،)عتالخطاياودغفر4:36(،ألو
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هي،أشميطستماولا،ومعجزاته.92(:7)مت

11:02،مت)دينامايى،"قدرة"أعمال

نفسهيسوعسلطانالتلاميذونال6:ه(.مر

هيأجرو!االتيوالمعجزات01:أ(.)ت

اع7:22،)مثباسمهتحفقتلاقدرة"أعمال

ابلي!قؤةأنغير12:.ا(.اصر8:13؟

نأتحاول2(:13رؤ،:2618اح!رج؟2:9تس)2

عملهم.تعيق

قؤةفقطالإنانقدرةليست.الإنسان،3(

)مزالجسدتدرةولا(،-16:1591)قضطبيعثة

تث94:3")تكالإيلادإمكانئةولا01(،09:

02(،:18مل)2القتالفيالشجاعةولا21:17(،

م:6:226،)أيالغنىعنتنتجالتيالسلطةولا

:4؟ا)داالمهنئةالبراعةأيضابلا(..5:أم،91

وقدرة38:13،ا)مزالنفسوقوة26:8(أخ1

العهدفي14(.6:قضرج3:8،)ميالرستروح

الواللهقدرةتدخلالروحمجيءيتضفنالجديد،

فالروخ!:ه(.اأتس4-5؟2:اكورر!:35،ا

اع24:94؟الوالعلاء"من"قؤةالرسلئلبص

وبفضل01:38(.)الحالمسيحمئالعلىا:8(

)روالمؤمنينقلوبفيالرجاءيفيضالروح

المسيحليعلنواالقؤةيعطيهمالروح15:13(0

؟326:01؟:315؟،:428)ا!الاضطهادرغم

مر.ا:02،)متلهوبشهدواا:91(،نكرج

ر!ا:7-8؟تم2ا:8؟أع12:12،لوا،13:ا

يصيرونبهاسلطةأيضاالمؤمنونوينال.26(:15يو

ينعمونالأزمنةنهايةوفيا:12(.)يواللهأنجاء

2:26-27(.)رؤالأممعلىملكيئبسلطان

قدرون

23:4؟أخافيكماأوقدروننحلهاك1(،

ساقية.فيهتجريواد.الساقية:نحلها:2:15نح

أورشليمبين)أوالزيتونوجبلأورشليمبينيقع

منالساقيةهذهتتوئد18:ا(.يووالجسمانثة:

يتوخه.أورشليمغرقيشمافيفيعديدةسوافي

15؟23؟صم)2الميتالبحرنحوقدرون

النار.وادي:اليومهو:8(.14زك:8؟47حز

قدسئات

هذاكانالملوكأيامفيمريها.)سيدتي(ستيوادي

وحزقيااسافيهرمىلهذا.كمدفيتئشعملالوادي

الأوثانبعبادةيتعئقماكلرعادالملكان

الواديهذانجد4(.:23مل2،:1513امل)

22:93؟لو14:26،)مريموعآلامخبرفي

18:1(.يو

سنةفيكندباوسحضنهايهوذا.فيمدينة2(،

هي16:9(.15:93؟)امكق.م.*ا

28:18(.أخ2؟15:41)يثىالقديمةجدبروت

الجنوبإلىكلم6تبعدالتيقطرة:اليومهي

اللد.عنالجنوبإلىكلم17ويبنةمنالئرقيئ

إار(،قدستات

القديمالعهد(1،

"قدهيوتتكزر.لفظةالقديمالعهدفيترد

اليونانثةفي"أغيوس(قدسيئ.هوماش".

عن،اللهعنالتحذثحينتردوهي.الحبعيئة

هذاأعضاءبعضأوشعبهعنعبادنه،شعائر

تاريخفيقدسيئهو!امعوالمقابلة.الشعب

ومائسزمافهناكفيه.شلثلاأمر،الديانات

يدكالقدسيئ.الإنسانعلىالإلهيظهرحينئرعب

هوعضاالمنفصلهوالقدوسوالله.الانفصالعلى

تعتبرالبدعبعضراحت،الخطهذافي.دنيوفي

منه.يقتربأناللهيستطيعلاشرا)والعالم!المادة

المتسامي،هو.خليقتهعنينفصل،قدوسالذ

الله،يخضونالذينوالأشخاصوالأشياء.المتعالي

المجالفييشعملونفلا،يفصلرنأي،يقذسون

ماهذا.الإلهئةالدائرةإلىانتقلواأنبعدالدنيوفي

البعيدهوالآخر.الآخرهوالله:نقولحيننعنيه

عابد.ساجدأمامههوالذيالإنسانعنالبعدكل

فيماوالى،الأكادتةالنصوصإلىئانيةنظرةوهناك

الذيالتقديسعلىنثذدوهي،أوغارتكتابات

خاصةصفةالقداسة.التكرسىأجلمنتطهيرهو

بهمبتعققمابكلايل،بأب!اءيحل،بإيل،

وأشخاصوأغراضوهيكلجبلمن،ويخضهم

تحملناالتيالصوصفهذه(.اللههيكل،الله)جل

نعتبرتجعلناقد،للقداسةاليليالتاريغسبقماإلى



قدسيهات

أخلاقيا.يكونأنقبلوعبادتادينئامفهوئاالقداسة

النجاسة.ذاتهاحذفيليستاللاقداسة

الفديم،العهدخارخفيهذا.القديمالأدب)أ(

القديم.الأدبمعونبدأ؟الكتابفينجدفماذا

،!شد)ق"المكزس"البغاءجالاوضعنافإذ)

الهوهيالتفلبذبسنعمل2-22(،38:انك

كانوان،يهوهمعلقاءسياقفيش"د"قدوئا

الذيفالجبل)القدوس(.ش"د"قيسفيهلا

لانهتخضهمقذسة"!أرضهولموسىظهرعليه

الواخبهذايقزأنموسىوعلى،عليهحضر

ونكتشف3:7(.)خررجليهمننعليهفيخلع

مظاهرمنفيهابصاالتيوفانيافيأخرىوجهة

نأغيرب(.3:36-4آ،)خروالرعدةالسحر

بذكرلا)الذيبالقدسيئترتبطلاالوجهةهذه

الخوتعنالحديثأما.يهوهفيالمتجتنهنا!

ماولكنب(.6)3:الإلوهيميئالتقليدإلىفيعود

الأولالاستعمالهذاأنهوذلكمنأهئمهو

الإلهئالقدسيبالعالميرتبطلاشاد"قللفظة

على.شعبهتارلخفيجهوهبحضوربلالمجزد،

وأيتقذسأنموسىعلىيجصسيناء،جبل

الطهارةطقوسبعضفيما!سشحبهيقذس

)خرصهوهيلاقوابأنجديرلنتجعلهمالني

بضعأنأيضأوعليه-15(.14،ا-اا.:91

هذهيتغالذممطالتحريممعالظهورلجبلحدوذا

-12؟)91حيوانولاإنسانيصعدلا:الحدود

،السلوىمعجزةفيالربلقاءوقبل13(.

:18(.16)عديتقذسأنالثمعبعلىوجب

اليهوهثة،النصوصفيالقليلةالإشاراتهذه

)خرإليهالانتماءبل،اقهعنالانفصالتعنيلا

والمبئالحرمأما.بهللفاءالشحبواستعداد(ه3:

اما.التقدبسهذانتجةفهما(-91:1213)خر

الرعدةوجهةئبرزالذكطالإلوهيمئالتقليد

3:6خر"28:17)تكالتيوفانئاتفيوالخوت

مذاإنبلثى،.د!قالجذريستعمللافهوأ(،

فياليهوهىمنقرلبةمممزاتمعنجدهالجذر

فعلىالاشتراعئ.للتاريخالقديمةالطبقات
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مننعلبهيخلعأن،موسىثأنشأنهيئ!وع،

الرلثبحضورمقذشاصارالذيالموضعفيرجليه

نأتييتقذسأنالثعبوعلى15(.5:)يش

ومحابهمة(ه3:)يئىالأردنعبورفيالردثيلتقي

يهوهحروبفيوالمقاتلون(.7:13)يشعثان

وعدمالعفةبالتاليعيهمفئفرض،مقذصونهم

عم21:62؟)اصمالنساءمنالاتتراب

منأياستعمالعليهميحزمكصاا(.أ؟اا

مكزشاصارالذي-91(6:18)يشالأسلاب

)يشمفذسةأيضأهيالملجأو!دن.للرب

الدنيوقي.الاستعمالعنتبغدأندون02:7(

علىالعهدتابوتمجرهالذيوالشقاء

،هصم)1شمئىبيتوسكانالفلسطئين

:السؤاليطرحونالناسجعل6:91-.2(،

؟"القدوسالله،بهوهأماميقفأنيستطيع)من

وصفعنشهادةأقدمأمامشلثبلاهنانص

المخيفطبالاله،(شد)قالقدوسبالالهيهوه

تذكرعينهالوقتوفيالأعداء.ئربالذي

الإنسان)تكرير("تقديس"عبارةالأولىللمزة

الفكرةونجد7:ا(.)اصمعبادئةلوظيفة

بجذورهاالمعروفةالقصائدبعضفيعينها

)خرلأعدائهورهيبقدوسإلهفكرة،القديمة

نإ.9(،93:35،مز؟2:2اصم!15:11

الحربثةمآثرهخلالمنيكشفالرب

شعبهتاربخفيئتفهاالتي15؟3()خر

على(،كنعانإلىوالدخولمصرمن)الخروج

1(.آا)قآثره،فيرهيب،القداسةفي"جليلانه

-16(.آ14)خصومهوسطالرعبيلقيهوبل

"مرهوبالرلثأنتقزأنالمغلويةالثمعوبوعلى

منوقرلب،لأعدائه99:3()مزهو"وقذوس

آ6-8(.)له!خادثا"يكونأندونشعبه

الحياةيفرضإلههوجهوهأنفيشلثلا

نأغير،شعبهمنالأمانةولطلبالأخلاتئة،

(دش)ق"قد)سة"بحائثكللاالوجهةهذه

فيظهركمامحدهعلىبالأحرىتدلنالتي،الرلث

الأخلاقئةالوجهةتظهرلن،أجل.شعبهتارلغ
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إلىتتقلوهكذا.الأنبياءمعإلأوضوحهابكك

زمنإلىبنافتصل،عاموسالنبيئمعتبدأحقبة

خطايابينتوافقلاأنأعنوافالأناء.المنفى

المؤمنينفدعوا.الرب(شد)قوقداسةاصرائيل

القداسةلهذهالأخلاقئالطابموأبرزوا،الترلةإلى

المختارالحثحبخياناتأمما4:2(.2:7؟)عا

ا:4،)إشاسرائللا"لقذوساحتقارفهي

ولمحد،(ا:5:24،03:11،12،15،31

يتحملهأنبحشطبعلاماوهذا)3:8(.لمجده

الربالملكوئحاه:17(.ا)""القذوس"الرب

)إش"تدوس،قدوس،"قدوسهوالذي

إلىوصلهو)أوهالكآنهالبيئأحن6:3(،

فيم"مادفعلرج.يتكلمأنيقدرعادفماالموت

)6:5(.خاطئشعبإلىينتميلانهالعرئة(

بزه"فيقداستهالقذوسالله"يكشفوبالدينونة

فيليستالدينونةأنغير(.16)5:(عدلهفي)أو

الكلمة11:9(هونظرفي)كحاأضعيانظر

إصائل"،لاقذوسدوئاهولرلثالأخيرة

نأيرلدالذي)92:23(،"يعقوب"قذوس

)4:3(المقذسةالقثة)92:91(،شعبهيخقص

لهذاتهاوتسلم92:23()8:13؟تخافهالتي

17:7(.)01:02؟

..مقالئامنالقرنفيالأنبياءعليهكانماهذا

خاضامكائاأفردوافماالسابمالقرنألاءأما

فالإدا(.3:ا7؟اةإصفش"د"قللفظة

)حبرجاءكلأصاسهوالذيالقدومى

سفر)كمافيمخفصهو3:3(،بما:12

:13(.11واضحةأخلاتثةإشارةمعالخروخ(

شإ)رخ51:ه:92،هـهإرجانئاوضعناواذا

،القدوساللهيسئيلاإرميافإن04-155،

إلأش(د)قالقدثالألفاظيستعملولا

،311:15؟:52؟ة1)للرلثالاشماءعلىليدك

المقذسةالحربمنإطارفييجعلناأو04(ت31:

اسرائيلضذاللهيشعلها3:ه(!ي)رج

التثنيةسفراهتئموحين22:7(.6:4؟أتث

"(26:13؟15:91"26:)12الرقيبقدصئات

قدسئات

بمخثم،(261:15قد)ستهبموضع،بالسماوات

الله،فداصةيذكرلم،(15:)23المقذساصائيل

والطقوستةالأخلاقئةالمتطفباتعلىشذدبل

7:6؟)تثالمقذس،"شعبهعلىيفر!هاالتي

شريعةوجاءت9(.:99،28ة2136،،14:2

عية،الزمنإلىتعودالتي-26(17الاالقداسة

أنهاغبر.أورشليمكهنةتقاليدفاسنعادت

الرلثقداسةعلىجذآتويبشكلشذدت

المطلوية(91الاوالأخلاقتةالطقرستةومتطقباته

26،:02؟91:2؟-11:4445الااصرائيلمن

02:8،الايث!عبهيقذسالردثإن8(.ة21

منلهيحقلاالذي32(،21:23،22:916،

02:3؟الاالقدوساسمهيدثسأنبعد

يعترفأنيقذسه،أنعليهبل32(،22:2،

يكونحيناعرافهصدقعلىويدك،بقداسته

الثرلعة.متطفباتبحسب02:7(الامقذثا

بشكلحزقبالالنبيتحذث.المنفىأدب)ب(

23؟3:12،)1:28؟يهوهعدعنخماص

تيوفاتاتيمتزالدي11:23(18؟.ا:4،

24:16-،16،7:01)خرالكهنولنالتاردخ

واحدةمزةإلآذكرفما04:34-35(،17؟

)93:*،"اسرائيلفيقذوس"الربعبارة

بحد(.مافيالنصهذافلدفديكونأنيمكن

معنىفي"شد"قالجذرمرازايشعملألهغير

ذلكمعيصتبعدأندونخاصن،عبادممن

22(.02؟18؟)حزالاخلاقثةالاهتمامات

الرلثأنغير.نجاساتهاعافبةهوأورشليمودمار

2-0،23ة)36الأممفييدت!لئلأاسمهإلىنظر

؟28:25؟02:14)حزتداستهفأظهر،7(:93

خلاصفي93:27(23!36:25،38:16؟

الهيكلبناءإعادةفيذروتهيجدالذيضعبه

)43:!ا-7(.إليهمحدهوعودة)+:27-28(

04-48()حزالحمرقيبالمحنىالتوراةوجاءت

حولجعلتوقدالمستقبلأجلمنذثزعت

)حزشعبهوسطاللهمسكنهوالذيالمعبد

:8-48أحزالحقيقيئالأرضوقلب:7(،43



قدسثات

طابعهتحفظأنت!وخىجذا،دقيفةشربعة9(،

الانييإشعياوأنضد.تدنيىكلمنالمقذس

،41:14،16)إش،اصائلقدومى9المنفىنهاية

؟48:9؟91،47:4:!4؟3،41ت02،43

مجدهعنيكئ!فالذي5(54،5:55:ت:947

"ذراععملعن،شعبهخلاصفيتدرتهوعن

متطئباتإلىيلضحأندون01()52:فداسنه"

إشعيافيكماالنوبةإلىوالدعوةالأخلامةالجاة

-93(.ا)فالاول

الكهنوتياللاهرتشرع.المنفىبعدماأدب)ج(

حيثعبادثةلجماعة04-48(حزفي)كما

:8؟25)خروالكهنوتالمعبدبوساطةيهوهيقيم

فيالطفوسثةالراخفنطموا92:43-46(.

شريعةعليها)ثذدتبهوهقداسةإن.الهيكل

نعدلملها(ملحقاتالآننالتالتيالقداسة

فالوجهة.الأخلافتةأبعادهائذكرلمكمائذكر،

مسيرةعلىومركزةطقوسئة،فقطصارت

تميزمنهذاككيتضمنمامعالعبادةشعاثر

بمجزداجامقذسهوومامقذسهومابين

02؟6:؟ا،لا03:92؟92:ثم،إحراللصيط

والدنيوفي،المفذسبين02(،:46؟91ة44حز

ألهماللاهوتهذامثل.والنجسالمقذسبين

جعلالذي(نح،عز،أخ-2)1الكهنوقيالمؤزخ

فيفقطتنحمر)ولااللاوثينإلىتمنذالقداسة

فدك،8:28(عز35،3:؟23:6أح)2(الكهنة

أجلصشاالطقوسيئعلىالأخلاقيئصمؤعلى

03:18-02(.أخ)2القدسئاتفيالمثاركة

عدعديدةمزاتالمنفىبعدماأنبياءوتوثف

القداسةاطانتقافيفتناثوا،العبادةشعاثرقدسئة

6(،:2)زكالأرضعنوتحذثوا(،2:12)حج

56:7،57:13،إش8:3،)زكالجبلوعن

وعن:7(ت2)زكالمسكنوعن25(،:6511:

)إشالسبهوتوعن06:13(،)إشالهيبهل

الغريبةبالعباداتنذدواكما.المقذسة58:13(

هؤلاءآخرورأى66:17إ.65:ه؟)إش

ئيءكلحيثالاسكاتولوجتةأورشليمالأنبياء
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يهرهيسثىلا2(.14:02-ا)زكمفذس

هو14(.06،9:)إشائيل"ا"قدوسمزتين

شعبهوالمقذسوالشعبتأورشليمنحتص

)إشصلاةأنغير)62:12(.المفدثين

الضعبالنفى(بدايةأ:63:.ا-64:ا

بسببميراثهمنطردالذي)63:18(المقذس

اللهوقرل(،01،11،14)63:القدوسالروح

القلوبينخيالذي-21(15ة)57القدوس

بعذايتخذان،الأضرارويعافالمتواضعةالتائبة

الأولى.الأنبباءبانطلاقةيذكرناأخلاقتا

تلكأنإلأجذا،قديمةالمزاميربعضأنمع

قد،الثانيالهيكلليتورحثةفياسئعملتالتي

التاربخفيقداستهعلىدكالذييهوهأنشدت

77:14؟71:22؟18،ش68؟03:ه)22:4؟

كلمةعلىا(،89:!78،4،98:9179:12:ا

على051:42(،)98:36؟ئردلاالتيقداسته

كما9(.:3:111!)99والرهبالقدوساسمه

؟986،8:،)الملائكةقذبسبهعنأيضأنكفمت

،والحكماءالأبراراضاساأو15؟15؟ا:5أيق

الأدبأما03:3(.9:01،أمق34:.ا؟

)قدالقدسئةالألفاظأبذايستعملفلاالحكميئ

أمما.(ا.:6أي03:3؟؟9:01أمعداما،ش

بثعائرمهتما،المجالهذافيفجذدصيراخاين

24:.أ؟7:92!)سيإسرائيلفيالعبادة

اللهفسمى"ه:ا-21(،92-45:6؟

"القدوس")!ا:14،23:9؟43:01،47:8؟

لاضطهادشهوذامك-2اوداوكان.2(.:48

)167-164(،ابيفانيوسالرابمانطيوخى

عنهاالتيالمقذسةالأهدافعلىفشذدوا

وأالمعبد24(،9:)داالمقذسةالمدبنة:يدافعون

-26؟24ة811،13،14،9:17:)ثاالمقدس

العهد58-95(،3:4355،ا؟+،أمك

03!:11،28دا63"،:15ا)امكالمقذس

اللهيستىلا.المقذسالثبعدؤيحاربهالذي

"الفديسين"إلىالعزفأتا"القذوس".نفسه

يمنصفهموالذين24(8:،725:)داالمضطهدين
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موضوعفببقى،الملكوتوئعطيهمالأيامقديم

تجدالملائكةعنتتحذثالتيوالفرضئة.جدال

ولكثها،028:13،،4:01،14دافيأساسها

اسرائيلبنيأمامنكونقدلهذا.نفسهاتفرضلا

وفي.الاضطهادفيوللشريعةدتهأمناءظفراالذين

"القذيسون"دل)7:7(الحكمةسفر

بحسبعاشواالذينالأبرارعلى)الصذيقون(

؟:ه)1القدسالروحمعتماهتالتيالحكمة

ليقؤمواللناساللهأعطاهالذي9:17-18(

ويخفصهم.بمشيثتهفيعزفهم،طرتهم

الجديدالعهد2(،

"شد"قتترجمأناليونانئةالسبعيةاعنادت

كلمةأنمع))هاجيوسإ،باليونالبالعبركب

العادئة.الحالاتفيمشعملةكانت"هباروس!

تجذيزامجذرةكانثالأخيرةاللفظةهذهولكن

الوثنيئ،الدييئوالعالماليونالطالميتولوجيافيعميفا

لااللفظةهذه.الاسكندرتةمترجموبهايأخذفلم

قربهيأساستةفكرةعنيغبرأنللكاتتتيح

الجديدالعهذواستلهم.حياتهفيلشعبهواشراكهالله

غنئةألفاطاواستنبطالشينئةتواصغااستلهائا

"هاجيسموس":القداسةهذهعلىللدلالةومختلفة

فيالمشاركةأي"هجيوتيس"والنمؤ.القداسةأي

التاتم.الالنزامأي"هاغيوسيني".اللهقداسة

يأ""كتاروس.القدوس)الله(أي""هوسيوس

بلاأي،"اميتوس.النقيئأيإهجبوس".النقيئ

يأ"اموموس!.عيببلاأي"اصبيلوس!.دنس

...لطخةبلا

عنالجديدالعهدتعليميبدولاالأولىللوهلة

هوقذوسالله.السبحينثةتعليمعنمحملفاالقداسة

وشريعته،94(:االوقدوسواسمه،(17:11)يو

العبادةوأغراض:72(.أالووعهده7:12()رو

)رووالتقدمة23:18()تالمذبح:مقذسةهي

المقديةوالمدينة(23:17)متنفهوالمعبد(ا:12

وجل4:ه()متاللهيهايقيماليأورشليمأو

ونجد:18(.أبط)2(المقدس)الجلأوالتجاثي

المثفثاللهعنأشعيانشيدالجديدالحهدفيأيضآ

قدسئات

،(سقدو،سوقد،سوقد،4:8رؤ)يسالتقد

اغديماالعهدفيللقداسةالأساستةوالمتطفبة

كانتإنآنهغير5:48(.مترح:16؟ا)ابط

إلآ،الح!بعين!ةفيالقديمالعهدمنجذاقرلبةالألفاظ

قداسةمستوىعلى.الجذةكلجدبدةهيالنظرةأن

01(،6:)رؤالاسكاتولوجيالدتانيبقىالله،الله

11:2(لو6:9،)متأبوناشيءككقبلولكئه

12:01()عبقداستهفيلركناأنيريدالذي

قداسةأما013.!أ)اكورالمسيحيسوعبواسطة

أمرالشياطبنأعلنها.الإلهةببنؤنهفنرتبطيسوع

ت)الرسلبهاواعترفا:24(رجا؟3:ا

ولكئه.اللهقدوسهويسوع96(:6:ير؟:1616

هوبل،الماضيفيالأتقياءالناسمسترىعلىليس

.7(3:هـؤ،15-3:41أاعالقداسةوكاملفدوس

وهوالابن35(:االوالقدسالروحصتبهحبلفقد

)يوخطيئةبلاأنهومع02:28(.)يوئعبدالذي

يخضعفهو7:26-28(،عب5؟3ايو8:46؟

نأبعد9(:6)متاسمهويقذس34(:4)يولأيه

اللهابنجعلتهوقيامته:36(.01)يوالآبقذصه

وجبماوهذا4(،:ا)روالقداسةروحبحسب

ويسمعأعمالهيرىحينيعرفهأنإنسانكلعلى

3!.ا03-:02)يوأقواله

فيأبذايشاركلمولكئه،الهيكلالىيسوعجاء

الهيكلمنأعظمأنهعلىنفسهقذمبل.الذبائح

لاحكمئا.بعذاالقداسةوأعطى12:6(،)مت

ولكنالقد)سة،بلغةالبشرعنأبذايسوعيتكلم

بناتميل،والحقوالمححةالبرمستوىعلىمتطلباته

طقوسئة،قداسةعن،الثرلعةبحس!قداسةعن

قداسةهيأخلاقئةقداسةمتطئباتعلىلتشذد

سواء،الحياةعناصروجميع!:8(.)متالقلب

5:28؟متالزوجئة:)الحياةحميمةكانت

مروزا12:17(مر)الدولةسامبةأوأ-2(91:

:المال:11،3لو:)الخبزاليومثةبالأمور

العمل:،6:28مت:اللباس،02-6:91ت

للثريعةكفهاتخضع24:48-.ه(،مت

يسوعوقداسة.اللهدينونةفتستحق،الأخلاقتة



قدشت

02؟2:يو)1المؤمنلقداسةنموذخافقطليست

لهاينبوعهيبلا:15-16(،ابط

تلاميذهأجلمنيسوغتقذشا:.3(.)اكور

الذي(2:11أعب""المقدعىإثه.(17:91أيوحنا

02(.2:)ايوالقدسبالروحعمقهينثم

فداسةإلىنصل،الابنوقداسةالآبتداسةوبعد

بسوعبشخصيرتبطالروحفهذا.القدسالروح

بحيث-15(،16:14؟26ت15الووئفاارتباطأ

روحهو4:6.كل11؟8)روماممهيحمل

موتهساعةعندأبيهإلىروحهيلمويسوع(.يسوع

بعدتلاميذهإلىويوصله46(،:23لو03،:91)يو

غفرانتدبيرهوالروحتدبير02:22(.)يوقياته

الإنجيلئةالكرازةشكونالذي23(:02)يوالخطايا

والمؤنونوسيلنه.والابمان2:38()أعأداته

8:14(.)رواللهأبناءفيكتنون،الروحيقودهم

،(16:13)يوالموحاةالحقيقةإلىالمؤ!نيصلبالروح

خطمهإلىه:22-23(،)غلالنعصةتجديدإلى

-12(.اا:4)أفالكنيسة

للسيحيئالقدامة؟المشحيئتقديسعنوماذا

متطقبةتشكلوهي.الإيمانجذورهاشجرةهي

نإ14(.:12)عبظروفهالخلاصتعطيأساسئة

ولكن2:12-13(،أغلاللهعملهوالتقديس

فيهاللهبعمليقبلأنهبنضاطهيظهرالمؤمن

وأمروصتةبئكلمتطتبانهيتسم7:ا(.كور)2

فيحيائهوجهاثكلويجعل15-16(،:ا)ابط

نتضئنفالفداصة2:3(.تس)1شيئتهخدمة

26:18(،أع6:ا-2؟)روالشزعنانقطاغا

5:15،كور)2لتهتائمتكرشىإلىوتدعو

المسيحبدمتتتموهي12:ا-2(،رو

طاعةهيالقداسة13:12(09:920؟أعب

5:12؟ا:22؟بط)1للحقيقةستمزة

تدالتيالمحنرغم5:26(أف17:17؟يو

هذهأنغيرا:2-4(.يم2:.ا؟)عبتنتابنا

غريةلثسلعةشكلئةطاعةفيتنحصرلاالقداسة

لقصدمتواصلطلبفييومبعديوئائنىبلعثا،

(-8:1314)روالروحبقيادة-2(ا:12)روالله
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-12(.أا30بطاسكاتولوجيئ)2منظاروفي

فالجماعة.الجماعةقداسةإلىنصلالنهايةوفني

المؤمنشأنشأنها3:16(،)اكورالروحتنال

فيالتقدبسعملبعملوالروح"4(.7:)اكور

6:11(.3:16،)اكورالجماعةفيكماالمؤمن

ويتقذسون،بالمعمودئةالمسيحثونسيتطفرهكذا

جسدثداسةفيفيث!اركون5:26(،)أفبالكلمة

)ابطمقذسةأتةليكؤنوا01(:ا.)عبالمسيح

وهكذا2(.ا2:)أتمقذشاوهيكلأ2:9(

القذوسالاسميححلوابأنجديرينيصيرون

)أوالمؤمنكانوان:25-26(.7:15؟ا)رو

فهو،خاطئا،ضعيفا،العطبسرء(الكنيسة

الآنمنذويجدالمسيحقداسةفيبالإيمانبشارك

21:2(.-5؟ا:914؟7:أرؤالماءفيموطنه

ؤجدمصرياسم(.قدس،شدق)مؤنثقدشت

تعودمصرتةملأتعلىالهيروغليفتةباللغةمكتوئا

عارلة،الاهة.المدينةديرفي،02-91السلالةإلى

باتةتمسكوهيحاتور.يثعرمثلمصقفشعرها

تصؤرأمد،علىوتقف(،الحيات)أوالزمرمن

رشف.الساميوالإلهمينالمصرقيالالهبينمرازا

سورئةتعاويذعلىنسائتةتماثبلوجدت

الالاهةحلقاتأمامنكونفقدفلسطيشئة.

.الأنباطحقبةفيمعروفةظفتالنيتدشت

مند2البيتلوالوم.العاصيعلىنادشهيلدشو

.قادش*رج621(.54،511،العمارنة)تل

الخامسالنظام.المقذصةالأشياء،المقذساتلدشيم

الأحدىوالمقالات.المثناةفيالتةالأنظمةبين

لقريئاحصرفيبثكلمكزسةتؤئفهاليعثرة

مقالأالنظامهذاأيضأويتضتن.والتقادمللذبائح

)كريوت،والاسنبحاد"الفطع"بخطابابتحفق

أمدوت(.الهبكلأبعاديعذدوآخر(،الحرم

النحرطربفةإلىبنطزقالذيحولبن"والمفال

المستوىعلىجذامهثمهوالطق!ي(!تح)ش

لهذهيعدلم،الثافيالهيكلدمارمنذألهغير.العملي

الحياةفيتطتقلالأنهاتعليمتةأهمةسوىالفرائض

مدوت"5"عداماالمقالأتهذهوكل.العملئة
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بابل.تلمردفيترسيعموضوعصارتقنيم"و"،

تؤتفالنيعئرالإحدىالمقالاتعنوانواليك

حولين،ء،منحوت،زبحبمء:قدشيمءنظام

!ه،كريتوت!،نموره*،عركينت،بكوروت"

ينيم.،،يدوت!ةتميد،:معبله

.امثرق،رجثدمة

ببوتية)فيلتيبةالقديمالاسم،فدمابةإلىيعودقدموس

ثسرقثهأختاممحموعةفيهااكئضفالتي(اليونانفي

فيالأوسطبالشرقالمدينةهذهعلاقةعلىتشهد

"تدم"معالتقاربيبررماهذا.الحديثالرونز

هرميروسجهلالئرق.يعنيالذيالعبرقي

وعرفهاتدموساسطورةوهيسيىدس

ملكابنقدموسكانةقالالذىهيرودوتس

عنللبحثذ!.قرطاجةثمصورمؤضسى،صور

باءبحثبعدإليونان.صباهاالتيأوروباأخته

قالت.تيبةأشسوهناكقدمايةإلىوصلبالفشل

ظهرولهذا.صورمنكانقدموسإنالأيمطورة

أيتحصإئهوقالت.وصيداصورفيرومانتةنقودعلى

فيوبوييدون،لندوسفيلأثيةالحبادةشعائر

فيالعملواخترع.المناجمباستغلالبدأ.رودس

إئه.القنواتبوامطةقدمايةإلىالمياهوجزالبرونز،

الفينيفئين.إلىاليوناننسبهاالتيالاختراعروحمثال

منأنجائهمععادلاوي.اللهقدامهومن:!دميئيل

7:43،نح2:04،أعززربابلأيامفيالبم

.)12:8

نظامفيوالأخيرالاجالمقال.تفديساتقدوثين

يعالج.التلمودينوفيتوسفتافي،المشناةفينشم

يأخذكيفالأريحة.فصولهفيزواجتةقضايا

المقالهذاويصف...شرعةبطرلقةزوجتهالرجل

بابلضحجاعة.نارسبلاد.متعافيةرومة:الأمم

خبيثةعيلام.أخلاقبلاعرابية.وجاهلةفقيرة

اسكندربينالخلافوخبرب(.)94ومتعجرفة

التاريح!ة.الوجهةمنمهئم،والفريشينجنايوس

13-،9)7:دانيالبلسانلتهأعطيأسمالاياملديم

شيخبثحكلاللهالنبيئيصؤر22-26(.14،

ؤروانالبيضاء.وئابهالألضبثعرهمهيب

بةكتا-ةقراء

الإنانابنليصؤرالصورةهذهإلىعادا:14

أزلئته.علىويدك

فيالجذرنجدري!.يب"أالعبرئةفي)ا!(قدير،

الاوكاريتتةفي".والقدرة"القؤةبمعنىالأكادئة

ئيزالثور.علىقوقي،حيوانعلىاللفظةتدك

الذيالباء(علىالثدة)ح"أئير"بينالماسوزبرن

بشرعلىأو،34:7()إشقزيةحيواناتعلىيدك

سماوئةسلطاتعلىأو24:22(،)أيأقوياء

خاصلفبهوالذي"أبير"وبين78:،2(،)مز

الذيالثورمعاللهيتماهىلئلأهذافعلواوقد.بالته

الأوسط،الحرققالإلهعنمعروفةصورةهو

الثمالمملكةعجلرج.والخصبالقؤةإلىفيرعز

مراراونجد.الكنعالنوالبعل26-له!(ة12امل)

26":94إش:94:24)تك"يعقوب)اقدير

سوىنجدلاولكننا5(.321:2.!ز؟06016

اللفإن24(.ةا)إشاعرائل""جثارواحدةمزة

منآتيةعبارةالدايةفيكان،الآباءإلهإلىيثيمالذى

إلىبالنسبةفتوشعت92(.:94)تكالشصالمملكة

فيأي،بتوكراتورمعالقدير)قوللاللهشعبمحمل

داي(.شأو،.تباوصالعبرئة:

رحال(المخةوالعصورالمقدس)الكظبقديمة

القديمة.المسيحئةوالعصورالمقذسالكتاب*

شرقئتقعمدينة.226:تث+،ة21يشتقديمي

13:18(.)ل!لرأوبينأعطيت.الميتالبحر

)؟(.الزعفرانقصر:اليوم.أرنونشمالم!

اصمهوب!يت"كالعبرتةفي:كتابة-قراءة

فييحنيعذا"المكتربلا.هو.كتبمنالمفعول

ما.الألفاظمنلفظةحروفعبلالعبرثةالرراة

وهوي"،ر"قيعارضوهو.حفا"مكتوب"هو

توضعيقرأ.أنيجبما9."قرألفعلمفعرلاسم

يجب.كمااللفظةفئقرأالحروفعلىالحركات

القرنفيشكلالبيبليالنصنأنإلىهنانشير

أيثارواالذين،طبرلةفيالماسورت!يدعلى..مب8

"قري*العبرثةفييسئىممافيهاحالة0013إلى

التيالعرئةالنسخةفيوضعتوقدكتب،.

.1517سنة)إبطاليا(البندقثةفيطبعت
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الئامنالقرنبدايةمنيهودتةشيعة.الفارئون:قرايم

بالتوراةإلأنأخذولاالشفهيالتقليدننكر..مب

الرابينئيننقليدالقارئونرفض.للثريحةكينبوع

تعودحرحم!همإن:وقالوا.الخاصتقليدهمووشعوا

الصادوقثونسيكتشفهذابعد.يربعامزمنإلى

منعالموهوداودبنعنانالقارئينأشس.الحققة

الأرامثةفيكص765.وسنة762سنةبين،بابلونية

نأيحاولدينثةشريعةكتابهوالذيالوصايا""سفر

عنانشذدالعصر.حاجاتمعالبابلىالتشرجيوقق

وكان،السبتيومعلىوالمحافظةالأصرامعلى

غيرمعوالتعاملالطهارةبشراخيتعئقمافيقاسثا

)القرننهونديموسىبننجيامينبعدهوجاء.اليهود

حزةبطريقةالتوراةدرسعلىشخع(.التاسع

البيزنطتينزمنفي.راببنيئتقيدكلعنومصتقفة

برزعضر(الخاصىالقرنإلىعشرالثاني)القرن

حذدالذيهاروفهيوسفبنهرونالمؤؤل

القارئين،لدىاليومإلىبهاالمعمولالليتورجئا

اقترحالذيالأخيرالمقزربثميازىموسىبنوايليا

.الآباءأتوالينضتنانلأنهماوالتلموداثمناةدرس

.عمرت،لمدينةالمصرفيالاسمعمروتقررت

ترطاجة.،رخقرنادشت

صلحت.رقلمالفونيقتة:فيقرتالون

قرطاجة.فيغرفاسمخلمى(.)ملقارت

6الفرنمنتصففي.ئرطاجةمنكاهن،1(

ملخوسوالدهأخذهالذيالسبعشورقذم،.مق

رفض.صورفي)هرقل!ى(ملقارتإلىصقلئةفي

والدهفصلبه.الثائروالدهجابيأخذأنقرتالون

:8(.461للوثنثينالمناوئالتاريخ،)ادروسيوس

الفرنيقتةالحربخلالقرطاجيئقائد،2(

هملقارواصتدعاء256شةبحدوذلك.الأولى

صقلتة.من

حبتبعد21:34،يشيذكرهافينيفثةمدينةفر،

إلىكلم12و،ضمقمونةعنكلم5،بوردوسيرة

تل)=محديم""تلنكونقد.قيصزلةمنالشمال

البرونزإلىنعودمدبنةأياركشفتحيث(الأقرع

المدينةوهناك.قبرصةفخاهـلاتوتحمل،الحديث

ئنيتوالتي،الفارسئةالحقبةإلىنعودالتيالفينيقثة

كائاعينها.الحقبةإلىتعردالتيدورمدبنةمثل

الآقيالفخارفيهافوجد،مزدهرةتجارةمدينةقرتة

.اليونانبلادمن

إحدىاسم.مي-إم،قي-قار:الأكادئةفيقرتيم

النان(صورملك،الأولببعلارتبطتالتيالمدن

تربة:الاسممعنىبكونقد.أيرحدونزمنفي

حيئصيدونفيأيضاوؤجد)الجر(.اليئم)مدينة(

البحر".أرض"صيدونأوالبحر،"صيدوناسمه

عنالثيءبعضبعيدةلمدينةمرفأأمامنحنهل

مالالاسجانالبيزنطيئالمؤزخإنالبحر؟

مدينةذكر162-163(ص)كرونوغرافيا

تكونوقدوصدا.صورحدودعلى"كرنيما"

قرتيم.نفهاهيكرتيماتكونقدإليسا.موطن

)الى(،!رض

منعادقيجزءالقرض.القديمالعهد،1(

أقدممنذوالاجتماعثةالاقضادئةالعلائات

المسمارثةاللويحاتعلبهندكماوهذاالعصور.

المطلولةالفائدةأما.بالدينالاعتراتتثبتالتي

القرضبكونوحين.بالمئة،3أو02فكانت

الحصادفيالبيدرعلىئدفعفهو،بالحبوبمرتبطا

معروفةممارسةالقرضبدا،القدبمالعهدوفي.الآلى

مع،فائدةبدونأوفائدةمعيكونوقد.ومنطمة

مع،كفيلبدونأوكفيلمع،رهنبدونأورهن

ضمانة.بدونأوضمانة

فيالضمانةتذكرلا)الكظلة(.الظنةأولأة.

فيمورستفقدذلكومع،التثرلعتةالنصومى

44:32(.43:9")تكالقديمإسرانيل

6:ا-5؟)أمالتوراةفيالأقدمفالمجموعات

إلىتثير(02:16،27:13؟:11:15،1718

فالكفالة.القصوىبالفطنةوتنصح،بوضوحذلك

فقد.الغربنكفلحينسئضاولا،مخاطرةفيها

8:13؟سيولكنوالدمار.الإفلاسإلىققود

فبرى،للكفالةالإيجابئةالوجهةيثن-.92:142

وحسب.القريبمعالتضامنعنتعبيرافيها

إفيصفقالآخرالواحديكفل،المشعملةالحبارات
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،17:18؟11:15ر!؟ا:6)أم"الكفث

بهالمؤمنليكنهلئدعىنفسهصهوه22:26(.

17:3(.أيت38:14)إش

لكيالدائنيأخذهاكفالةالرهن.الرهن:ئانيا.

هو.قرضهعودةويؤقنالمديونمننفسهيحمي

والعصاوالحمامةالخاتماشخصيئ:غرض

)أمالئوبأوالردإء38:17-18(0)تك

)نحبيئاأوحقلأالرهنيكونوقد02:16(.

بالدائن،يرتبطإنساناالرهنيكونوقد.5:3-4(

1(.05:إشبم-7ا:4مل5،52:)نحكالأولاد

الرهنأخذتحميالإنسالتةالقواعدبعضكانت

رداةأخذإن،مثلأ.بعيشأنالمدبرنيستطبعلكي

نأيستطيعلكيالشمسمغيبعندلهئرذ،فقير

24:12-13.تث22:25-26،)!حرفيهيام

منذرداؤهأخذحضادتمثكيتوردأوستركةهاك

الر!نلأخدالبيتدخولأيضاويحنع(.أيامعذة

الرهنأخذيمنعكصاا(..ا-ات24)تث

فلو24:3(.)أيوالثوروالحمار24:6(أتث

وأخبزهيهثئأناستطاعلماهذا،كلمنهأخذ

إلىالرهنيرذبأنالأنبياءوطالب.حقلهفييعمل

.8!:2عا،51:سم،18:13،16)حزالمديون

وأبفائدةالقرضيكونتد.الدينفائدةثالئا:.

ابنمعبالفائدةالدينيمنعمبدا!لا،.فائدةبلا

2؟02-ا23:)تثالغربمعبهويسمحالبلد.

28:8؟أم25:35-ثم؟لار!بم22:24خر

الظروفهذهفي22:12(.17،ة18،8:13حز

)مزصالخاعملأيعملالقريبيقرضمنأننفهم

17،،18،8:13حز،:ه2112،ا37:؟:ه15

لسناولكن5:42(.مترج92:ا-2؟سي

في.المثالهذامارسواالناسيكونأنبأكيدين

بفائدةالقرضمننوعيناسرائيلبنوعر!،الواء

25:36-37(.الا

استطاعوماالوقتجاءإن.الدينإيفاءرابغا:.

يجعلأنالدإئنيشطغ،دينهيفيأنالمديون

لاذلككانوان.بالرهنيحتفظأويدفعالكفيل

الاالدائنخدمةلىيعم!أوالمديونيباع،يكفي

جةقرطا

الغقةنكزرتواذا:12(.15تث47؟25:93،

اخماعتةأزمةإلىالأمورتقود،سنةبعدسنةالحمتئة

منعامبإعفاءإلآتحللاا-ه(5:)نحخطيرة

5:6-13(.)نحالدبون

التشرءأرادلما.الدينمنالإعفاءخامضا:.

نظمالاجتحاعئة،التوتراثنمؤيستبقأناليبلي

-اة،1تثحسب.اليوبيلئةوالسنةالسبتتةالسنة

الرسميئالإعلانسنةهيالسابعةالسنة18،

منالإعفاءيتثموفيهاا(-اا.31:)تثللثرلعة

كانواعبيذانفوسهمباعواالذينوالمديونون.الديون

والسنة21:2-6(.)خرحزيتهميسنعيدون

لكلتتيحكانتصنة(خمسينأكلاليوليلثة

23-،2:8-17،الاميراثهيستعيدأنواحد

هاتينالاسرائيليالثحبصارسهل55(.

مندفعلماالسبئيماالشةعلىيثمهد؟الئ!رلعتين

السنةأما53(.6:94،)امكالهلنستتةالحقة

اووالخيالاليتويياأعافيأغايبدواليوييلئة

عنواحذاثلأيعطيلاالقديمفالعهد.تمارس

فيالأرامتةالوثائقولكن.الدينمنالإعفاءممارسة

تقذم.(.مق5القرنمصر،،)الفنتينالميةجزلرة

دينمععقدعن،بالدينإقرارعنأمثلةلنا

رمن.يرافقهدبنمع،بالفاثدة

الجديدالعهدفيئصتدحالحديد.العهد،2(

5:42؟)متفائدةبدونالقرضممارسة

أمامناتضعالأمثالمنعددوهناك6:34(.لو

4-ا7:لو25،:18،23)متوالمديونالدائن

بالدينالاعترافلولهتريناكما43(،

الذنبعلىاستعارةهوالدين16:ا-8(0الو

الصلاةنطبالمعىهذافي4(.:13الووالخطئة

الإخوةبينبإعفاءفتربطهالديونمنالإعفاءالربثة

11:4(.لو6:12؟)ت

المدينة:تشدخ.ترقالفينيقثة:فيقرطاجة

الهذا"كركيدون"اليونانثةفي.الحديثة،الجديدة

فياليونانئة(،حسب38:13حزفيخلطصار

ترطغني.:التلمودثهالعريهفيكرتاغو.:اللاتينهة

تيماوس،معطياتحسب.قرطجثةالعرية:في



سردينياقرطاجة

813/812أو814/813سنةقرطاجةأشست

الكئابمنإجماعئةشهادةوحسبق.م.

أئاصور.مدبنةمنمواطنونأشها،القدامى

فحوتعها،قرطاجةمكاناختيارفرضالذيالسبب

علىكان،البدايةفي.ولدفاعللتجارةالموافق

عور.ملكباسميحولن(ك)سحاكمقرطاجة

وحكسياسثا.قرطاجةتحزرت7-6،القرنفي

.الصورين(ك)سالحاكممحكك(ل)مالملك

ط(.ف)ش"تاضي"الملكمحلحك6القرنفي

انطلاقةالمديةعرفتالاستقرار،عنحقبةبعد

فتكؤنتموشعة.تجارئةعلافاتبفضل!يعة

تجارتة.ومراكزمتوطنات

المراكزهذهبينتربطأنقرطاجةواشطاعت

منامتذتإمبراطورتةفي،الغربفيالموزعة

)علىالمغربفيموغادورإلىليبيافيفيلابينوس

فيالجدار)أوكاديسإلىالاطلنطيهي(الثاطئ

إسبانيا،فيالأطلنطيكيالشاطئعلىالفينيقئة(

شرقيئ)آلاليا،وكورسيكاالبليارجزرففقث

هذهفيوكانت.صقتهوكرتيوسردينيا(الجزيرة

أجلمنالأصلثينالبلادسكانمعنزاعاتالمناطق

توسيعها.أجلمنأوقرطاجةمصالحعنالدفاع

القرطاجئينببنوهائةعديدةحروبوكانت

وفي6،القرنونهايةمنتصففيصقفيةفيواليونان

سنةثتم048،وسنة،هالقرنمنالثانيالعقد

!م،أو382-4*041-504،793-293،

العقدوفي345-9،311-603+،368-362،

287-275.وسنة3،القرنمنالثاني

مسيةفيالماميرتيتينلصالحقرطاجةوتدخل

فيرومةمعالنزاعإلىقرطاجةقاد،..مق264سنة

بينالعلاقاتنمتالوقتذلكتبل.انطلاقنهاعز

الأولالنصففيعقدتمعاهداتبفضلالدولتين

348،343،603/927،سنةغ،هالقرنمن

الحروببدايةكانت264صنةأحداثولكن.278

علىالرومانفرضهاالتيالثلاثالفونيقتة

إلىوصلت،الحروبهذهوثالثالقرطاجئين.

كان.،.مق6القرنمنذ.كدولةترطاجةضهابة
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بدفيكانالحكمإنأي"أوليغارشي"المدينةدستور

تنطيميعكسماوهذاالقوئة.العائلاتبعض

حثمةطبقةيتضثنالذيالفرطاجيئالمجتمع

التنؤعمعولكنمحذدة.بحقوقيخعموشفا

.المح!يطرةهيالتقلبدتةالديانةظقت)الاخلافات(

سدبنبا:فيفينيقتانإهداءانهناكسرديالرطاجة

عنيتحذثان.أولبيامنوالآخر،تاروسمنواحد

نهايةيؤزخالأولالإهداء".تشدح.تر"ق

1(و"هيميلكوت"ادويبعل"حكمأيامفيمعبدبناء

وتؤكدترطاجة(.فيميطف)شالقاضيين

،قىطاجة2""شعبإلىيتميالمهديأنالثانيةالمدؤنة

العبارتينإن(.الأصلفيم)عأقرطاجة)جشأو

غيرهي"قرطاجة،أنعلىئدلآنالمذكورتين

فرطاجةكانت:الافتراضفجاءوأولبيا.تاروس

حذدالتي،الجديدةالمدينة"نيابولبص"فصارت

اسمنجدحيثفراسكاكابودلأنجوبطمرقحها

(67،،31:32،بطليموصذكرهاالتينبابوليص

هذهأننجد3:85(.الطيعيئ)التارلخوبلينوس

هذينبجانبفينيقتةآثاربغيابتصطدمالفرضئة

عنالحديثيكونأنالثمزاحاقترحلهذا.الإهداءين

مزاقائدينإلىتعودانوالمدؤنتانافريقيا.قرطاجة

)264-الأولىالفونيقةالحربخلال!اكمن

مفامهما.رفيععلفدلأ.(،.مق241

.تشدح.ترقالفينيقثة:فيقبرصقرطاجة

.الجديدةالمدبنة:تيأسخاداقارتي:الاكاديفي

8القرنمنتصففيئبرصفيالميقئونأشس!ها

ملكالثافي،حيراملانتقدير،أبعدعلى.ق.م

أرسله.بحاكمفيهانمثللمكل-972(،)6صور

6،سسنة،هذهترطاجةملك،داموزيويذكر

لأ!رحدون،تبرصفيالجزيةدفحواالذينكأحد

حيثكيتيونفيأقامالذيأشوربانيبالئذكركما

لموحيث707،سنةالانيصجونمسقةوجدت

العاديات،)يوسيفوسمحلىحاكمهناكبحديكن

سنةيذكرالمصاربفعنتقريرهناك9:284(.

فيالعاملينبين"القرطاجيبستيإعدوتقرلئا004

نأالشزاحبعضظن.كيتبونفيعشتارهيكل
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نأبماولكن.كيتيونفيحيئهيهذهئرطاجة

قبرصلقرطاجةذكرأقدممعلبنانلبهعلالإهداء

"المديةأنفيبدو،ليماسولمنقريبموقعمنيرد

وأليماصولهياليونانتة(في)نبابوليىالجديدة

(.لقبرصالجنوبئالاطئعلى)الواقعةأماتوس

فيأقاموا،يوملكوسملكهممعقرطاجثونذكر

منيكونونقد.مق.2القرنحتىديلوس

أفرلقيا.قرطاجةمنلاقبرصثرطاجة

)المدينةتشدح.ترقالفينيقثة:فيقرطاجيا

فينرنا.قرطاغو:اللاتينثةفيالحديئة(.،الجديدة

مدينة.!بوليس"كاينيأوكركيدون)نيا(:اليونانئة

أفضلهوخلحفيالرسرأسقربنقعإسبانيافي

(.الملحلصناعةأماكن)حالجنودئةإسانيافيمرفأ

)بوليبيوس،الفضةمناجمنجدهاكمنوبالقرب

قصزامحوربعلفيهانجي2:13إ.العامالتارلخ

التيالحقبةخلالالنقودلصلثوموضغاشاهفا

سكييوناستيلاءعنقرطاجةتأسيسثفصل

هناكوجدتق.م.902سنةعليهاالأفريقيئ

القرنوبداية3القرننهايةإلىنعودفونيقئةفخارئات

وبقايارصاصمنمرساةوجدتكما..مق2

مدؤنةمعالفيلةأسنانفها4القرنإلىتعودسفينة

نأيعنيهذا.القبورأحدفيكنابةوؤجدت.فينيقتة

الأولالقرنحتىالمنطقةعلىسيطرتالفويقتةاللغة

.ا.بالأولحتىبل.م.،ق

مدبانقبائلفيهتوففتالأردنشرتيئفيموءلرقر

قرقىتكونقد.(851:)قضجدعونلاحقهاالتي

منالمثرقيالجنوبإلىكلم175تبعدالتيالحالية

.صحانوادىقرب،عقان

لقبيلةالجنوتةالحدودأقصىتبينالتيالنقطةقرقع

واديملتقىفينحذدهاقد:3(.15)يضيهرذا

الشمالإلىكلمعشرتبعدوهي.حشيموأمالعين

برنغفادشمنالغريى

وتبعد،العاصيلنهراليسرىالضفةعلىتقعقرماشي

في،حماةمنالغربقالشمالأوالغربإلىكلم15

الحجرفيالعصرإلىتعودالنورتة.جرمنطقة

القديم.

.كاراس:اليونانثةفي.نرق:العبرتةفيقرون،لرن

والئوروالكبشكالتيسالحيواناتقرونأولأهناك

وفي.اللهصورةتمتزعلامةالشرقفيصارتوقد

سلطانهوعزةاللهقدرةإلىرمزتالتوراة

؟!75:عز؟اا22:امل؟:17سم)تث

قرنواستخدما:21(.زكا،29:ا98:18،

الحربفييستعملالذيالبوقلصنعأيضأالكبش

المقذسة.

14(.ة42)أيالثالثةأيوبابنةاسمالفولترن

:12.26مك2فيقرنيونتسمى.القرنان:قرظيم

كثبرين.صهودسكانمعجلعادفيجمهودتةقلعة

،5:26)امكالوثتةالأمممنالمكاببهوذاأخذها

قرنايمأمامنحن2-26(.ا:12مك442-43؟

شيخ:البومهيقرنايم(.عشتاروت)رجالقديمة

قرنايم.فيأقامأيوبإنيقولتقليدهناكسعد.

بهقامنذرهوهناكيكزمالذيأيوبصخرولكن

الئاني.رعمسيس

علىبارزةنتوءاتهي.قرون،قرنرجا!لذبحقوون

ومذبحالمحرقاتمذبحفيالعلياالأرجالزوايا

بثمكلترتبطبها03:2(.27:2،)خرالجور

ئسحالقرونهذهكانت.المذبحقداسةخاص

تثمأو،المذبح)تقذس(نكرسلكيالذبائحبدم

؟4لا03:.ا؟92:12،)خرالتكفيرطقوس

الهاربكان.2(.:43حز؟9،16:18؟9؟815:

القرونبهذهيتعفقاللجوءحقالطالب

نأبعدالموتمنيجوعثه2:28(.5،:ا)امل

الرفي.حمىفيأتام

بالنظرئعذهينوضحنسبيئمدلولالقريب)الى(قرلب،

أنيعنيهذاالديئ.أوالاجتماعئالمحيطإلى

القبلثة،البنىفيالأطر.باختلافيختلفمفهومه

إليهاينتميالتيالقبيلةفيالعضوهوالقرب

31:32،)تكالحليفةالقبيلةفيأوشخص،

الوطن)منالمواطنهوالقرلب9:18(0تض

تلك.الاثناناعتقهالذكطالدينابنهوالواحط(.

اسرائيلشعبفيالمجتمععنالفكرةكانت

يتعفقمماوفي5:8(.نح5:7؟ميبم66:02)إض



قري-كتيب

هوفالقرلب،جماعتهمفيالمعزولينبالاسيانثين

الجماعة:نظام)رجالشيعةعصو،الجماعةعضو

العالمفي2:124-125(.الحرب،يوسيفوس

رفضالذي،والتلموديالبيبلىالبعداليهودقي

المهتديأوالمواطنهوالقرب،بالأممالاتصال

فياب(.813لمه!؟قامابابا،بابل)تلمودالجديد

كانالذي،الاسكندرانيأوالهلنستياليهودفيالعالم

هوالقرباليونالب،بالعالميومئةعلاقاتعلى

12:91،)حل!مختلفةدرجاتفيالمواطن

هيالنظرةهذهأرسنيس(.رسالة4:36؟مك2

البهودحيثالأولىالمحيحئةفينجدهاالني

مغايعيشونوالأحرار،والعبيدوالبربر،واليونان

3:28")غلالواحدالإيمانفيويئصاركون

12:13(.اكورابم3:اكو

.والمكتوبالمقروءتعنيأرائةلفظةكتيب-قرى

كتابة.-قراءة"رج

قد.بنيامينقبيلةتخمنمدبنة18:28.يثىقرية

تقعالتي15:06يشفيالمذكورةبملقريةتكون

.غوشأبوشرقيئوجنوئيحولهفي

قرشايم

23.،ا48:إر،:1391يش32؟*،عد14(

ميدباجنوئيالقرلاتخربةالبوم.رأوبينلبنيصدية

نحصكانتإرمياأيامفي.المبتالبحروشرقيئ

الموآبثين.

للآويينأعطيتنفتاليفيمدينة،2(

6:76(.أخ)ا

23:2،35:27،)تكحبرون-هياربمقرية

في.الخليلاليومهي...ا.:1قض؟:1413يحى

فلسطين.جنوتي

قريةذاتهاهي15:06.18:14،بشبعلقولة

بعلة.-أيضأالمسئاةيعاربم

عوقعها.نجهل.موآبيةمدينة93.:22عدحصوتلرلة

بما؟155)يضدبير،هوالقديمالاسمسفرفرية

كالب.صهرفصارعتنيئيلأخذهاا(.ا:اقض

دبيرهيالتيسفرقرلةهي15:94.يئ!سةقرية

11:21(..ا:38-93،)يش
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.الغاباتمدينةالوعرتمدينةبعارلم:قر،

...9،0618:15،24،:917،15:يش

تخمنكانتالثيالأربمالكنعانئةالمدنإحدى

فياسمهاوكان.ابوغوش:اليومالجبعونثين.

كفيرة.شرتيئجنوقيالوافعةالغابقرية:الماضي

العهدنابوتفيهاؤضع.أورشبمعنكلم9تبعد

التبئإن7:ا(.6،2:ا)اصمالزمنمنومئا

02-26:)إريعاربمقرلةعنهوشمعيابنأوريا

.)23

ؤلوت

تبعد7.ترياتمخربة:اليوم15:250بش1(،

موطنإثهقيلالذيمعينتكمنالجنوبإلىكلم

الإسخرلوطي.جرذا*

موآبمدنإحدى2:2.عابم48:24إر24(

الكركأو،موآبقيرتكونقد.النبيئهذدهاالي

مبثع.نصبفيالمذكورةالحديثة

.اليوديلاتكتابءرجال(إكتابقصمة

الكئ!كغرفت.كشق:العبريةفي.القوسقشت

فيأهلهاأقامأشورتة.والنيوالخيةالضوعىفي

العالمفي)البنطسالأسودالبحرشاطئعندأناتولية

ملك،الثانيسرجونعهدفي(.والرومانياليونافي

كثكأرضكانت)721-507(،أثوربة

،الغربفيماث()فريجية،مرشكتلاسى

(اراراط*)واورارتو،ابخوبفي!توبال*)تابال

توبلبينكشكذكر،66:91إشفي.الثرقفي

كشك.سكانأصلنجهلأننايبقى.وماشك

الأحمر.البحرءرجا!()جرقصب،

فيبارزةمكانةيحلكبيربيتالقمر)ا!(لمر

بيت!القمر:علىلتدكالبيبلياتشعمل.المدينة

سليمانقصرالتوراةفييذكرارمون.،هيكل

بالهيكل،كماصور،بهيحبط7:ا-12(.)امل

ببتونجد.داخلئتينباحتينحولأبنيتهوتجمع

العاجقصروئذكر.الكثيرةبعواميدهلبانغابة.

الذي45:9(مز22:93،)املعمريلسلالة

يوسيفوسوذكر.السامرةفيالحفرياثكئصفته

بابترب،الحالثةالقلعةمنالقربهيرودسقصر
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5:163-171(.الحربا!23:7-االويافا

مقاور.*وتصر

الولاية.دار5رخالحاكمقصر

قصبدة.،أبجدبةءرجأبجدبةقمدة

21.:18يثى.الانفصالوادي)وادي(:ثصيص

.4:قصيصعمق،رج.بنيامينتخصأرض

بعدلهأعطيت14(.:42أأيالثانيةأبوبابنة!صيعة

محنته.

القاضي.ءرجل(ا)،ةقضا

(لاسفر)،ةقضا

حرنةأبطالفعلهمافضبروي.المضمون1(،

فبعد.كنعانأرضفيإقامتهمبدايةفياللهشب

تصؤراناللتين)1:ا-3:6(المتتابعتينالمقذعتين

11:ا-العمرذلكفيوالدبنئةالسياسثةالحالة

)2:6-3:6(،الكتابلاهوتوتحرضان2:ه!

عثينئيلءكبار:قضاةسثةتضةقضيروي

باراق،)3:12-03(،أهودط)3:ه-11(،

يفتاح*-9(،6)فجدعون*،(ه-4)ف

.(-1316)فشمشون،،6(:01:6-12)

أنبياءستةعنقصيرةلمحاتالأخبارهذهويقطع

يانجر"،تو344(،ا)3:شمجر،:صغار

عبدون!،ايلون،،إبصان،(،-ها:)01

عنمفضلأخبراتضيرويلا)12:8-15(.

بهالذيالمحلعادةيوردإتهالكبار.القضاة

فضيروي،جدعرنإلىيالنسبة.شعبهمخفصوا

والأخبار.الملكثةليؤل!س!أبيمالك*محاولةألصا

محذدةرسصةحسبمبنئةالكباربالقضاةالمتعثقة

نفسهابالعباراتمزةككفيالكاتبعنهايعبز

ويرسم.التاريخإلىلاهوتئةنظرةعلىويرتكز

التيالرسمة،الآنيةالأربمبالكلماتالكاف

عقاب،اسائيلجحود:الأخبارتتنطمبموجبها

يهوهرحمة،إسرائيلتولة.الغريببالتسفطالشعب

الكاتبوبذكر"مختضا".أو"تاضئا"نرسلالتي

قضوينتهي.القاضيحياةومذةالضيقمذة

لامعبدتأسي!عنتحذثالأول.بملحقين

جريمةيرويالثاني-18(170)فدانفيشرفي

هذينالكانبيقذمواذ.-21(91)فالنيامينثين

والدينئةالياستةالفوضىعنفكرةبعطينااثملين

21:25(.:6،)17الوتتذلكفيالسائدة

القديمة:المدرسةقالتال!ب.أصل،2(

والالوهيحثةاليهوهثةالمراجعمنقضيتأتف

اليهوهيئذموالاشتراعئة.والكهنوتتة

الفضئةوالاشتراعي،التاريح!ةالموادوالالوهيمي

والملاحظاتالكرونولوجاوالكهنوقطاللاهوتتة

الجديدونالثزاحأتاالصغار.الأنبياءعلى

ئوردقديمةشفهئةتقاليدتجميعفيفترضرن

فجاء.وقبائلئةالتيولوخةواساطير،بطولتةأحدائا

مزةالمعطياثهذهكلودؤنالاشتراعيالمؤزخ

القضئةخلالمنفظاهرةالكتابوحدةأما.أولى

يطثقهاوالتيالثانيةالمقذمةفينقرأهاالتياللاهوتئة

مقاطعوجودينفيلاهذا.كتابهكلفيالكاتب

متنؤعةتقاليد!الىنحتلفةأدبثةقونإلىننتمي

شرقيئتفاليد،الجنوبتقاليد،الشمال)تقاليد

ماهذا؟الثلاثةالتقاليدهذهدؤنتمتى(.الأردن

معرفةنستطيعلاكمانحذده،أننستطيعلا

التيئارمنحالكلعلىهوالذيقضكاتب

عي.ششالاا

الكتابهذايقذم.والظريخالقفاةسفر34(

مح!لفةأجزاءاشتراعيئ(أسلوب)فيموخدبشكل

الوقتفيحصلتأحداثفهناك.القبائلتاربخمن

نرتكزأننستطيعلاونحن.متعذدةمناطقفيعينه

كرونولوجيالبهؤنوالأعدادالفصولترتيبعل

الفنونوتنؤعالأخبارتشفإنثتمالحفبة.لهذه

ناريخئهوماببنالتمييزصعوبةبفهمانناالأدبتة

فالكئاب،الفجواترغمولكن.تفسيرفيهووما

عنثمبنةمعلوماتيقذمالرجد،مرجعناهوالذي

الحئة،قبائلهمع،الملكهالحقبةقبلاصانيلشب

فيمرازاوالمتوخدةوحدهاواحدةكلوالفاعلة

؟-ءا5:14؟4:6،01)قضمشتركخطروجه

الإبمانسوىوحدةعامل!نوليس6:35(.

سيناء.وجبلالخروجفيغرفكمابيهوهالواحد

حلفأي،"أمفكتيوياعننتحذثأننستطيعهل
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بالمعبد.تحيطقببلة12)هناكالقبائلبينمقذس

منهناك(؟السنةفيشهزاالخدمةقبيلةكلوتؤئن

قضانمقبرأرفضهمنوهناك.الرأيبهذاأخذ

نستطيعذلكومع.سمعانولايهوذالايذكر

بالتهالواحدوايمانهاالمشتركالقبائلأصلإنالقول

فيتثحدجعلاهابلللاتحاد،المجموعاتهذهاهئأ

قرابتهماصائلبنووعىوهكذا.الظروفبحض

ومن(.واللومالمدحفيها14-18:ة5)قض

قبائلببنكونفدراللةننطصتتكونأنالمعفول

في"والمعبدالعهدتابوتحول،والوصطالثمال

لقبيلةءكانوحدةكعامل(،افرايم)فيشيلوه

ولكن-6(.ا:12-3،ا)8:الأولزدةفيهافرايم

قبائلحولحكئانعطيكيالمعلرماتنقصتنا

الإيمانلهمكانأنهبما.الفلسطينيالجنوب

معيلتحمواأنبإمكانهمكانفقدالواحد،اليهوفي

.الشمالفيالمقيمينستقاولا،فلسطينقبائلسانر

،أيالون،)أورشليمالكنعانئةالحصونحاجزولكن

ببيتيهوذااتصلفما،الالتحامهذامنعجازر(

يوصف.

باكر،عهدمنذ.القضاةسفرلاهوت،4(

إلىالقضاةزمنشقاءاسرائيلشبنسب

أجلهم.منالرلثتدخلإلىو!!لاعى،خيانتهم

العبرةأبرزالذيالاشترافيالكاتبدررهوهذا

إطار.بشكلبدترسمةفيالحقبةلهذهالدينئة

ئبرزشاملةلوحةفيالأخبارمحتلفونطمفجمع

والحودةالخياناتتتالىترياوحدةفيالقضاةتاربخ

الأمانة.العهدلاهوتفينكونوهكذا.النعمةإلى

الهزائمتف!ئروالخيانة.بشوعحقبةنجاحتفشرلته

دائشا،أمينهويهوهولكن.القضاةزمنفي

يخنارهممحزربنبواسطةإليهمويعودشعبهفيخقص

القرنفيدونالذيقضفإنوهكذا.ويرسالم

،والرجوعللتولةضمير،لفحصنداءهو7-6

ويستطيعالماضيفيختصالذيالأمينبالرلثللثقة

إليه.يمرخالذيالخائنشعبهيختمىأندوئا

ا؟ا6:)قضالحبوبلذقيستعمل)ال(لضب،

مثلآالزيتونثحرلأسقاطأو2:17(را

لفظنينةمالعبرئةاللغةتستعمل24:.2(.)تث

المعنىفيعصا(.)قض!يب،بطش:ثمكل.ط

علىالضرلة،علىبدذالقضيب،الاستعاري

24،.أ:5،)إشبالسبنحكالتيالكارثة

مصر.ضرباتهناك.اللهمنعقائا6:9(في26؟

والوداءالسص()أووالحربالجوعوهناك

؟-14:1213إر23؟23-24،)تثوالوحوش

24؟32:؟-8:9217:18؟728-6؟21:

7:15،12:16؟5:12-17،حز3:17،!ا

-14(.21:15أ!ا؟ا6-ا:4عا

العهدفيف.يساالع!زلة:في)ال(،قطاف

بعدالزراعئةالأعمالأهتممنهوالقطاف،القديم

الكلحةتعنى.الكرومفيوالعملوالحصادالزرع

البنولاسثتاالصيفثمارقطفأولآالحبرثة

وهذا-2(.ا24:إرر!-2؟ا8:عا؟ا7:)مي

شإأرجوأيلولآبشهريفيفلسطينفييتئم

ينتهيالقطافوكان7(.جازرروزنامة،3201:

الجديدةالسنةعلىيدكالذي"القطاف"بعيد

بعيدالعيدهذاعرف34:22(.23:16؟)خر

34،:23لا،)سوكوتالخيامأوالاممواخأوالمظال

--41:1618زك؟3101:؟-16:1317ثث

فيكانواالناسلأن8:13(،أخ2،،3:عز،91

الحفول.وسطفينصبتاكواخفييقيمونالأصل

هوبلأورشلبم.إلىحبئعبدالعبدهذاوصار

إأيلولنثريشهرفيبهلمجتفلالذيالعظيمالعيد

يقذمونكانوا،العيدهذاخلال.(الأولتشرين-

1(،26:ا-ا)تثالأرضثمارككبركير

وكانوا.(:1613)تثوالمعصرةالبيدرنتاجبوكير

(...:1279تث27،03:الاالغفةعريأخذون

)تثوالأرملةوالغرببوللاويأورشليملهبكل

26:12-ها(.92-14:28؟

الكلندارفيالمظالعيداسما!()عدضاف،

23:16.34:22،خررجللأعياد.الالوهيميئ

.المظالعدأيضأوهو

هيقطة:15(.91)يشزبولونقبيلةفيمدنجةقطة

قطرون.محكالجلبلاستعمالفيوحقتتطنةادغام
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منالغربإلىكلم8تبعد.قطينةخربة:اليومهي

ا:03(.)قضقيحومتل

بشرجا:03()قضزبولونفيمدينةقطرون

قطنةهيقطة.قطرونبدلقطةنقرأحي!91:15

قطينة.خربةاليوموهي

.اقتطاعءرجاقتطاع،!طعة،قطع

تلهي،المملكةمركز،قطنةمدينة)مملكة(قطة

منالثرقنالشمالإلىكلم18وتبعدالمثرفة

ابنةمنماريملكهدديسمنختزؤج.حمص

عاصرالذيعموتفيلخليفتهعهدودنن.قطنةملك

قطنةاحتفت،الماريليموزمريالابليحموراب

تفقدأخذت18القرنخهايةومنذ.مرموقةمكانة

صغيرةدولةأصبحت15القرنوبحلولأهميتها.

.قادش،تونبنعيا،،نوخشيجاراتها:مثل

13.القرنفيالحثتوندئرها

الكنابئةالسلسلةفي.ابراهيمجاربة.البخور:+لطورة

يقئ!ان،،زمران:الشحالئةالعربتةالقبائلأمهى

25:ا-2؟)تكشرحيشباق،،مديان،مدان

ا:32(.أخا

:44؟15يشرججهوذا.فيمدينة.4:91أخالعيلة

خربةاليومممما3:17-18.نحابم23:ااصم

بيتمنالئرقإلىتقريئاكلم01تبعدالتيقيلة

جبرين.

كانسواء،الأبوابغلقنظاماختلف)ا!(!فل،

عادقي.ببتبابأوقصر،أومدينةبابالباب

المدنأبوابكانت.ا!لدنأبواب"ا(

23:7؟أصم16:3،قض3:ه،)تث

38:11(حز8،14:7:ه؟أ!94،32:اإر

تدخلكبيرةبعارضةمقفلة(18:91)أموالقصور

ئقاومالأبرابهذهمثل.الحائطفيرأسهامن

المدينة،تؤةإلىترمزوكانت.المحاصرينهجمات

العاصمةهيالمدينةنلككانتإذاصئاولا

471:13،مز،أورشليم،ا:هعا)دمشق،

31(.:51إر،بابل،:9413سي،3:3-15نح

بالنارتحترقالخشبيةالمزاليجهذهمثلأنغير

تقؤىكانتلهذا2:9()!راتتحغأو3:13()نا

قلب

45:2؟)إشالحديدأو4:13()املبالبرونز

!يضتنقيباتأظهرتوقد701:16(.مز

باببمزلاجمربوطةالبرونزمنقطئا(الخيش

رعمسيسالفرعوناسمعليهاطبعوثدالمدينة

الثاك.

بالبدئفتحالببوتقفلكان.اليرتأبواب2(4

بدائيمفتاحشكلمع5:ه(،)نض

أبوابوكانت9:27(.)أخ3:23-25،أقض

الحقبةفي(.ماريفي)كماتختمالتجارثةالمال

البرونز.منوصارالقفلتطورالرومانئة

كهنوتئةعائلةرئيى.2.:12نح.السرج:للآي

زربابل.أيامفيلسلاي

للشعبالثريعةقراءةإليهأوكللاويللايا

)عز.ا:23(.

في)كماب"ب"لبا(،"لالعبرئةفي)ال(،تلب

كرديا.،اليونانثةفي.اللت(،العربتة

"ب"لالقديمالعهدحمسب.القديمالعهد1(4

تد.البشرئالكائنفيالخفثةالأعضاءأولهو

"قلبي:العبارةفيكماالإنسانداخلكليمثل

طريقوعن84:3(.بمع!:26)عز"ولحمي

السماواتداخلعلىبدكأنيقدرالاستعارة

4(.:2ير:8؟15)خرالبحاروعمق(4:11)تث

لدىوصار،والسرفيالمركزفيالحياةعضوالقلب

فقطالحثلا:العواطفموضعالسامتةالثعوب

الرغبةبل2(،5:ل!،16:15قض،ه6:)تث

:13(،92إر:7؟14صما26؟،3521:)خر

؟401:15مز،:1513أم66؟8:امل)والفرح

15:01،)تثوالحزنوالندم5:9(،أمى

16:6(،يوبم2:2نح25:02؟أما:8،اصم

والشجاعة54(،7:أع6؟:91)تصوالغضب

يأ؟27:14مز؟7:2717:01؟صم)2

؟74:إش8،:02،3)تثوالخوف16(،:41

،اة61)إشواليأس:7(،13أخ04:13،2مز

؟8801:2،:57)مزوالثقة،(3491:مز

؟2":17)تثوالكبرباء،7(:121

،5(:16أم؟28:2،5،17حز؟41:01مل2
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مأ،3!ا-43:01يأ؟3:9،5:9ملا)لفهموا

،7:13رإ،11؟7أخ2)والمخئلة،7(:7؟6:32

لذكرةوا،(38:01حز؟32:35؟91:5

والهثم05(،:51؟16ت3إر؟:6579)إش

بتقثلالذيذاكفقطالقلبليسا(.2:ا)إر

بستعملهاأداةأبضافهووالتذكرإت.الأفكار

"وضعوعبارة.العقلتةالعملئاتأجلمنالإنسان

انشغاله،اهتمامهجعل:نعني"قلبه"أعطىأو"قلبه

21(.7:؟17،:13اجا5؟:44حز7:23؟أخر

:16،ا)جا"قلبهمع"تحذث:ئقال)افكر"وفعل

القب!"حكيمهوالحقيقئوالحكيم2:15(.

يأ36:ا-2؟35:،31:6،2؟28:3،)خر

والعلاقة.مهنتهوفيفتهفيبراعةيعنيهذا9:4(.

العلمبينالسامئينلدىنجدهاالتيالوثيقة

مبداالقبفيتجعلوالخطيثة،الجهلوالفضبلة،

جا57:17؟)إشوالثريرةالصالحةالأعمال

:2(11؟اا7:)مزالقب"و"مستقيمو:9(.11

لفظةسئستعمل.والصالحونالفضيلةأصحابهم

بدوربجث،الثانيالهيكلزمنفيكثيزالف"9

القلب.حولالإنانفيماكل

حكحاءإنالقولهنستطيعلا.البهودئالعالم2(4

دورةمحزكالقباعتبرواالبعدبيبلياليهودفيالعالم

أورسليمتلمودحسبحال،أيوفي.الدم

الجسدأعضاء"كلب(،801،46،أتروموت

لفظةترد،قمرانكتاباتفي،.بالقلبنتعقق

كعضوليسوالمعنىمزة.014قرابة"قلب"

مركزفلأنهالقلبعنالكلامكانفإذاالجسد.

03،:أ5،31،6:20:)مدوالعواطفالثعرر

بشكلولأنه02:عهم!(،وثص14:26؟!م!؟

هنايمئزوما.والدئهالخلقتةالحياةمبدأخاص

للقباذإنارةبأنالاعتقادهو،الاسيالنالفكر

يباركوحين.المصيروتوجيهالاختيارعلامةهي

بفهمتلبك"لينر:يقولون،اقهمح!اركطقمرانكهنة

الله"يطلبوناالذينالكذبةالمؤمنينرلكن."الحياة

قائلبن:يلعنونهمفهم4:14(،)مدوقلببقلب

"فبليعالا(.ا:2)نحأقلبهأصناممعملعوئا"ليكن

ظب"ففي2(.6:ا)مدكالمثحبر!قلبهممعهو

)نجالفساد"وروحالحقروحيتقاتلواحدكل

ارتباطكليرذلالكاعلالمؤمنولكن4:23(.

)نج"قلبيفيبلبعالأحفظ!لاالفساد:بروح

النجاسةقلبيفهممن..."أزلل:وبتاج2(.ا:01

فكرةتنتصرالمخشارعند24(.:01)نج"والكذب

وهو6:7(.24؟،18،21،:413)مداللهقلب

15،9:ا)وثصتلبه"بكلموسى"بشريحةبتعفق

البيبلثةالنظرةمعالرابيحئينكتاباتوتتوافق12(.

مثالعلىوذلك،الخلفةالحياةكعضوالقلبإلى

منأراخبناليازرراىكان.الاسيانتينكتابات

القرنعنالثافيالمنتصففي)الردادين(التناثيم

زكايبنيوحنانرابيمعفحهسأله.م.بالأول

الث!ردرلماو"القلب"الصالح"القب:فقالسؤالأ،

نتجئب.أونئبعالذيالطردقالتواليعلىيصليان

سائريتضثنالجوابهذاأنيوحنانرال!فاعتبر

فكرفيهوفالقلب9(.:2أبوت،)المشناةالأجولة

الخلقئة.للأعمالالأخيرالمبدأالحكماء

ذاتالجديدالعهدايشعمل.الجديدالعهد(س4

فكان،وجهاخهابعضعلىوثذد،3ليةالترراالألفاظ

بولسنظرفيفالقب.الاسبانيللتعلبمصدى

؟5:ه)روالقدسالروحمسكنهو،الرسول

،(3:17)أفوالمسيح6(:4غل22،:اكور2

يعارضوهكذا.الخلاصإلىتفودأعمالكمبدأ

كماالكافرووضعالمسيحيئ،وضعالرسول

يسكنوبليعاللأن،قمراننصوصتصؤره

5:هروحسبأماا(.2:ارج2(6:ا)مدقلبه

الذيالقدسبالروحقلوشافيمحبنهسكب"فالته

فيالإنعانخلاصيبدأ،أخرىوبعبارة.لنا"وهبه

فيهوالحقيقيئ)الهودفي2:92روويبدو.قلبه

لتفسيرصدىالقب(نيهووالختان،الداخل

الكاهنعنقي!حيث2:16حبقيلماتمران

11:13(.)فحب"قلبهغرلةيختنلم"إئهالكافر

هوالذيالثزير"الميلغرلة"ختانة،:5نغويطلب

القديمالعالمنيجذورهاتجدالنظرةهذه.القلبفي

2-25(.!ا9:ر!دا:4؟إر03:6؟)تث
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عديدةكلماتالقدبمالعهداستعملقلاع!لعة،

)موضعز"وع"م.والحصونالقلاععنللكلام

جث"م)حصنإ.ا"دوص"ممعزز(.،محضن

المدنتحصينعنمرازالمحذثكما)تلعة(.ب"

واحدمقطعسوىنجدلاولكنبنائها.واعادة

لائحة11:ه-12:أخ)2الحدودتحصينحول

عنالشمالانفصالبعدرحبعامحضنهاالتيالمدن

حزامآساالملكاكملالثممال،في(.الجنوب

والمصفاةبنيامبنجبعفحضن،الح!ون

القلاعهذهكل16:6(.أخ15:222؟)امل

ولكنمحضنة.مدنهي(الحصون)أو:

وجودعنلناكشفتالآثار()عمالأركيولوجيا

الحقبةحتىالحديدصرمنذ،مدنبدونحصون

الطرقاتعلىمراقبةمركزكانت.البيزنطئةالرومانئة

بها،المحيطينللسكانوملاجئ،والحدودالكبرى

مراقبةعلىفاعدت،التلالعلىمرازاؤجدثوتد

مثل.القريبةالقلاعمعالاشاراتوتبادل،المظقة

ساحةهاك:النقبفيبكثرةوجدتالقلاعهذه

برنغ،تادش،بوتر)رامةالفرفمنعددبهايحيط

قدبس(.عينعجرود،كونتلةعزه،خربة

.ا-القرن)بينعرادتلفيهافةقلعةكتشفت

البيبلي.النقبقلاعبيناتصالمركزكانت6(.

البببلئة(.سبعبئر)ربما"السبع"نلآخرمركزوكان

عنالكئيرنعرفلا.الأوامرعرادمركزيتلقىفه

بنواالحشمونئينولكن.الفارسئةالحقبةفيالقلاع

وواديالميتالبحرمناطقفيالقلاعمنعدذا

،ألسكندريون،مقاور،هرقانيا،)مصعدةالأردن

الكبيرهيرودسبناءهاأعادهذهككقيبروس(.

الحربخلال.لحمبيتقرب""هبروديونوأضاف

لليهودملجأآخرمصعدةكانت،الرومانمع

المزامير،فيعهلا.سنةالرومانإحتفها.المتمزدين

)مزالقلعة،الحصن:المزاتبعضفياللهيسقى

:91(.16إررخ2،إ28:8،31:3-419،

فوق،الفراتلنهراليرىالضفةعلىتقعجعبرقلعة

سذمنالغربإلىكلم01يبعدصخرفيمرتفع

.الفرات

رج.القديمةنجبامدينةتقومهناكالمضيققلعة

أفامبة.*

.الختانءرجإا!(،!لفة

منالجنوبإلىكلم9علىيقعمرفأار()حصنقلمون

الكلاسيكئة.النصوصكلاموسهو.طرابلس

لأشورالجزيةدفعتمقاطعةوهيكايسا،راجع

الشاطئإلىوصلساعة875،سنةالثانيبانيبال

خيانةالحصنبهذاربطمنهناك.لفينيقيةالشمافي

قلعةفيوكزث،هناؤلدتالتيماريناالقديسة

عنهنحذثتمثالهناكتنولين.ديرمنقريبة

نختالي)عشتار(ايزبسمعهربوكراتيس

حليبها.منأطعمتهحينالموتمنرضيغا

الذينالبدوالأوروئبنالهندومنشبقماريون

وجنولماكردم!الثانيالألفنهايةفياجتاحوا

فشكلواماهرلنبالقوسضاربينكانواالقوقاز.

الئامنالقرننهايةفيواورارتوأشوربةأعداءاكبر

إلىينضثواأنقبلالسابعالقرنوخلال

فيجومرءباسمالتوراةتذكرهم.الاسكوتيهين

فيورتما01:2()تكالث!عوبلائحة!ه

"."زمريبدل"جمري"قرأناإذا2525:إر

اليونانية:في)حنطة(.!طح:العبريةفي)ا!(،قمح

أهمعلىاللفظةهذهتدكسيفوس.،بيروس

)والثرقالقديمةفلسطينفيالمزروعةالحبوب

تدل!ماوهذا.البرونزيالعصرمنذإجمافي(بشكل

شكيم،*عدو*فياركبولوجئةكثافاتعليه

أرضأنهاعلىالموعدأرضوفذتجازر.*

تمثزانعبارتانوهناك8:8.تثفيوشعيرحنطة

،ححإقالحقلفيالسنبلفييزاللأالذيالقمح

البيدرعلىالقمحمن16:9(،تث؟22:هخر

:35؟41تكر،)بالأهراءإلىسيذهبوالذي

طحيئايصبححتىيطحنالقمحكان25(.42:

صنعأجلمنت(ل)سالطحينزهرةأوعادئا

الذبيحةوتقدمه13(إ16حز2؟5:)املالخبز

البعضوكان18:6(.تكرج92:2؟)حز

23:26؟)تثهيكماوياكلونهاال!نابليفركون

14(.2:را؟2314:الاشوئةأوا(،:12مت
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حملهيسهلزادللانانكانوهكذا

17:28(.صم17:17،25:182،)اصم

نإ.صاليني:اليوتانئةفي.حرى:العبرئةفي)ال(،قمر

حتىالأقصىالث!رقمنالقديمةالحضاراتمختلف

الإنسانفينركالذيالقمرعبدواقد،الأميركتين

وتواليالليلفيالمدهثىضيائهبصبببهيزاأئزا

فيالقديحةوالدبانات...البدربى،الهلالمنأوجهه

ففي.القاعدةهذهعنتثمذلمالأوسطالشرق

أيضآوهو،والقياسالعمإله،لمحوتهوالقمرمصر،

زبربس(أو،هيكه،)دواووأخرىوآ!"خونسو"

ظكدورهأنغير.قمرتةأبعاذاذاتهافيتحملالتي

ولدى(القديمةإايرانفارسبلادمعتفداثفيئانوثا

القمرنالإلهالبابلثةالسومرثةالديانةفيأقا.الخئين

هائةعبادئةمركزلهكانتالسومرئة(لط)ناناسين

ابراهيمحياةنيالحاضرتين،وحارانأورمدينتيفي

فيالكنعانئةالدباناتتوشعتولقد3(.ا:11)تك

فيكنشفمابفضلنعرفهماوهذاالقمر،عبادة

وفيالمذكرفيعديدةالقمريةفالآالة.أوغاريت

بابل،في)صينشينفهي!قمر"الإلاهةأما.المؤنث

العددوهذابالقمر(.يرتبطالذيسياءهنامن

الآلهةعمعدمجإلىيعودالقمرتةالآلهةمنالبهير

الائه-الحقةبقتدينثةبقايامعالامي

عرفالذيالتوراقيالفكرثار،المناخهذاثلفي

الشعبآباءلدىتأضلأكانالذيالآلهةتعذد

التيالقعرعبادةفرفض(،214-:24)يثىالعبرافن

مافالقمر.واضحبشكل17:3؟4:91تثيحزمها

!أ!رها:16(.)نكاللهخلانقمنخليفةإلاهو

معالثكرلهويؤدي01:29-13()بئىفيطبعه

الكوكبعبادةأنكير481:3(.)مزالإنسان

بمضفيهذدتبحيثاجاواسعبئكلانتشرت

هذهمنئىالملكأدخلاليهوئة.الديانةالأوقات

ولكن8:2(.إررج21:3؟مل)2جهوذافيالعبادة

ببنات3:18إشوسينذدجديد.منألغاهايوشيا

ويعلن.هلالبشكلبحلىتتزتناللواتيصهيون

تدكالقمرإلىقبلةبرسللمانه31:27()أيأيوب

له.عبادتهعلى

اليل.فييمراتجاالقمرصار،هكذاالأمركانإذا

أ-16(ا:4)تكاللهخلقهالذيالصغيرالنيزهو

136:6(مز31:35؟)إرالليلعلىليحرف

والمواسموالفصولالأيامتمييزعلىويساعد

.(40191كى؟43:6يي"14:ا)تكوال!نين

للكلتدارالقمرئالأصلهنانكتشفوهكذا

العرفيالاسمفيمنهبقيوتد،العبرقي)روزنامة(

الحديث،القمرأيش"د)ح"شهر".للفظة

القمرأعيادبينالحلاقةحولجدالوهناكا!ديد.

الاحتفالاتبعضتحديدوحولةوالسبتالجديد

مل:القمربواسطةوالمظالالفصحمئل34:6()سي

أمامأم،الكوممبلعبادةبعيدةتذكراتأمامنحن

يدذأنالاممبدمنولي!الكلندار؟يفرضهانفنتات

أفيالأوساطبعضفنيالشم!يئبالكلندارالأخذ

لمامعارضةعلى72-29(،الجثيأخنوخ!قمران

تمرانجماعةدءفالذي.الأوئانعبادةمننبفى

الكلنداربينالتناسقعدمهوالحالهذاإلىمئلأ

كثابيثبتهماوهذا.الفصولوتوالمطالق!ري

ع!لىدليلاالقمريبدو)6:+-38(.اليوبيلات

حبنعمئماولاليلأ،المسافرإلىبالنسبةاللهعناية

النظريلفت)هوالأصلفي2(..7:)أمبدزايكون

الألضأمم!!"نب"لسفيالهذاالأبيضبلونه

الذىلمعانهوجمال31:26(،بم24:23إشفي

بنشده41(،:15)اكورالئمسلمعانعنيختلف

؟72:5)مزوالنظامالايشرارئةرمزإئه.ا.:6نش

يجعلهماأبضأهذاولكن.أوجمههنرالي:6(43ي

)لصيوالبلادةالجهلعن،اللاثباتعنصورة

الصرعداءإن:15(.2417؟ش4ترخ؟27:12

لأننا)سالينيزوماي(،بالقمراليونائةاللغةفييرتبط

على،الإنسانمصيرعلىالكوممبتأئبراعمادأمام

يأ121:6،مزفيذلكعنصدى)نجدصخته

رأواأنبعدالقمرالفلأحونأحتأخيزا38:ل!هم!(.

"الغلالعنفتحذثوا،المحاصيلأجلعنخيزافيه

م(01يرحي.شرج4،عمةأتث"القمرية

يكونالقمزئظلمحين؟الحالمبنهايةالقمرعلاقةما

13:.ا؟)إشالإهمأالغضبعنعلامةذلك
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)متالأزنةفهايةفيسيحصلماوهذا7(.32:حز

أحمرالقمروسيمبح8:12(.رؤوز،24:92

2،02:اع3،4:يؤفيالكسرف(في)كحاكالدم

رجلتحتالقمرصار،ا12:رؤفي.6:12رؤ

للتقتبحذافوضعت،المسيحولدتالتيالمرأة

القمرأن03:26إشو)عتبرالقحر.إليهيرمزالذي

شإأنغير.المسيحانتةالأزمنةفيكالشمسسيشغ

الجديدةأورشليمفيالقمرعنسيستغني06:91

يكونبلبعد،منليليكونلنلانه21:23()رؤ

الأبد.مدىعبادهعلىاللهفينير،دائمخهار

الشالمنالقمفييصثوادفيسبلاممقمران

منواحدكلمبحدوعلى.الميتللبحرالغردت

عنةمنابتداءفيهاممتشفمغاوروجدت،شاطئه

كتشفتكما،قمراننحطوطاتيفىما4791

عنها.التنقيبتتمخراثب

الناسأنالخرائبكث!فتالحرائب.أولأ:.

13س!نةإلى135سنةمنالمكانهذافيأؤلأأقاموا

حرلق.أوأرضئةهزةبفعلمنهاطردواثئم..مق

جاءحبن68سنةإلىاسنةمنالحياةوعادت

ما.يدئروهأنقبلالمكانفيفأتامواالرومالئون

والآبارالقنواتكئرةهوتمرانفيالنظريلفت

وكتشفالتطهبر.لطقوسالضرورئةوالأجران

مئاتمعطعامقاعة،للكتابةموضغاأيضأالمنقبون

لم.محايدةومقبرةفرن،معومطبخاالأوعية

المنفبونيجدلم.العظامبعضبل،رقأييكتضف

فييامونكانواقمرانجماعةفأعضاء.النومغرف

تساعدنانقودقطعوؤجدت.الحيامتحتأوالمغاور

وجرت.هناالناسفيهأقامالذىالزمنتحديدعلى

منالجنوبإلم!كلم3بعدعلإضافئةحفرلات

مدافيأوكمخازناستعملتأبنيةفظهرتقمران

الفخارثةالقطعأما.المزروعاتلحمايةجدرانثم

.تمرانفيوجدتالتيتللثنثبهفهيوالقودتة

ت!شعملكانتالأبنيةهذهأنانمفبونفظن

المادتة.الجماعةأعضاءلحاجات

وفيلونالأكبربلينوسعزفنا.الجماعةثايخا:.

جماعةبوجوديوسيفوسوفلافيوسالاسكندراني

قمران

صؤروهم.الاسيانئونإنهماليهود.المتثمئعينمن

.والزواجالجسديحقرونالهلينثة:الطريقةعلى

جعل.مخطوطاتهمفيالفكرةهذهنجدلمولكن

الصادوقئبنءبجانبالاسياتينهؤلاءيوسيفوس

الاسيانتونيكونقد.الفزشثينءوالغيوربن*و

منانطلقواكالفقلسئين.الحسيديممنخرجوا

منالحربوساندوادقيقةممارسةالشريعةممارصة

تركواولكنهم.المكابتينبقيادةالوطنتحريرأجل

)152لنفسهالمكابييوناتانحصلحينالمكابثين

منيتحذرلاأنهمعالكهنةرئيىلفعلى.(.مق

-7:9رج؟11:27،57؟01:02مك11هرون

حركةشلثبلاؤلدتالوقتهذافي18(.

جوهرها،فيديتهحركةهيالتيالفرستين

الحركةؤلدتكحا.السياستةالوجهةمنوحبادئة

معالمساومةأورشليمتتركأنتزرتاليالاشانئة

يهوذابرئةفيتقيموأن،والرومافباليونالبالمحتل

وكانت.الاسكاتولوجياللهلمجيءالطربقلئهئئ

وصولسبسبقهوأنهقربالمجيءهذاأنتعتبر

منوآخرداودمنواحدمسيخين،بلمصيح

بعهدترتبطأنهانفسهاالجماعةواعنبرت.هرون

أنمنيمنعهالاهذاولكن.الرئةفياللهمعجديد

.والطقوسبالضريعةعميفاانطباغامنطبعةتكون

جماعةفيللمثاركةالمؤمنسفاجمهئئما

بالروحدقيقاتتحيئاالثريعةتمبمهوالهختاربن

وهوالبرمعلم!عنأيضأقمرانكاباتوتتكم.والماء

كاهناكان.قمرانإلىالإسائيناجتذبالذي

كتبوقدأيضأصادوق5ومنهرون*منمتحذزا

هوالذيالشرير""الكاهناضطهدهالشكر.سفر

ازدهرت..مق01+سنةحوالي.يرناثانشكبلا

توسيعذلكعلىويشهد.خاصاازدهاؤاالجماعة

الفزلسئبنبحضيكونوقد.الوقتذلكفيالأبنبة

يوحنااضطهاداتخلالالاسيانئينإلىانضئم

إليهاتلضحالتي،جنايوسوامكندرهرقانوس

سنة،أربعينأوثلاثيندامتوئفبعد.قمرانأخبار

بكيمنذدتعيةالنمطمنجماعةقمرانسكنت

.م.ب68حواليالمكانذفرالرومانئون(.)أي



قميص

لتحفظ.المغاورنيالجماعاتكتاباتووضعت

فيالمقاومينإلىالأسيانئينبعضانضثمكما

فيبعضهافاكتشفالكتاباتأثا.مصعدة

الئامن.القرنالثاك،القرنالفديمة:العصور

وثيقةعننخةالقاهرةخزانةفيالعلماءواكتشف

تأثيرعلىيدكوهذا(.تمران)كتابدمشق

يقذم(.القارئون)ايترايمشيعةعلىالأسيالئين

فحعتمهدفي:الدخولتواعد"الجماعة"نظائم

سينكزرنطهبرطفىنذور،"مراتب"،بدعلى

واحدككيحتفظالمرحلةهذهفيبعد.يخمامرازا

إلىيصفمهالكيالمبتدئوئدعى.بممتلكاته

السنةصهايةوفي.الأولىالةنهايةفي"المراقب"

فيالمبتدئيضاركوحينئذ،للجماعةتعطىالثاية

الدينئة.والوليمةالماءرشنوبالأخصالثحعائركل

التيللبتولثةذكرأيقمرانمخطوطاتفينجدلم

وانوفيلون.ويوسيفوسبلينوسعنهاتحذث

موضوعةوأولادنساءعظامأبرزالمقابرفيالتنقب

عظامإلأنجدفلاالوسطفيأماالمفابر.حدودعلى

أورشلبم.إلىأيالشمالإلىبدفةموتجهةرجال

محصورةكانتالبتولتةأنن!تنتجأنفستطيع

.22،24:لافرائضممارسةإلم!دعوةمعبالنخبة

كثافاتإنأ-احتشافاتهنهفالد!ةثالثا:.

التوراةنصمعرفةأجلمنمهضةقمراننحطوطات

أيامفياليهودثةالأوصاطإلوالتعزفوقانونها

اللاهوتيةالتوشعاتبداياتبعضهـالىيسوع

نأالعلماءأكنشفثلأ:بالمسيحتة.الخاضة

الشيهبعضتختلفروزنامةتتبعقمرانجماعة

فيبهاالمعمولالرسمتةالشمحتةالروزنامةعن

وقال.ابيفانيوسالرابمأنطيوخسأياممنذأورئليم

فيالاختلافاتتثفقأنالممكنمنإثه:بعضهم

إذاالسزي،العثاءموعدحولالجدبدالعهد

المممولالثمئةالروزنامةائغيوعأنافترضنا

خلالالأخيربالعشاءفاحتفلالأيياثينلدىبها

العشاءيكونوهكذا12(.:14)مرفصجةوليمة

الجمعةبوموالصلبمساءالئلاناءيومالسزي

ليلةماتيسوعأنيوحنايؤكدحين42(.:15)مر
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إلىيلقحفهو91:14(18:28؟أيوالفصح

إلىلاأورشليمفيبهبحتفلونكماالرسميئالفصح

حسبوتلاميذهيوعبهاحتفلالذيالفصح

الأسيانئين.روزنامة

المسيحئة.أصولأجلمنمهئةقمرانوان

دي!ونةمجيءعلىمركزةالمعمدانيوحنافكرازة

هوفالمعمدانهذا،وفوقالحماد.لهايهئضترية

منالمأخوذةالعبارةهذه.البرئةفيصارخصوت

علىأيضأونشذد.نفسهاعلىالجماعةطتقتهاأشعيا

سبرتبطالذيالروحعنالعليموهومشتركةنقطة

:معروفالروحينعنق!رانفتعلبمبالمعمودتة.

16:13(15:26؟يو)رجوالأمانةالحقروح

احتفالاتخلاللهمويعطىالأبراريقودالذي

إلىالأثراريجزالذيالفسادوروح،بالماءالتطهير

يوحنابهايكرزاليالردالةفكرةأنكير.هلاكهم

ائصلوانأنهيعنيهذا.قمرانعنغريبةهي

وهناك.عنهمانفصلآنهإلأقمرانبأهليوحنا

الجماعةتظيمالمميحينة:معمشتركةنقطةأيضأ

عموعةلجدحيث15:12(5،ث6:2أع)رج

:28؟02أعفيالأسقفوصررة.الصغبرةالرسل

المراتببصورةتذكرنا3:2-7اتما:7-9؟تي

إلىفوقمنينظرابيسكوبوس:)الأسقف.

نإثتم.صادوقوثيقةأودشقونبقةفيالأمور(

أورشليمجماعةعاضشهاكماالخيراتفيالمثماركة

نأويبدو.قمرانجماعةتنظيمالسيءبعضتثحبه

والحياةالرهبانئةالحياةبينمضابهاتهضاك

الميت.البحرمخطوطات!رج.القمرانتة

.لباس!رجقميمى

فيكناتاكرك:اليوم،32:42عدبم2:23أخاثنات

.حوران

قناز

عيسوبكراليفاز،أبناءخامس14(

إخوتهأما:36(.اأخا2!ا،،15،اا36:)تك

جعتام.،صفو،أومار،تيان:فهمالأرلعة

جذهبالأحرىأوعتنيئيلوالد"2(

11(.3:9،،:13اقض؟:1517)يش
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15(.:4أخ)اكابوحفيدايلةابن3(،

وعبرقناز،منتتحذرأدومثةقبيلة)ال(نمزلون،

15"،اا36:)تكعيسومنقناز،ابياليفاز،

يعت!هـ53اشأخاو36:42تكفيأ:36(.أخا

معالمزاتبعضالقنقلونربذكر.قبيلةرئيسقناز

قبلكنعانأرضفيأقامتالتيالأصيلةالئمعوب

أقام15:91(.)تكإليهااسرائيلبنيمجيء

قبيلة!تدريجتاابتلعتهمثمحبرونفيالقنزيون

نأالآثارمستوىعلىنشير.كالب"رحيهوذا.

والتي،القبفيكشفتالتيالخثمنةالفحاربات

القنزيبنإلىتنب-13،6الفرنفيباليدضنعت

فيمفاؤجدفقد.الأدوميئبالعالمارنباطهابسبب

العقبة.منالقريبالخليفةتلهوأدوفي2مو

المقالةالعربئة(.فيقن)رجالحصافيرأعاشأيقنيم

في"قدشيم"نظامفيوالأخيرةعئمرةالحادية

حولشراختعالج.فصول3مننتالف.اثماة

الاواخاأوطوغانقذمهاالتيالعصافيرذبانح

وأحمامزوتجينقذم-15(.:1513،-1417:ا

مدسكيبعناثمناةوتتحذث.يمامزوجي

منواحديطيرفيهاحالةوعن،المذبوحةالطيور

بابلنلمودفيلهتوسبغايجدلاالمقالهذا.الطيرين

تومفتا.فيولا

6:16،خرا،46:ا)تكلاويابنقهات

)اللاوئة(القهاتئينمحموعةأبو:27(.هأخا

عزيئيل،حبرونيصهار،،عمراموعشائر

نإ5:28(.أخا3:17-.2؟عد6:18،)خر

)..هـ8(قهاتبنيعدديعطينا3:273-اعد

هومن.الاجتماعخيمةإلىبالنسبةتحيمهموموقع

حديئاونجدالمعبد.فيمهضتهمهيوما،رئيسهم

21.:ا.رج2،2-.:4عدلبمهضته!عنمطؤلأ

6:93-46،أخأو21:9-26يشسكلاإن

وثمعونجمهوذافي.القهاتئينمدنيعذد51-55

بتير،،لبنة،حبرونالتالبة:المدن21يشيذكر

شمس.بيت،ئطة؟عيندبير،،حولون،اشتموع

وفي.علمون،كاتوت،جبعتجبعون:بنيامينوفي

.حورونبيتتبصئيم،جازر،،شكيم:افرايم

قور

وفي.رمونجت،ايلون،ختونألتقاء،:دانوفي

مزةنقرأالعبرثة)فييبلعام،تعنك:الشفيمنضى

الصحيحولكن21:25.يش:رمونجتثانية

التاليةالمدننجد6أخاوفيا(.ا:17يثىفينقرأه

لبة،،حبرون:وشمعونيهوذافي:بقهاتالمرنبطة

عاضان،دير،()حولونزحيلا،اشتموع،يتير

في.شمسبيتيطة(،يقابلشيءلا.عين)بدل

علات،عناتوت،جغ(:جبعون)زالتبنيامين

يقمعام،جازر،شكيم:افرايموفي.علصون()بدل

ألتقا)زالتداذفي.حورونبيتقبصايم(،)بدل

الغرثي:منصىفي.رمونجت،ايالونجبتون(:

يبلاعام(.)بدلبلطمنعنك(،)بدلعانبر

تقع.الصحراءفيللعبرانثينمحطة.22!ه!:عدقهيلاتة

منطقةداخلعينوهيترلةقنتلةبجابتقريئا

العقبة.شمالي

رجبهسوعياي.اليونانثة:في)اد(قؤات،

كو،6:12؟ا.2:3،ا:اأف24،:15اكور

هذهترافق3:22.ابط15؟،201:،:16ا

الكونكنعصر،داتالبو"!العروش"اللفظة

ئهسارؤو(2:8،02كو،9-4:3غل)

العهدمنحولاتفيكما2:6.18،)اكور

الفؤات02:1(0أخن612:.ا؟أخن)االفديم

عنشبتانعرفلاونحن،الملائكةفئاتعلىتدك

الملاثكةعالمإلىالجديدالعهدعاد.طبيعتهم

الموتمنالقائمفالمسيح.بالمسيحفربطهاليهودي

2؟ا:ا)أفالقؤاتفوقالآبيمينعنيجلس

ا:16(،)كوولهفبهخلقتالتي3:22(،ابط

سلطانهامنيجزدهاالذي)2:"ا(رئيسهاوهو

تبدوالقؤاتهذهبعضأنإلأ3:.ا(.)أف

والمسيحيبنالمسيحعملهافيتعارضوكأنها

المسيحعنىءحنى6:12(أف8:38،)رو

24(.:15اكور)

امورائيم.امررا،،رجقؤالون،قؤال

الجلح..ايرام،رخقورح

،ه36:)تكاهوليبامةمنعيسوأبناءثاك(1،

35(.:اأ!ا؟-1418



نالوقور

عيسوبكر،زاليفاءبناأس!خا(2،

.(36:61تك)

نلومنقهاتوحفيديصهارابن.لاوي3(4

16(.)عدوهرونعوسىعلىبثورةقام.لاوي

)خركاهئاالعائلةبكركانالآباء،تفليدححب

الهرونيالكهنوتبداولهذا.!(:24؟91:22-24

فلمالكهنوتإلىقورحتطئعالتقالد.علىثورة

بأنوهرونموسىأمرلهذا.الإصلاحبهذايقبل

اللهشعبكثهالانهاكفهاالأئهإلىالكهنوتيردأ

ولكثه:3(.16عد6؟:91)خرالفذيسينوشب

يهوذايجعلالجديدالعهدفي.وأتاعههوعوقب

وبلعام.عيسومعتورحا(ا)آ

جمهوذان!مكمن.حبرونأبناءأحد44(

2:43(.أخ)ا

وقد.الرلانئةالكنيةفيوشماسرا!قورلوئا

"فيمفالةالسريانتةفيلناترك.افراماختابنيكون

"،الرب"فصح"،الأرجل"غسلا(،الصلب

".الحنطة"حئة،زكا""اهتداء

.كورنثوس"رجقورنض

.كورنثوس4رج!ورنثية

.والمناديالقارئ:قوري

فيالبؤابينرثيمىشلمياهر(و)1شلوموالد1(،

31:14(.أخ2ا؟26:،9:91أخ)اداودأيام

فيالشرتئالبابحارس،يمنةابن.لاوي2(،

31:14(.أح)2حزقباأيام

.خوزي*ر!قوزي

أيامفيمراريعائلةمنلاوي.الربقوس:"شيا

قيثينفطهر:17(.15أخ)اوسلبمانداود

6.4:!اأخافيالمذكور

المذكورعنابورلماعانوبوالد4؟8.أخإتوص

11:21.يشفي

توطتة.ترجمةترجمة،قوطة

إلىوالبيبليمنهالوئني،القديمالحالمحاجةإننبوغقول

الانانضعفمنانطلافانفهمها،النبويةالأقوال

فبطلب،وسياسثةوكونئةوحثئةقوىيواجهالذي

موضوعيجدأنيقدرلاأنهيعرفولكنه،الخلاص
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جاتهيجدلا،اللهمثيئةمعتامتوافقفيإلأركباته

إذاسئماولا،جماعتهوحياة،وأعمالهوشاربعه

!علأنالملكفعلى.الملكمثلخلاصوسيطكان

لهذا،.نحلصلكياللةرغبةمعتنوافقا-لماعة

.يسألونالذيالالهإرادةمعرفةوشعبهالملكيطلب

قض؟27:21عد،لأ)شاسائيلبنوفعلماهذا

:+؟01:22،14اصم؟18،23،27ة02؟ا:ا

،9:9صم18:15،1خر،25:22تك،درش

اصأشخاهناك،الهدفهذاأجلمن34:ه(.مز

ويفشرون،الواقعهذامعيتعاملونأخضائئون

النبوقي.القولئستىمافينتائجه

التقنتات،هذهبعضا18:.ا-اتثعرف

لعبئذكرغيرها.البهيبيةالكتبسائروأوردت

الآندبححيوانأحشاءتحزك،القضبانأوالسهام

كأسفيسائليرسمهاصور2(.21:اأحز

.24(:5صم)2الثجرةورقحم!.(ه:44)تك

)مووة("الحزافينداأواالنبوفيالقول"سنديانة

وقفة9:كم!(.قض11:03؟تث12:26،)تك

وتحزكالقمرشمكل.27(،25،:2223)عدحيوان

"الخئبة"بواسطةعرافة؟13(.47أإشالكواكب

.25(-س:28صما)الموتىاسندعاء0(4:21هو)

الرامة،في،(البنانجبيلفيعرفتالتيالانخطافات

-6(.ه:01)اصمالسامرةوفي

مااكثرالحلميمازسالتقنئاتهذهكلوبين

اللبلإليهيحملهحلمإلىبلعامءاحتاج.يمازس

نائ!ان"وتلفى8(.ة22)عدبهوهيربدماذالبعرف

رج7:4؟صم)2رأيهلهحؤلاتصالأالليلفي

28:12،31:11-13؟02:3،تك؟3:هامل

الالهيالاتصالأداةهوفالحلم12:6(.عد24؟

أدبتةكصورةاستححلوهالكئابإنبجثالممئز،

انسانتلفاهالكلمةالألهيالأصليؤكدونبها

91(.2:12-13،ا:02؟)ت

هذهحولاسرائبلحكمتبذلالوقتمع

رفضالبدابةمنذ.العرافةمنالمختلفةالأشكال

)رجاللامفهومةالتمتماتاسرائيلبنيمنعدد

فيالنامىبعضبطلقهاالتي13(28:7،إش
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-18:26ملا؟12-01:01صما)انخطافاشهم

.بالنبوءةلابالهذيانترتبطفهي22:.ا(.بم92

)تثالعرافةاشكالكلرسميئبث!كلواسنبعدت

الوثيةتستلهمالتي3(91:الا12-18:9؟

الكاهنكلمةحصابعلى،اللهبئبالمحيطة

النبي.وكلمة

بأنتفومأولىمهشةاسرائيلفيالكاهنناللقد

يستعملوهولهم!:8،.)تثالالهيالقوليحلن

اوربمء،ترافيم*:استعمالهايحتكرتقنئاتلذلك

يأخذقولأيقولهذاكلبفضلافود.!،وتوميم

تعليمأو"توره"هناكمح!لفين:شكلين

علىجوائاللمؤمنينئعطى17:48-12()تث

هوهذا1(.ا2:)حجعليهعرضوهضميرحادث

الكاهنيترجمعندئذ:المعنىبحصرالنبويالقرل

وأ28(،:0223)قضجماعتهأجلمناللهنحطط

القولهذاأنغيرا-2(.2:صم)2المؤمنينأحد

آخر.موضعفيالنيئيقوله،هناالكاهنبقولهالذي

النبوفي.القولنذكرمااكثرنذكرالقديموالحهد

)قول،المفردفيلرغبون:اليونانئةفي.الربلات2

اللفظةهذهئشعمللويخا.:الجمعوفيتولة(.

إطارخارجيوعبهاتفؤهأقوالعلىلتدلآالعلمية

القولات:منأنواعستةنجد.إخباري

عبارةهناك.الحكميالنمطمنثولات

منيوم"لكلمثلأ:.أمنيماذثبهلاشسخصتة

ت)شزه"يومكل"يكفيأو"يكفيهطالمتاب

بلاغيئسؤالشكلفيتكونوقدب(.6:34

يزلدأنيقدراهتتمإذامنكم"من.وفيهمنهجوابه

لو6:27؟)مت"واحدةذراغا)حياته(تامتهعلى

أمورانلاحظكماكلا(؟هوالجواب12:250

"لأن.وتعليمهيس!وعبرسالةترتبطضخصئة

ت)!فقليلونالمختارونوأماكثيرونالمدعؤون

وأالظويباتنجدالقولاتهذهوبين22:14(.

به"ويعحلاللهكلامي!معلمنهيئاابل:التهاني

معمبنتةبراهينأيضأونجد11:28(.الو

واحد؟(بدرهمغصفورانيباع"أما"بالحري".

6-7(.إ12لو.ا:92-03؟)مت

مسيحانئةقولات

منالنمطهذاالأمر.مينةفي!رلضات

طبيب،"با.بالإرشادعائةيرتبطألوغيا(القولات

الموتىاتركأو:4:23(.الونفمك"إشف

وقد.6(.ة9لو؟ب822:)متموتا!،يدفنون

ب-42؟5:93تفيكماوايعةعموعةتشكل

6:92.03-لو

قواعدتتضئنالتريعي.انمطمنأقوال

لوقولةمثلأ،المشحتة.الجماعةداخلحياة

.ا:11مرقولة.بطرسأولوئةحول16:18

هذامنأخرىقولاتوفي.الطلاقمنعحول

اليهودتة.ال!ثريعةمنموقفايسوعيتخذ،النمط

وقد3:4(.2:27؟)مرالسبتعألةنيمثلأ،

ليقدمالمقذسالكتابمنأيضأيسوعينطلق

عنليدافعأو2:،2()مرمعينلوضعحلأ

)مرجدالأوهجومخلالسلوكقاعدة

12:24-27(.4-01:3؟

حولإعلائاتتضضنوجبانئة.نجوئةقولات

إلىيجلسلمن"هنبئا:الهالكينأوالمختاربنحالة

"الويل:أو:15(.14الو"اللهملكوتفيالمائدة

أما6:25(.الواالآنيخحبعونالذين(يهالكم

عنالمختارونيمتزبحسبهاالتيالمعايبرإعلان

34-36(،:23مت2؟.-؟0191)مرالهالكين

ونقول.القولاتعنالفئةهذهإلىأيضأهيفتنتمي

يأخذلأنالإنانتدعوتحريضاتعنعينهاليء

النتائجمنهاهـسشخرج،الجذمحملعلىالمماييرهذه

فهيالجيانئةالقولاتأما15(.:ا)مريبطئولا

الدبنونةعيءتصؤرهيوصفئة.بالأحرى

علىالمعايبرهذهتطئقحبنالاسكاتولوجتة

-27(.13:ه)مرقاصبىبئمكلالجميع

محيءفييسوعصكانةتحذد.مصيحانثةقولات

ميالمفرد.الميهلمصيغةفيعليهفتدك،الخلاص

الوحي.يحملالذيفمفيوحيكحقولاتتبدو

كالمسحبسوعمحيءإلىالقولاتهذهتتطزق

نفسهيسوعشخصإلىتعودأو2:17(.)مر

منالقائمشخصإلىأو.ا(.8:ت،:17ا)مر

94.ة24لو؟28:18متفيكماالموت



قيافا

قولاتسائربجانبتقفلاهىالأظل.

النمطمنيوعأقوالبالأحرىهيالرلث.

أدبئافئاتشكلفهي،ذلكومع.والجليالنالحكمي

فيهتلعبالذيالسردمنفئةتكشفلأنهاممثزا

والمخ!لة.دورهاالصورة

الذياليهود،الكهنةرئيس،يوصفلقبقافما

3:2(الوالمحمدانيرحناأيامنيوظائفهمارس

57"26:3،)متيسوعمحاكمةوخلال

يعدلمولكئه28(.18:13.24،ا:94،يوا

ويوحنابطرسمحاكمةوقتالأعظمالكاهن

فاليريوسالرومانيالحاكمعثنه4:6(.)أع

يقول)كمافيتاليوسالموفدوعزلهغراتوس،

هذا:35-59(.18العاديات،يوسيفوسالمؤزخ

إذا36.و18السنواتبينوظيفتهمارسآنهيخي

الذيحنانصهزكانآنهنعرف:1813يوإلىعدنا

بأكثراسمهفر4:6.اع3:2،لوفيمعهيذكر

ربطهمنوهناك.الظالمأو:،المحتال:معنىمن

نأدونمنتنتأ،الآلامخلال)كبفا(.بالصخر

الميناللهأبناءليختصسيموتيسوعأنيدري

94-51(.:11)ير

)ار(،قيامة

إلىالانسانكعودةالقيامه.القديمالعهد1(،

التعليمفيمتأخرةفترةفيدخلتالجسد،حياة

ايسرائيلثمبأنالعلممح،الحلاصلانتظارالبيبلي

ربطولما.الموتبعدالانسانحياةمندانئاتيقن

والفسادالابدتةبالظلمةالحياةهذهاسرائبلبنو

(01:21أي؟-1213هلا:،94:02أمزوالنميان

)أيمضهاعودةلاالتيوالأرضالموتىمثوىفي

والنهائيئالأخيرالراحةوموضوع2(ا:01بم7:9

عنى03:23(،ا-12،)14:احيئكائنلكل

النوربرؤيةأملكلعنالتخلىإليهمبالنسبةالموث

ظهرتحينلهذا،2(.38:اسي94:25؟)مز

ناموساللهيتجاوزبهعملأاعتبروها،القيامةفكرة

نأبعد،الخلاصمؤيخهيعطيأنمتوخئاالطبيعة

الذيالعقابالخطأةيعطيوأن،عهالموتفصلهيم

.يستحقون
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فياللاهوالفكر)1(.القيامة6فكرأصل:اولأ.

نفئحعلىساعدتالتيالعراملإن.اسرائيلفي

لاسلطةدتهأنيرىوعيهيبالقيامةالايمان

9:2-3؟عا)الجحبم،الأسافلعلىمحدودة

هو:8(.913مز،3817:أي،711:إش

ولكنه(.يميته)أيإليهاالانانينزلأنيستطيع

نأومع(.يحييه)أيمنهابصعدهأنيستطيع

الذي:26اصم93؟32:نثفيالكتابيالنص

بل،حقيقئةبقيامةيفكرلم،العبارةهذهيتحعل

مز؟3801،17:)إشخطيرمرضمنبشفاء

؟034:،9:14)مزخطرمنبنجاةأو21(،71:

هذهوضعوااسائيلفبنو91-071:18(ت

والنزولالحياةقوىنقصستوىعلىالثرور

مل17:172-23؟املفإنالاسافل.إلم!

أنهمعلىبوضوخيدك132:ا4:سم-35؟

أمزا،جسمهوانحلالدفنهقبلميتقيامهاعتبروا

2:16اصمفيما16:13حكفهموتدممكنا.

آخر:عاملوهناك.الحصرئبالمعنىالقيامةعن

بالحفاظالشرمصيرتربطهي.العادلةاللهمحازاة

بنيأنوبما14(.5:4،)عااللهشريعةعلى

علىالحياةأجلمنالمجازاةهذهانتظرواايرائيل

يوافقلاالراعأنللحكماءوضح،الأرضهذه

للسلوكوالجزاءفالعقاب.""البسيطالاعتقادهذا

للوضعالناقدالمرافعلىمشكلةيطرحانالفردفي

بعفومرثلالجامعةوحك!يمأبوبصاحبمثل

.جديدةحلولعنالجثفوجب.المزامير

كانتالحاسمةالتاربخيةانماسبةأنغير

بيدالورعينالاتقياءأصابدينئااضطهاذا

كثر64(.)671-ااببفانيوسالرابمانطيوخس

أالحشديم(.الورعبنالانفياءبينالشهداءعدد

موتهميعتبزأنيمكنلا،اللاهوتثةالوجهةمن

يعدلم12(.2:بط6:232؟)رو"الخطيئة"أجز

عبئاالموتيعدلمإيجابئا.بلسلبئا،أمزاالموت

11(.53:)إشالخلقمعنىارتدىبل،ومحالأ

هذاعلىجوائاالجليانتةالنصوصقذمتلهذا

اد،26:91)إشالاجسادقيامةفأعلنت،الرضع
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المستو!علىالجليانعالمايشصل12:2-3(0

الدمار،الفردوس:الاليةالرسمةالكودن

مذهونقلالنار.،العالمتاريخ)الطوفان(،

.وموتحياةالفردقي:المستوىإلىالرصمة

قلبفيخلودعلىلاوشذد.وتامةإجاء

نقيمالتيالعجائبئةاللهقدرةعلىبل،الانسان

كماعاعة(القيامةتصبحأن)تبلالمونىبعض

،إذن.جديدةوأرضاجديدةسماواتتخلق

كإ،النهايةأعاإلىبطيعتهاالقيامةتنتمي

الاسكاتولوجبا.

منالآتبةالأفكارتكنلم،الكنطفياقأفي)ب(

بالقيامة.اسرائيلنجيلايمانحاسمةالخارج

أرضفيغرقتالتأئير.بعضلهاكانولكن

8:14؟حز17:.ا؟إر)رخاسرائل

فيالوثيونبهيحتفلإلهسطرةا(12:ازك

كلمزةويقرمالأسافلإلىينزل:عبادتهمشعائر

أدونبس،)تصوز،الطبيعةفيمجدثلماكرمزسنة

النظرةهذهبعل(.أوغارتوفياوزيرسى.

هولمسيرالمقاحتقذمقدالحياةإلىالصوفئة

فيالسطرةلهذهأئرأينجدلانحن6:ا-2.

الطبيعةمعتشبيهكلفأبعدأيوبأما.آخرمكان

فالعودة.:7()14بالقيامةللرجاءممكنكأساس

ويرابوهمنظرهفيهيالامواتمشوىمن

:22(.0216،،:211418،:01؟9-12)7:

الكنعانيبنلدىبالطبيعةالمرتبطةالنظرةهذهإن

العائقكانت،الاوسطالشرقشعوبوسائر

اسرائيل.شبفيالقيامةعنتعليملصياغة

إيمانأنالعلماءبعضوظن.فارقيتأثير)ج(

ولكن.افارسىبالعالميرتبطبالقبامةاليهرد

الأفكارأنفيشلثلا.الارتباطهذانفواآخرين

لدىالدبنيالفكرعلىالأنيربعضأثرتالفارصتة

ئنائئةاتجاهات3:8؟طوفي)اسموداوساليهرد

الفارسئةفي"بنداحشن"ان(.قمراننصوصفي

العامةالقامةعنواضخاتعليمايقذم،الوسطى

كايارماثان،عظامأولأتقوم03:7،9،)في

نإ.بعد(مافيالموتىسائروبتبعه،الأولالانسان

قيامة

الاسانيينقبلماإلىيعودلا"المؤلف،هذاكان

ثم.الوتتذلكقبلهوفسضمونه64(ا)224-

"بنداحشن،منأقدمهيالتي"الافستا!أن

نقذملا!غاتاس"أنغيرالفيامة.عنتحذث

فكرفيهاوجدهـانالقيامةعنواضخانعليضا

؟02-3191:)يسناوالناربالروحالمجازاةحول

)3:62(هيرودتىأنيبدو!أخيرا،48:\(.

بالنصناحتفظ..مق4)القرنوتيويومبوس

وانياس.،ب.م3القرنفيلائيرسديوجبن

لااجزةالقيامةاعتبرا(..مب،..حوالىالغزواي

الفارسئة.الا!كمانولوجيامنيتجزأ

كانأنه،الكرونولوجئةالوجهةمنيبدو،إذن

اليهودئة.المعتقداتعلىتأئيرالفارسيللعالم

بينالاصلافأننلاحظأنينغيولكن

الواحديكونأنيستبحد،القيامةحولالعليمين

العاثة.القيامةالفارستةعفمتالآخر.عنأخذ

منفثاتببعضالقيامةاليهودتةوحصرت

ندك،الفارسيةفي،ذلكإلىبالاضافة.الناس

ضياطينإلىيتحؤلوالمما)بقدرالأضرارقيامة

لأنهم،خلاصهمعلى(العدمإلىيعودواأنتبل

ترىفلاال!يهودئةأما.بالنارنجاساخهممنتنقرا

إلىويرسلونالنهايةفييدانونهمأو.قيامةلهم

بروحيرتبطالاختلافهذاالأبدئ.الموت

المجازاةأنترىالتيفالفارسية:الدياتينهاتين

نامةكشنقيةالقامةتعتبرحالأ،الموتتبع

كلهللكون،الطبيعةناموسفبلمنوضروربة

اهوراالنورلإلهالحصريالمجاليصبحبحيث

خلاصعملهيالقيامهاليهودئة،فيمزدا.

بحصرالمجازاةفيحملحزةبإرادةاللهبهيقوم

عالم:تسميننهائيبشكلالكونويقسم،المحنى

لها.نهايةلاالتياللعنةوعالمالأبدثة،المعادة

اسرائيلاتصاليكونأنالممكنمنولكن

نمؤعلىخصئانأثيزاأئرفدالفارسئةبالأفكار

اليهودئ.الوسطفيؤلدكماالقيامةعنتعليم

العامة.القيامة)أ(.القيامةفكرةنطؤر:ئانئا.

نجذدانتظارهرالقيامةلفكرةشكلأقدمإن
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الثمدبيرجو-2،أ6:هوفي.كأثةاصرائيل

كنعانينصوذجحسب)رتماالربعافبهالذي

بعدجديدمنشخييهاللهأنالنبيئ(هاجمه

آاأنومع.الثالثاليومقيويقيمه،يومين

عددظن،الجراحوتضميدالشفاءعنئخذث

المستله!ةالفيامةصورةتسنعملآ2أنالئزاحمن

موته.بعدأيامثلاثةيقومالذيتحوزعبادةمن

إعادةتصؤر،-14ا:!هم!حزفيالعظيمةوالرؤبة

وجواب.(أ)آاالمنفىقبرمنكق!امةالثعببناء

رج؟العظامهذهتحيا)هلالربسؤالعلىالبئ

منجز!ابعدتكنلمالقيامةأنعلىيدكآ3(،

ورسمهالمشهدحزقيال!رأىفقد.الاسكاتولوجيا

خارقةنعمةكرمز.الرلتعدمنخارتةكمحجزة

المنفيئ.لثعبهيمنحهاأنالربأرادأيضا

(91:)26إشعيارؤياقيامةإنالقولنستطيعلا

امتداذاالنصيبدوالتيآ14معفالمقابلة.رمزهي

طبيعيةقيامةأمامبانناالاعتقادإلىتدفعنالها،

تحألأآهإن03()آ13وأسيادوأربابلأفراد

هذاعلىالجوابآ91نكونوقد.الأئةتنمية

بالوليمةالمتعفقالمقطعإننم.السؤال

الوقت،ذلكفيالد،أنيعلنالاصكاتولوجتة

وينزع2:4(ارؤرج)25:8،الموتيزيل

جلعلىالشعوبكلعنالحدادحجاب

2:2-4(.في!مااجتمعواحيثصحهيون،

أنبعدالحياةإلىعودةبمعنىقيامةأماملسنا

زمنصورةإلمىيتميالموتفزوالتركناها.

لهاحدودلاطوللةحياةتمتزهالذيالخلاص

واقعئةتوحي،ذلكإلىبالإضافة2(..65:)إش

وطنثة،قيامةعنيتحذثالذي-1213+:حز

وأنسئمالا26:91،إشفيلماعينهالشرح

فياسرائيلوضعيئبها-8آ16فيالمصؤرالوضع

85:6-08:91،7،مزمعوالمقابلة*.حز

نأيمنعلاهذاولكن.ذانهالاستنتاجإلىتقود

هي،السابقةالنصوصهذهفيالمستعملةالتعاببر

الفردئة.القيامةعقيدةإلىتقودطرلقعلىمعالم

)حسباا53:إشأعدن.الدرديةالقيات)ب(

فيالانيةوالمغارةالأولىوالمغارةالسبعبنية،

عنبعد،الربعابدأنإش(حولقمران

مصيرالنوررؤيةليتالنور.سيرى،نفحسه

.)أيالاسافلفيالظلماتإلىينزلونالذين

التبيربدك،إذن.2(.:94مز؟38:15؟3:16

.302:)أيالأرضعلىالحياةعلى،الحياةعلى

:8-53)إشرويقدالربعابدموتأنوبما

تحلفمصبرهإنبقولأنالنبيئأرادفقد9(،

باهتمامفبهايتتغ،الاسافلفيحزشةإقامةعن

التكمبريالموتأنيفيهذا.الأرضأحداث

يححوالذيةيهوه=الرلث()عداللهلمابد

11،!8،،)آهالخلا!ىويمنحهمالبشرخطايا

هو.إليهبالنسبةثمرةبدونيبقىأنيمكنلا

إلىعودتهفيفكرالبيأنمتاكدينلسنا،إذن

ذلك.إلىتلفحآ12أنمعالجسد،حياة

الجليافنالعالميدركهامرحلةإلىنصلوهكذا

فحصب.التوزلحيةالعدالةمتطقاتيرضيلكي

ئمهادة91:25أييثهدالشعبتة،اللاتينئة

أما.الأخيراليومفيبالقياتإيمانهعناحتفالية

عليهؤضعتكماالعبري)أيالماسورىالنص

)جاالدممنسقمصهوهعنقمطفيتكلم(الحركات

أنأييعتبرذلكإلىبالإضافةالمبرلة(.في،ل

7:9؟)رجمستبعدأمرالأسافلمنالعودة

أنهلتنع14:7.16:122-22؟01،2:ا

.س:16-23(،)23:13-17؟قرلئاسيموت

بعد،علنيئبشكلاعتبارهالربلهييدأنفانثظر

26-91:27نعنإن.سمعتهشؤهالذيالشقاء

فبلهذهالاعتبارإعادةيرجوهلباكيد.ليس

)ودمه(،لحمهفيبههايحنإنهيقولهوأو؟مونه

بعد03(03:)7:5،الممزقجلدهفيسيتأثلها

مايعرفونالمرنىأننفترض،الحالةهذهفي؟موته

.أيوبأفكارعكص،الأرضعلى!كدث

بالقيامةالإلمانعنواضحةعبارةوأقدم

نهايةفي2-3::12دافينجدها،الفردئةالطبيعية

(.)شيولالتراببلادفيكثيرونيقوم،الأزمنة

الأبدئ.للعاروالآخرونالأبدثةللحياةبعضهم
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"ن"مإن.محدودةزالتماالقي!امةهذهأنغير

نألنايتيحلا)كثيربن(،"يمباربعدالجزئي

مثفيكماإكثيرين"يقابلما"رببم،فينرى

محذدةعموعةفيإلآالكاتبيفكرلا26:28.

نساء،،)رجالاليهودواستثهاد.الراتدينمن

ا،6:.ا-أ2!ك06،6-اا:مك1،أطفال

التيالقراراتعصواالذيني(32:71-18؟

الرابمانطوخسأصدرها)كماالائداستنتهك

حذتها.كلفيالمجازاةمسألةطرحابيفانيوس(،

رجاء53أشفيكانمافابهدداصاحبتجزأفقد

لينالواسيفومونهؤلاءالايمانفأبطالبعيدا:

بناءإعادةخدمةفيهناالقيامةليست.أجرهم

هيبل.الأعراقمنعرقامتيازليست.وطنيئ

أوانه.قبلجاءإيمانيلموت،وتحويضأجر،

وللذينللحكماءخاصعدعن:123داويتكلم

،7:9)رحمك2إن.سالنامنكبيراعدذابزروا

اليقين.ذاتدا3يقا:46(2314!،01،14

القيامة،إلىواضحبثكليثيرلاحكأنومع

يتكلمالذيوالخلود.يبدوماعلى،يفترضهافهو

للمختارلنتعطى،تزوللاحياةهومرازاعنه

الجسدتة.بالحياة

فيمرازاالأبرارقيامةتذكر.الجلىيلىالعهلى2("

ولا.المشحبسوعقيامةبمنامبةالجدبد،العهد

هذا.24:15اع،5:28يوفيإلأالخطأةقيامةئذكر

تحتبرنظرةئسندهالقيامةمدلولإنيقولبواقعيرتبط

لابركةهيأيضا(الحياةإلىعودة،ذن)1الحياةأن

المنطقمنيكنلم،إذن.26(:16)متيثيءيقابلها

الذينالخطأةعنالكلامبمناسبةقيامةعن"مملام

وشفيثرورهم.بسبببمالحياةالحقخروا

الخطأةقيامةإن.الدمار،الهلاك:النهانيمصبرهم

يرمونهم::0128=مت-943:48مريفترضها

أجسادهم.معجهنمفي

القيامةأنالفريسيوناعتبرالأزاتي!.الاناجل)أ(

الجديد:الحهدفي)سمئتالفردثةالطببعئة

يحت:الرابينئةالكتاباتوفي.اناشاسيس

.عقيدةهي(الموتىأحياء:ميتم!..ت

قيامة

أع؟وز22:23)متالضذوقيونوأنكرها

؟651-2:631الحرب،يوسيفوس؟7-8!23

وصفيسوعولكن4-ه(.18،العادبات

خاطئةفكرةعلىيرنكزمبيثاضلالأللقيامةنفتهم

الاالمرتمنللقائمالطبيعيالوضعحول

بل،الأرضعلىالناسبقيامةنشتههاأننستطيع

المقدسة.للكتبجهلوعلىالملانكة(،بفيامة

خرعلىيسوعيؤتيهالذيالقيامةعلىوالبرهان

منالمأخوذالبرهانبهذاالصادوقيونأقبك6ة3

يستندقانونئا(،كتائايعتبرونهالذيالبهنتاتوك!

الذينالساميينلدىالقدبمةالاننربولوجباإلى

والسمادةللحياةضرورفيالجسدأنبعتبرون

بعدالآباءامتلكهاالتيفالحياةلهذا،.البشزلة

اتحادهمبىبالنظر،قيامتهمقبلولكن،موتهم

التي،ابراهيمإلهأنا:عبارةمعنىهو)هذابالته

عندهجميغا"فهم:فقال02:38لوفشرها

بينتواصلهناك،إذن.القيامةلهمتكفل،(يحيرن

)مربالقيامةينالونهاالتيوتلكالحاضرةحالتهم

النصنهذاوضفا!اذاوز(.:1218-27

الأبرار.قيامةعنوحده14؟14لوتكلم،خالىخا

فيالقيامةعقيدةتحتلالبولسثة.الرساثل)ب(

23:6،بم17:18-32)أعبولسكرازة

)رورسائلهوفي28:02(2،26:23؟24:ا

؟614:اكور؟8:811؟،6:5؟:417؟4:ا

؟9،4:41،13:4:اكور2؟يا:15

،ا:3،-2:2113كو؟3:01فل؟2:5أف

،2:11تم6:13،2تما؟-4:1318ضأ

يزلدناوما.هامةمكانة35(:62،11:عب؟18

بط،2او،)جالعامةالرسائلأنهودهثة

القيامةإلىواضحبث!كلتشيرلايهو(يو،3و2وا

في(.يسوعقبامةعنفقطتتحذث)بلالعامة

الذينتزائهروعبولسهذأ،-413:18اتص

لهم:فقال،المجيءساعةالراقدبنبمصيراهتئوا

اكورفيالمجيء.عدفيليثاركواالموتىيقوم

فكماعراضاتعلىبتفصيلالرصولأجاب،15

للنفمىنجاةالموثأنيعتبربالهينثة،مطبوع



قيامة

32(.:17)أعسجنفيكماالجسدفيالموجودة

الحامة(الاجسادثة)القبامةبولستعليموارتبط

)رجيوعقيامةهوتاريخئبواقعوثيفاارتباطا

قيامةفلا،تفملمالمسبحكانان:14(40ان!

.يوعلقيامةالجماعيالمدلولهووالسبب.عامة

كورج02؟:15)اكورالمائتينبينكالأولقام

البث!ر،جميعإلىالموتآدمحملوكما.18(:ا

)اكورللجميعحياةيبرعبق!يامتهالميحصار

معلاتحادوا.8(:6؟5:01لىو؟15:12-22

فقطيكفللا،بالمعمودئةيتحفقالذيالمسيح

،6:41اكور؟5،8:7-6:4رو)المقبلةالقيامة

منأيضايجعلبل2:12(،كوأ؟3:9-افل

نإبحيث(الأشكالمن)بشكلآياواتغاالقيامة

اللهيمينعنالآنمنذيجلحمونالمعئدين

عنبولساخلف3:ا(.كو2:6،)أف

حصرفيثبهبشكلالقيامةسلطةفنسحبيوحنا

أجساديسوعجعل،321:فل)فيالآباللهإلى

رج.بجسدهشبيهةالمؤمنينالموتى

يوع،أقاماللهكانإذا21-22(.:15اكور

أروروحهيخهميقيمالذينأولئكأيضايقيمفهر

.(4:41كور2؟6:41اكور؟8:11

،15اكورفيبولسعالجهاالتيالانيةوالمسألة

ذإ3(.)آهالموتىيقومفيهاالت!الحالةمعرفةهي

قزاءهفذكربدأ،الؤالعلىضوثايلقيأنأراد

بالغةصارتالتيوالنبتةالحنطةحئةبين،بالفرق

السماوئةالأجسامبينوبالفرقس(.)آ8-36

الفثات،هذهوداخل.4()آ.الأرضئةوالأجسام

4(.)آ93-االكمالمنصملفةدرجاتهناك

عن)فعبزتالبذارتشبيهإلىآ42-44وعادت

وعن،الأخيرةوالحالةالاصلئةالحالةبينالثنائثة

فنيالانسانحالةفقابلتالحالنين(بينالتراصل

وجحسدافي(نفانيضعفعار،)فساد،موته

والروحوالقؤةوالمجدفساداللافيوحالته

5-53(.)آ.الممخدالجسدحالة)بنفماتبكون(،

آدمنسلمن،أرضيهوالانانالأولىالحالةني

)فيحئةنفس،سماو!قهكائنطب!يعتهفيهوالذي
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ال!ماويكائتهفأعطاهبسبخي(.:اليونانية

محى.روحهوالذيالسماويالمسيخبالقيامة

مرادفليس،بولسنظرفي،الروحأنوبما

والقداسةوالنورالقؤةبل،الموتوعدمالخلود

"الجسمنقولفحين،وسماوفيإلهئهوماوكل

و"الجحمم"بينتناقضمنلشىالروحافي"،

الحجابيرعأنبولساستطاعما"الروحافي".

بالقيامة،ينالالانسانأنأفهمناولكنه.ال!زعن

شبيفاوتجعلهالأر!!أعراضفوقترفعهصفات

السماء.بسكان

6:93-يويتحذثالوحنا!لة.ال!بات)ج(

اليومفيالقيام!عن4511:24-44؟04،

اليومذللثعن28-92ة5بوويتحذث.الأخير

كلفي.للدينونةوقيامةللحياةقبامةإلىمشبم

البثريقيمالذيهوالمسيح،النصوصهذه

،هيحاليبلتة،الألفاظفي)كماويحييهم

)5:21(.الآبسلطانسلطانهزوؤوبولاي(.

ولكن:ء2(.)11!والحياة)القيامةيسمىإذن

المسيحيتأثيرهيمارسلاهو5:25،حسب

إلم!يوخهالآنمنبل.الأخيراليوممنانطلافا

25-ت11في.يحيونيسمعونهوالذين،الموت

تعرتلاالنيمرتاأفكارب!موعصخح26،

يؤمنالذيأنوأفهمها،الأخيراليومقيامةسوى

لابشكلالحياةونالالآننذالموتغلبقدبه

هذاالاسكاتولوجيااستباقإن.أحدصنهيأخذها

النيالأبدتةالحباةلأذ،النهالئةالتتئةيلغيلا

ون!ربجسدهونأكلبيسوعنؤمنحينننالها

يأوفي.الأخيراليومفيالقامةشرطممط،دمه

الابدبةالحياةتفئحملةهيالقيامة4حال

ملكوتتدثنأولىقيامةالرؤياسفروعرت

)02:4-الكني!ةلانطلاقةرمزهو،سنةألف

عنهايتحذثالتي)العامة(الثانيةوالقيامةه(.

والموتالبحريعيدحبن3أ-0215:ا

المحفوظينالموتى(الامواتأمئوىوافاديس

.هناك
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اعترافتبفيهويسوعتيامةنأكيدإنيحموعليامة

الأصلفيوهو.الكنيسةوكرازةالمسيحيالايمان

اليالمقدسةالكتببوخدالجدبدةللعهدالتاريخيئ

وئؤؤنب24:27(إلوبالمسيحالايمانفيئقرأ

إلىعودةعبنهالوتتفيهيالقيامةالليتوفجيا.

بشهادةوتعفق،الناصرييسوعتارلخمنحدث

نأتعنيهي.المسيحئةللحباةعميق!ادراك،الرسل

لاهوته،علىهكذافيدكالموتوراءمايعيشيسوع

الحمبة.اللهحياةإلىللدخولالطريقلبثرويفتح

عطثةفيالقديمالعهدتعليماليهودفيالعالمكثف

ينثمحيثالأبدئةالحباةعطثة،للانساناللهمنحها

البمثرمعالخلاصيوعهدهاسمهوايصالالوحي

يعلنهالذيفالايمان9(.سنهدرين،بابل)تلمود

اد14:46؟:43-45؟12مك)2الموتىبقيامة

فيويتجذرلمواعيدهاللهأمانةعلىيرتكز-3(ا:12

المشحافط.الرجاء

الأولىالنصوصتورد.الالمحاناعترافمات1(،

أوإيمانياعترافشكلفيفتبدويسوعتيامةحدث

الكنيسةفيهاتوشعتالتيالرسوليةالكرازةتاكيد

بولسعندنجدهنعرفه"فؤمن"وأقدم.الأولى

ودقن،خطايانا،أجلمنماتالمحشالرصول

نراءىوقد.نهائيبئ!كلحيئهوإذن،.وقام

واستعملت.(اا-ا:15أكورأعديدينلشهود

مالنالتقولمختلفةتعابيرأعفيالرسولئةالكرازة

هذا...يسوعأقامالذ":الناصرفيليسوعحصل

موضرع،القدسالروحنال،اللهيمينعن2ر

عنإجلسلرلمما:الربقالوأفاضه...الرعد،

22-36(.:2)الحومسيخا"رئاجعلهالله...يميني

،الحياةسثدفقتلتم...يسوعفتاهكدآبائنا..."إله

115.،3:13)اع"الأمواتبينمنأتامهاللهولكن

"عاد.(15:4كورأ)"أقامه"الله:أيفمابولسواكد

فياللهرفعه..."المسيح14:9(.)روالجاة"إلى

16(.3:تما)المجد"

استيفظأي،المسيحإلىبالنسبة"قام"

الموتىوسط)انسئناي(وقف)اغايرستاي(،

كد.)هبسوسناي(رفع.الراقدين

.ح!

جلس.اللهرفعه.اللهخمده)دوكستازستاي(.

لفظةأما.الحياةاستعادحئا،صاريميه.عن

إلىيصوعدخولعلىفتدك)هبسوصيس("رخ!"

لقد.الكونعلىسلطانهوعلى،الحميمةاللهحياة

القيامةحدث،للحدثالسماويال!عدأبرزت

الشخصيالتماهيعلىفدتت)انستاشس(،

وبينالموتمنالقائمالم!يحبينوالجسدي

القاعةلفظةوتتوضح.الصليبعلىالمائتيسوع

؟14:9)روداثضا،"الحيئ."الحباةإلى"عادتجحابير:

؟69:)روالأبدثة""الحياةولفظة4(.:13كور2

نمثزأنلناتتحا:18(رؤ7:24-25،عب

.الانصانإلىالروحعودةعنالقيامة

أيضاالايمانئةوالتعابيرالفصحتةالكرازةعبرت

هو.ليسوعحصلالذيالحدثللبثريعنيهعفا

أع،)ارخيغوس،الحياة"منبعأي،الحياة"سثد

بعدجديدةحباةللبثرالمسيحدشنلقد3:15(.

"خليقةفيهموجعلاإ،8:.ا-ا)روالموت

إكوالمائتينبكرلأنه5:17(،كور)2"جديدة

5:14(.أف15:02-24،اكوررج18؟اة

حياةفيفعلئاتدخلأالموتمنالقائميتدخل

شهودهناك3:ا-4(.)كوفيحؤلهاتلاميذه

منهمواحدوبولس،الانسانثةالخبرةلهذهمباشرون

وهم12(.ة3فل؟16:اغل:15،8)اكور

يقبمالموتمنالقائمأنوعملهمبشخصهميدتون

02-3:أفلحاسئافيهمعملهصاربحيثفيهم

،صهبولىيخبرناوهكذا2:3-ه(.تي21؟

)غلدمشقطرلقعلىبالربلقائهعنفيحذئنا

رج،-1214:ااتم؟3:7-9أف؟-1516:ا

الانجيلبإعلانالتزموكيفوز(،9:4-5أع

الخاصالفصحبئسزهبحسبوصؤرالمصمبحي،

؟-5،204115:اكور)2المضطهدالرسولمصير

للبشر،الرسولأعلنهالذياللهوكلام.6(:-344:

الموتمن3للقاالناشطةالقدرةيلامسونيجعلهم

تصيء،المحصيحضورهوخبرة3:.ا.)فل

الانجيلثة.الأخبارعبرالك!نيسةنقذمهاثهادة

الايمانيةالاعرافاتبعد.القيامةأخبار24(
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الولستة،الرسائلوفيأعفيكماالرسوليةوالكرازة

المؤشىالحدثترويإنجيلثةأخبازصيغث

ثذدعنه.تفسبزاوتقذمالمسيحبئ،للايمان

يسوعواجهبهاالتيالحرئةعلىأولاالأخبارهذه

وز؟162:ا)متوقيامنهموتهأعلن:آلامه

وخلالوز(.02:17-91وز؟17:22-23

الفدائيئالمعنى،الافخارصتيانيقذم،الأخيرعشائه

أبيهأماموحمل(.وز26:26-92)تلموته

نزاعهخلالالظاهر،والفشلالألمذلك

اللاهوتئةهؤشهوأعلنوز(.14:32-42)مر

:63-2664)متالسنهد!لن،العلياالمحكمةأمام

التىالأحداثتاريحمةالأناجيلأشستوز(.

وقد.الأولىالساعاتشهودسلطةعلىتوردها،

:حقباتثلاثفيخبرتهمالاخبارصؤرت

الفصحصباح،الفارغللقبرالنساءكتث!اف

للتلاميذالظهوروز(.28:ا-8)مت

الأحذبهانعتمظهوراتوز(.16:9-13)مت

صعودفيوانثهتوز(16:14-18)تعثر

إلىتلميحاتأيضاالأخبارهذهفيونجد.يسوع

رج02،22:يو؟24:94الوالقدسالروحعطتة

الحدثصدقيختمالذكط2:ا-3(ا:4-5؟أع

.توردهالتيالأخباريختمكما،وئة

منالسسلةهذهفيالأناجيلتوشعتحين

جعلتالأولىاللغةلغتبن:اشعملت،الأحداث

أورشليمفي،للرسلالحاسميسوعظهور

وثرشعت02:91-92(،يو24:36-53؟الو

الكنيةإلىبالنسبةوخصبهاالقامةموضوعفي

الجلبلفيالحاصمالظهورلمجعلالثانيةواللغة.والعالم

بالنمجيدوتطبعه21(،يورج02،-28:16)مت

يدعلىالفبراكتشافخبرإن.اللهفيالسزونتثة

يسوعإنيقولواقغايير،القيامةصباح،النسوة

تفئرهلاجثنهواختفاء.موتهخلالمنحيئ

لمحؤل!بل28:13(،مت02:2؟)يوالسرتة

التاريخنهايةفيالموتمنللقاثمجسدئ

يسوعقيامةطبعت،الآننذولكن:7(.16)مر

28:2-ه،)متالأزمنةنهايةبطابعها
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التلاميذيسوعجعللو،وفي27:اه-54(.رج

علىيوودك6-8(.:24الرحياتهمعنىيكتشفون

02:6-9(.)يوالحدثتف!ئرالتيالكنيسة

الشهوديسوعجحلكيفالظهوراتأخبارتدك

)أعرغبتهبح!سب"يرونهأاخارهمالذين

باقيإنهلهميقوليقينفيتبتهموكيف:14(،01

وئد.ورسلهلتلاميذهجايسوعتراءى.معهم

هوالفصحأحدفيالموتمنالقائمأنلاحظوا

:27(.02بو93،:2الوالعظيحةالجمعةمصلوب

24:36؟الومحيذافصارجحدهوتجلى

،51:44كورا)"روحئا)،26(-02:91يو

حضورمنجديدشكلأمامنحنوهكذا46(.

وان.جثةإلىالروحإعادةأمامولسنا،ذانهالمسيح

يتعزفوافلكي"يلصصوه"أنالشهودلهؤلاءأعطي

:9؟28)متالجسدفيوافمنليحففوالا،إليه

يسوعأظهروحينا:ا(.28:ايو02:17،يو

العالمإلىأرسلهم،لنلامبذهنفسهالموتمنالفائم

منيجعلواأنعليهميبقى28:16-.2(:)مت

الكنيسة.هوالذيالميح""جسدالبث!رية

مزشسةشهادتهمتبدوالذينالرسلوبجانب

الأ!ا!لىذئت24:34(،الوالكنسيللايمان

لقدةورجالنساءمنالنلاميذخبرةعنأيضا

إلىالعودةفيالحدثيفهمواأنيسوعأعطاهم

،-42:2527الوسراريالأوالعملالمقدسةالكتب

للجماعاتعزكاثالنسوةصارتلقد.35(35،

يعرفوالموالذينيو.2:17-18(.24:22؟الو

عبرالموتمنالقانمحضوزلهمأعطي،بوع

وحفقتهالكتبئئتتهكما،الأولينالشهودإعلان

الذيالقدسوالروح02:92(.)يوالافخارستيا

منذوالحاضر،العنصرةفيالأولىالجماعةعلىأفيض

كنيتهانعاشالمسيحيواصلبهائقهرلاكقزةالآن

وكفالتهاالقيامةحقيقةختمهو،الأزمنةنهابةحتى

.5(:5؟22:اور2عا؟:2)اعالملموسة

وداخل،0691سنةحوالى.التماريخيةالمسالة3(،

كان،لاالإيمانويسوعالاريخ"يوعحولجدال

التفسيرانطلق.المسيحقيامةتاريحيةحولنقد
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هذهتحليلأنفبينالنصوصمنالنقديالتاريخئ

حصلالذيا!دثنثبتأنلالنايتيحالنصوص

نأتعلنالتيالجماعةإبمانحدثبل،يسوع

بدورها:الئزيةالعلوموتدخلتحيئ.يح!وع

منجثةإحياءيستحيلأنهالبيولوجيااستنتجت

اللاوعي،بلعبةالسيكولوجياونذدتجديد.

المطلقة.الحياةرغبةبقوةلتؤكدالموتفأنكرت

ايديولوجيةعنالفناعالسيكولوجياوكشفت

)فشلت(محاولاتاسقاطفيالخفيئالامشعفاء

التساؤلاتهذهالآخر.العالمفيالكونتبديل

لاهو:ذاتهيوضحأنإلىالمسيحيالإيماندفعت

فياللهعبوربل،ميتجثةإلىالروحإعادةيؤكد

الإيمانهذا.خطاهفيالبشريةيجتذبعبوزاي!وع

البثري،اللاوعيلعبةفيلعبالموتانكارينفيلا

يتوخىلا.الأخيرةالكلمةلهلي!الموتأنيقزبل

كموضعالعالمهذاإلىيجدنابل،اليوتوبياالإيمان

الله.ملكوتظهور

كيف:ذلكمنأبعدإلىالمطروحالحمؤالوشطلق

اللاهوتيينبعضحصعروالإلمان؟التاربخيرتبط

المسبحيينإيمانظهورفيللقيامةالتاربخيالواء

سوىبالقيامةالإيمان"ليس:بولتمانقال.الأولين

عندتوقف".خلاصكحدثبالصليبالإيمان

فردئا،ئعذائعدهافجعل،للقيامةالوجودقيالمعنى

الحدثإلىموضوعئةنظرةينظرأنورفض

ئعليمه.علىبلبرهانهعلىيشذدلاالفصحيئ،

الذيالالهيالوحيعمودتةبارتكارلوأبرز

الوساطةأهمةألغىذاكعند.لنفسهبنفحهيشهد

ننظرأنيبقىولكن،عديدةنظريات...الاريحية

قيامةإن.ايمانيوواقعتاريخيكحدثالقيامةإلى

فيتحزكهالذيالايمانفيتاريخيكواقعتتميسوع

.الحياةيباعلانهوالإيمانوهذاالشهرد،قب

قبامةكتاب"رج)كتاب(برتلماوسبيديسوعثيامة

برتلماوس.بيديسوع

إلىفريجيةءمنخملت،أناتولية"فيالإهةقيباليس

تتجالتيالقؤةجشدت.والرومافياليونافيالعالم

الإلاهة"العظمى"الأمباسمعبدتوالتيالطبيعة

الالاهةهذهعبادةدخلت.الآلهةأم،العظيمة

بعبادةفارتبطت..مق402شةرومةإلىرسمئا

بالطابمواحتفظتالمؤئه،الالاهةحبيبأتيس

.ومحونسكرمنفيهبماالشرقيئ

ارفبلى

)تكعرفيأصلمنالبدومنكبيرةتبيلة14(

الصحراءفيأقامتالاسماعيليهين(.ت25:13

بالجزلرةيربطها272:احزإن.العرشةالسورثة

)البتراء؟(،سالىمعا42:اواشالعربتة،

بعد(.فيما)الانباطنبابوتمع06:7وأش

الأنياءتكم.المسمارثةالنصوصتفولهماوهذا

)يضرلون21:17إش:عديدةمزاتقيدارعن

ضد)نبوءة94:28-!مه!إر(،بمهارةبالقوس

صور.مع)تتاجر2ا27:حزالصحراء(،سكان

يذكر(.والتيوسوالكباشالحملانقيدارتبيع

عرابية.*رجالسوداء.قيدارخيام:هانش

25:13؟أتكاسماعيلأبضاءثاني،2(

ا:92(.أخا

قدوشبن.4رجقيدوشين

مسكنهيقيرمدينةأننرى:97عاإلىعدناإذا!ير

عا16:9،مل2إلىعدناواذا.الأولالأرامئين

)745-727(الثالثفلاصتغلثأننعرف،ه:ا

إلىعدناواذادمضق.سكانفيرإلىأرسل

الأشورفيالجيشفيكانتقيرأننرى22:6إش

نحذدأننعرفلايجعلناهذاكك.عيلاممع

لاالأكادئةالنصوصوأنسثفالاقبر،موضع

كتابةهير"ي"قأنإلىهنانشيرعنها.تنكلم

مخطوطحسب22:6إشفيكمار"و"قخاطثة

اليونانمة(.الترجمات)رجالأولىالمغارةفيقمران

اوريجانسوأقحم"قيرين".ففرأيوناثانترجومأما

بالعالميرتبطالاسمأنبما.16:9مل2في"قيريني!

وأ)ع"اللفظةبدابةفي)اق"تقابلفقد،الأرامي

تقعوهكذا."أور"أو"خورلم!فنقرأ.11"أو"خ"

الخابور.لمثتثالشمالميالقسمفيالمذكورةالمدينة

)5912-1264(،الاولهددنيرارياولأإحتلها

الأصلفيالمنطقةهذهكانت.فلاستغلتئم



قيرموآب

في"قورلماوتبدو،الاولىالاراميينمملكةمنجز"ا

17ة9ا:ه؟عا22:6،إشفيآراممعتوالي

منها(.خرجالتيالأرضإلىأرام)سيذهب

رإا؟ا:16،7)اشحارسقيوأيضأموآبقير

مدينةأوموآبمدبنةأي:36(.48،31،

رج)تريحو،موآبأرضفيحصنأعظم.المى

بالجبليرفيولاام260علوعلىيرتفعكرك(.

هذهإلىالإنسانيصلالأصلفي.الشرقعبرإلأ

:اليومهوالصخر.فيمحفوربننفقينعبرالقضة

إذا.اقيالحرشرقيئ،الكركواديعلىالكرك

ال!رائيلبنيأننعرف4:25-27مل2إلىعدنا

وكتابة.أخذهافييوفقوالمولكثهمالمدينةحاصروا

قير.فيتحصبناتمنميثحاعبناهماتذكرميئ!اع

)خدامالنتبنيمأحد7:47.نح2:44،عزقيروس

زربابل.معالسبيمنأنجاؤهمعادالذين(الهيكل

شمالمطشافىعلىيونالئةمستوطنة)قيرين(قيفي

.م.ق69سنةفي.قيرواناوبرتةهيأفريقيا.

.م.ق75سنةوفيالفينيقئينمنالرومانثونأخذها

منكئيرقيرينيفيكان.رومان!ةمقاطعةجعلوها

فيعمعللقيربنتينوكان:23(.15)امكالبههود

الإيمانإلىاهتدوامنهمكثير9(.ة6)اعأورشليم

أنطاكبةإلىالإنجيلوحملوا2:.ا()أع

2:91-31(مك)2ياصون.2(.:11)أع

وز(15:12)!روسعان(ا:13)اولوقيوس

.القيروانأوتيرييمنكانوا

فياليرمهىقيربني.ناريح!ةلمحةعندونترئف

وطبرق.نجغازيببنالطريقوسطفيتقعليبيا.

كماأسنتورلنتيراسكان..مق631سنةأشسها

الأولىكانت-154(.ا45ة)4هيرودوتسيقول

بطلمايس،،برنيكي(:)بنتابوليسمدنخمسبين

نباتبتصديراشتهرتاواسفيريدمي!.توخايرا،

وكانت)توابل(.الطعاموفيالط!ثفيئستعمل

أبضاواشتهرت.الجزبةبدفعونالبلادأهلنجعل

أيامفياللاجئةالمملكةإلىضمت.الخيولبنربية

لرومةابيونبطليموسفأعطاها.الأولبطليموس

مقاطعةفينطمت.موتهقبلرصجهفي.(.مق)69
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شبوخثةمحافظةكرتمعوائفت..مق74س!نة

الشبوخ(.بمجلسمباثرة)ترتبط

هدية.:قيش

امرأتهشتيتالذيابيثيلوابنشاولوالد1(،

كان.36(:9،.س8:أخا3،،9:1صما)معكة

قببلةومن2(ا:01)اصممطريعائلةمنقيش

عاثلةمنهومردخايأنه:2اسفينقرأ.نجيامين

قيش.

شاولجذنيروشقيقيعوئيلأبناءثاك24(

9:36(.8:03؟أخ)ا

داودأيامفيمراريفرعمنلاوي،3(

23:21(.أح)ا

حزقياأيامفيمراريفىعمنلاوي"!ا(

92:12(.أخ)2

سلامينةعلىفينيقيأصلمنقبرصيملك5(،

اسمهيرتبط..مق7القرنمنالأولالنصففي

غية.ملكثةبمدافن

خهر:اليومهو.الكرملجبلنجوقيفيوادثيشون

يزرعيل.سهلعلىالشتاءفييفيضالذيالمقطع

كانتحبفا.شرنيئشمالمنالمتوئطالبحرفيبصت

الحربتةالمركباتعلىخطزاالموحلةضفافه

بينحرب83:01:مز2؟5:ا13،ت4:7)قض

قرببعلكهنةذبحايلياأيامفيويسي!را(.باراق

04(.18:)املقيشونضر

أوكمافيوس،بعدالرومافاالعالمشداتخذهاسمث!صر

تحملالعملةكانتقيصر.يرليوستبثاهالذيالابن

الجقلةيدفعونكانواوله2(،ا22:)متصررته

لمنيحقكان02:22(.لوبم2221؟17،أمت

قيصر،إلىدعواهبرفعأنالرومانئةالمواطنثةامتلك

حدثماهذاقيصر.إلآأحديحاكحهيعودفلا

يذكر32(.:26؟-12ا.:25)أعالرسوللبولمى

رومانئين:ئياصرةأربعةالجديدالعهد

في.(..مب-14..مق03)اوغسطسا("

1(.2:الوالمسيحيسوعولدأيام!

مارمىأيامهفي)14-+(.طيبالريوس2("

يتكلمحينرسالتهما.ويسوعالمعمدانبوحنا
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22:17،12)تيعنيهفهوالقيصرعنالإنجيل

كاليغولاخلفه-15(.:9112يو23:2؟لووزبم

إليه.لبرولاالإنجيلبدكرهلأالذي4()+-ا

بمناسبةاسمهيذكر.41-54()كلوديوس3(،

رومةمناليهودوطرد:28(،11)أعقرلبةمحاعة

بولسأنتحالونيكييهودهتفحين:2(.18)أع

يتحذثونفهمالقيصر،أوامربخالفونورفاقه

القياصرةمنقيصرإلىيثميرونولاعامةبصورة

حاكمكان17:7أعوقتفي.:8(،72،:17)أع

كان25:8اخ!وفي،كلوديوسالإمبراطوررومة

.ننيرو

52:01ا!رطومبرا!هو.(68-145ننيرو(44

25:8-12والإمبراطور(،محكمةأمام)بولس

2؟25:ارجالفبصر(.إلىدعواهيرفع)بول!

نشير:أولىملاحظة.2428:91؟:3227؟:26

الفبصر.علىيدكالذي616()أو666العددإلى

أؤل:رأيقالالآراء.اخئلفتولكن

منحكمالذيكاليغولاأيقيصر616:اغيوس

666:آخر:وقال..مب04سنةإلى37سنة

إلىوتشيرالرومانئة.الإمبراطورئةأيلاتينوس

.نيرونأوترايانس

قيصرحاشةهمالذينالقديسون:ثانيةملاحظة

فييميشون،محزرينأوكانواعبيدا،مسيحئونهم

.(4:22فل)فيونطبلا

قيصر.مدينة:قصرية

سترائون.ليصرتةأوفلسطينقبصرثة،1(

ب!تتقع.المتوسطالبحرضاطئعلىو!رفأمدينة

12و9سنةبينالكبيرهيرودسبناهاودور.يافا

أنعثمتوما.القديمستراتونبرحفرب..مق

موتعهاببفلسطينفيمرفأأهئمصارت

اغرلبالىوموتارخيلاوسعزلبعدومنثتآتها.

صارت12:02-23(،أعفيها:)ماتالأول

وأخذتالرومانثين.الولاةإقامةمركزقيصرئة

وكذلكأورشلبمإلىلتصلقبصزلةفيتمزالبضاعة

القديس21:8،بم9:0318:22،)اعالأضخاص

معالوثنثينمنقيصزيةسكانكلكان(.بولس

البيتقئم

)أعالسبعةأحدفيلشأقامعكافي.اليهودبحض

الذيكورنيليوسالرومانيوالقائد8(:804،21:

:الأولأغرلباسملاحفةمن)هرببطرسوعظ

11:11(.رخي؟ا.ا:)أعبيتهلب12:91(أع

الملكأماموتكلمسجيئابولسكانقيصزيةوفي

23:23،24:27-25؟)أعالثانيأكريباس

الحفزلاتدثت.قبصزلة:البومهي-13(.ا:25

الخيل.ملعبوعلىالمسرحعلى

.بانياس:القدبمفياسها.فيلبىقبصرتة2(4

فيلبسهيرودسيدعلى.ق.م3او2سنةئنيت

لقيصر()إكراثاقيصرتةوسفتالأردنناجعند

الإزائئةالأناجيلإنلثخصه(.)بهرافاوفيلبس

بطرساعتراففيلبسقيصزلةجوارفيتجعل

بالرثاسةلطرسيسوعووغدبيسوع

إلىنشبر8:27-"13.مر16:13-.2،)ت

هذهصور(منالثرقإلىكلم46)تبعدقيمزلةأن

سفحعلى،الرئيسيةالاردنمناجأحدعندبنيت

الموخ!كانالغرتيما.الجنوبئةالجهةمنحرمون

ومجرسودشق،صوربينالطريقعلىيشرف

ترويهالذي،الحولةبحيرةتربالخصبالسهل

فيهاتغثب،..مق002سنةحوالى.الاردنمنابم

معبذااليونانوبنى.المصرلينعلىالثالثأنطيوخس

تقولكماوالحوريات(بانياسهنا)من"بان"للاله

أوغسطسأعطى..ملق02سنة.المدؤناتإحدى

إلىوعادتالكبير،لهيردوسبانياسمنطفة

ورومانتة.يونايةحضارةمركزفصارت،فيلش

6191صنةؤجدتلانبنئةكتابةهيمدؤنةقمرثة،

شاطئعلىالتيقيمزيةمسرحفيحفرياتخلال

...طيباريوس:تقولوهيفلطين.فيالبحر

يدؤماهذااليهودئة".حاكم،بيلاطسبونسيوس

البناءهذاشئدالذيهو،البنطيئبيلاطسأنعلى

بينالصنهذادؤن.طيباريوسللامبراطورجمراما

ن!الواليأنعلىودك..مب36وسنة26سنة

يمثلكان،ومالئةوادارئةعسكرثةبوظانفيقوم

إدارته.إكالموكلةالمنطقةفيالإمبراطور

وكبل.شر!الببتقئم
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.الحداد.ييهتبقايرتبط:ثينان

نسبسلسلةفيمهللئيلووالدانوضابن1(،

تكفيأيضأنجدهماهذا3:*.لوفيالمسيح

.ا-ه2411:12!:!.

ووالدارفكشادابنهوقبنان3:ثم!.لوفي2(،

فينقرأهلاماهذا.المسيحنسبسلسلةفي،شالح

النصفيبلا(24:ا01،)تكالعبركبالنص

لوقا.اتبعهالذيالحبعيني

وقرببهوذاجنووفيتفعمطينة22.؟15يش:قينة

فييمبالذيالقينيواديفي،موآبحدود

الفرببة.الجنولتةالجهةمنالميتالبحر

اولاقايينجدهمالنوراةنذكربدوقبيلة:قييون

فلسطينجنوبفيالقبيلةهذهعاشت.قاتل

ي؟242:ا)عدالعماليقيينجماعةالىوانتمت

عهدفي.،(هه:2أخا6؟:15اصم؟16:اتض!

الىوانضمواالعماليقيينعنالقينيوذانفصلشاول

االبدوالفينييننجدنحن6(.:15)اصميههوذاقبيلة

!نوا5:24(.17"ا،4:ا)قضالجليلفي

ديانةبتأثبرالعلماءبمضقال.متنقلينحذادين

الههوجهوهوان،الاسرائيينديانةعلالقبنببن

اسمهيتابينجبهةعلىالعلامةوان،قيني



ول3يرلىلا

تركأ-في؟سئج:!أ!أ4خ!:يئا"كل

بلاها،مثل:المعنىكابود.ارضحرفيا:طبود

منمدينة25فيهامنطقةاسمبئيء.ليستكأنها

!ور،ملك،لحيرامسلبمانأعطاها.الجليلمدن

كابولحيرامستاها.الهيكلبناءفيخدماتهلقاء

عكامنطقةفيكابولاصمايومبقيبها.متهخرا

فيالسبعينيةأنإلىهنانثير91:27(.)يش

نإالحدود.أيل"وب"خقرأت9:13امل

باعها:27(91أيشأسيرأرضفيمقاطعةكابول

وزنة012لقاءالصورىحيرامللملكسليمان

الاداريالمركزإناب-14(.9:امل11ذهب

الزيترن،"رأسكانالعثرلنبمدنهاالمنطقةلهذه

كلم2وعكا،منالشرقإلىكلم13يبعدالذي

فيالحفرتاتدئت.كابولالعرببةالقرلةعنتقريئا

إلىتعودفينيقيةقلمةوجودعلىالموضعهذا

رئما9.القرنتصفيأحرتتوتدالحديد،

شلمصرقيادةالاثوريةالجيوشمرورعند

.م.ق841سنة،الثالث

رج.سلسلةتعنيلاتبنيةكلمةكاتيناتكاتينه،

نفسيرنة.سلسلات!

الكاثوليكيةالرسانلنسثيا!()الرسائلكاثوليهية

يو،2،يوا،بط2،بطا،يممنالمكونةالمجموعة

الرسائلهذهسميتلماذانجهليهر.يو،3

سنةلمونتانوسالمعارضابولونيوسبفمكاثوليكية

قانونية.أيكاثوليكية:اوسابيوسيقول791.

إلىتوجهتلأنهاكاثوليكبةسميت:آخرونوقال

ولكن.بولسالقدبسرسانلعبطمنأوسعمحيط

ير3و،محددةكنيسةإلىولمجهتيو2انننىهل

العامة.الرسانل،:أيضأوتسئى؟محددشخصالى

بنهايةالبردياتلنااحتفظتا!!)ظيمكاجخي

إلىمصر()فيالتعليمهذايئ!ير.لكاجحنيالتعليم

السلالة)نهايةهونيالقدبمة:المملكةمنملكين

حوالي.الرابعةالحسلالة)بدايةسناخرو(،الثالثة

والديبدو،ماعلىهو،الكاتبق.م.(.؟027

كايرس!.الحكيمئدعىوقدكاجحني

001تبعد.سيحانعلىتثرفعصنةتلةكارايي

كيليكيةفياضنةمنالرقيالحمالإلىكلم

فينيقئةكتاباتعليهادؤنتجدرانهناك)تركيا(.

تشالعلىالفينيقيالنصنجد.هيروغليفبةولوفية

خيراتهأغدقانهيرويالذيازتوادهوصاحبه.إله

اوريكي،سيدهببتوعلىأضنةسهلسكانعلى

بركةويطبالقلعةنجاءيتذكر.الدانونيينملك

هذهإلىييءمنكلعلىولعتهمعليهاالآلهة

نحن8.القرنإلىيبدوماعلىتعود،التيالكنابة

وقبلكبلاموانصبعدفينيقينصأطولأمامهنا
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يدلهذاكلثركيا(.)فيداغىساباتيريسنص

فيالفينيقبةالحضارةلعتهالذيالدوليالدورعلى

المدؤناثهذهانوبما9-8.القرنينفيالاناضول

نحلأنلناأتاحت،متقابلتينلغتينفياليناوصلت

معلوماتلناوقذمتالهبروغلبفية،الحثيةرموز

الحقبة.تلكفياللوفيينآلهةعنئمينة

نأ4:13(تم)2تيموئاوسمنبولسطلبكاربس

فينسيهاالتيبجاءنه،المقبلةزلارتهخلال،يأتيه

عند12(:2كور2؟8:02:5؟16)ا!ترواس

وقدةمشحيأنههوعنهنعرفهماكل.كاربى

يته.فيوالكيسةبولساستضافيكون

صالحاملكات(ر)ككارتكان()اسطورةكارت

يرئه.ولدلهيكنلم.واهلهبعائتهاصببولكنه

وفيبالولاءجميعاماتواواخوته،هربتزوجئه

يبكيوجدانجقي،المحركةساحةوعلىالبحر

إلىحورلةوزئتابنا...ترزقهأنالآلهةوشأل

اشيرةولكن.الاولادمنعددالهفولدت،كارت

والفضةالذهبمنهديةلهانذرلأنهعليهغضبت

ماءبفضلشفيولكنهفمرض.بنذرهبففلم

يتخلىأنمنهطلبابنهولكن)ختمية(.الخطمي

الملك.بمهاميفومانيتطيعلالأنهالعرشعن

المواهب."رج!رسمة

إليها.الصغرىآسيةغريىجنو!فيمنطقةكارية

بالهوديوصيرسالةالرومانيالث!يوخمجلىأرسل

:23(.15)امكبهااقامواالذين

)ار(،كأس

أوفخارمنالكأسكان.القديمالعهدفي1(،

51:7(إر،ذهب،فضة)برونز،معلنأوزجاج

ا؟.،:اتكرج.وققرهالشخصغنىحسب

اسئعملت:12130اصم،44:212،16-17،

مأ؟23:ه)مزالولائمفيالخ!رلشربالكأس

6:6-7(.عا-7؟16:هرج،35:هإر3؟23:ا

"الخلاص"كأسهيالشكر،ذبائحفي

التزلة،هكأس،الجنازةوبعد:13(.16ا)مز

واحدلكليعطيالوليمةرئيسأنبما:7(.16)إر

لكلالمحفوظالمصيرإلىرمزاالكأستصح،كأسه

الحمئىءالمصبرسئماولا16:ه(،)مزواحد

الغضب"كأس"شربعبارةهنامن6(.:11)مز

وأا!:17-22(إش25:15،17،28")إر

.العقابعلىللدلالة22(،51:17)إش"الدوار"

ننطفهاالتيالكأسهناكالجديد.العهدفي2(،

)متالماءمنقليلأنعطيوبها25-26(!23)مت

العش!اء،السرىالعشاءكأسأيضأهي42(.:01

22:17،لوت14:23مر26:27،)تالفصحيئإ

الافخارستيةالوليمةوكأس02(،

نمزجهالاالتي11:25-28(01:16،)أكور

الكأسإن.2(ا:01اكور)الشباطبن""كأسمع

والمذي،ليسوعالمحفوظالمأساويالمصبرعلىتدك

وز(.22،26:93-02:23أمتيواجههأنعليه

منعدذالناقذتالاركيولوجيثةالحفرلاتإن

معفضة(1برونز،فخار،،زجاج)منالكؤوس

مدؤنات.

كاسد.وملكةناحورابناءرابم22:22.تككاسد

اخوتهأما.الكلدانيونهمالذينالكاسديينجدهو

بنوئيل.،يدلاف،فلداش،حزو:فهم

ك)الأولفالجذر.والماهرالحاذقايوخاسىكايثر

الثانيوالجزء.وحذقونجحأفلحمفاهر(ش

الههووخاسسكايئر(.البابليةفي)كمافكريفي

هياكلباءعلىيشرفالذيوهو.والفنونالبناء

تدعىيالتيكرلتجقلرةموطنه.الآلهة

كفتور.اير!تف"كالاوغارشيةالنصوص

"تفك"حهوفموطنهاقهاتأسطورةفيأما

.فتاحالالهمقرالممريةممفبسمدبنةأى

كاثيون.5رخكامون

شةحوالمما.لورسنانمنطقةفياقامتقبانلكاشيون

دولةالمسماةالثانيةبابلمملكةعلىقضوا00،1

اولام:انذاكملكهماسمكانالجر.ارض

بيد0116سنةحواليدولتهمزالت.بورياش

العيلاميين.

.ثواب*رخمكمافاةكافا،

التقليدفيهو.كبم:اوغاهـتفي.كلب:كالب

الاثنيالرجالوأحديهوذاقيلةمنيفناابناللاحق
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كنعاذأرضإلىكجواسي!أرصلواالذينعثر

13:03؟)عديتراخلموحده13:6(.)عد

معالميعادأرضيدخلأناستطاعولهذا،اي!:14

جدهوكاب32:12(.26:65،)عديثوع

حبرونفيأقام(.4:15أخافي)السلسلةالكاليين

ا:12-15؟قضرج14:6-15،-91،)يش

أنشد34:91(.عد6،4:اأخا21:12؟يش

همالكالبيون)46:7-.1(0سيراخابنمدائحه

أدوممنأصلهمانيعنيهذاالفنزيين.قبيلة

كابيستى14:6يضفي32:12(؟)عد

15:17؟)يشآخرمكانوفيالقنزي.

قبيلةتنضملم.كالباخوهوقناز:سا(:اقض

ساعدواالقنزيينإنبعد.فيماالاجمهوذاإلىقناز

لهذا.الجنربمنكنعانإلىالدخولعلىاليهوذاوين

يفناابنكابوان.جهوذاوئابطلاقبيلتهمجداعئبر

حصروناليهوذاويابنكالبنمسههو

24،،18ة2رج!كلوداييسحى.:291أخ)ا

فيالأرضرسممنواضحوهذا55(،

بن"كالبعبارةنجدلا2:42-55.أخا

نأيعنيوهذاالاخبار،صفرفيالا"حصرون

يهوذا.إلىنهائيأنتميأاعئبركاب

وتلولنمرودتل:اليومهي.:8-0112تككمالح

مدنثلاثمعيبدوماعلىنمرودأشس!هاالعازر.

الكاتبيريدا(.ا:ا")تكشنعارارضفياخرى

علىالتيالاشوربةالقلعةكلحدعنيتحذثأن

طويلةمدةكالحكانث.الزابمصبقربدجلة

المملكةعزفترةفيفجتلوهااشورية،ملوكمقام

عاصمةنينوىصارتيرمحتىالاشورية

فلاسرنبومعالجددالبابليونجاءالاشوربين.

الحفرلاتاظهرت.المدينةودثروا)645-506(

الثالثفلاسروتغلتأشوربانيبالقصور

نركهاالتيالسوداءوالمسلةواسرحدون،

مهمةهيوالتي)858-823(الثاكشلمنمر

صورة)نجدالقدبمالحهدكرونولوجةأجلمن

لثلمنصر(.احراميقذمالامرائيلىباهوالملك

نجدهالذيالثالثفلاسرتغلتجدرانياتوهناك

موشكا

الجمالأصحابيقاتلأووجازر،عتاروتيحتل

فيالأولللمزةوذكرتةالمدينةشكنت.العرب

مهـ-985()3الثانيأشوربايبالإن13.القرن

التيالمدينةبناء(-1234)1263شلمنصرإلىنسب

عاصمةظئتوقد.نسمة00016فبهاأقام

07()721-هالثافيصجونعهدحتىالاشوربين

)بيتخوربادنيجديذامقائالنفسهبنىالذي

تستتالتيالقلعةشلممربنىسيروكين(.

نينورتا.هيكلوزقورةالقصوربنىكما.باسمه

تضثنالذينبوهيكلبناءنيراريهددأعاد

وشة614يشةكالحالمادايونهاجم.غنثةمكتبة

عادتولكن.والنهبالسلبفيهاوأعملوا612

والاخمينثة.النيولابلونيةالحقبةفيمأهولةالمدية

ولكن.024-.14ينةهلينئةقرلةآثاروؤجدت

وأحرقوها.الفراتيوناحتلها

.كوميدي"،اللوزكامد،ر!كاملى

تمت(.البنانالجنوبيةالبقاعفيتقعاللوزكامد

القديمة.كوميديمدينةفيهافاكتشفالحفرلات

أقدمكثفتفيماالبرونزعصرطبقاتكشفت

وكثمفتسطر.علىابجديةكتابةعنشاهد

العمارنة،تللرسائلمعاصرةالاكاديةفيرسائل

وظيفةعلىعواميدهتدلهيكلاكشفتكما

7:15-)املسليمانهيهلفيالبرونزعواميد

.)22

11:7؟)املالاولالموآبينالهكاموش

رجس(.:سقي.48،7:13ار؟23:13مل2

)عدكاموششعبيئحوالهذا.الأولالألفنذ

القديمالساميالالههذا48:46(.ار21:92؟

إيبلا،نصوصفي..مقالثاكالألفمنذغرف

اسمنجد.أوغارلتنصوصفيالثانيالألفودط

رفيقتهمعمرة)11ميشعكتابةفيأيضاكاموش

ميشعكتابةفيالمسحارية(.النصوصفيعشتار،

يهوهفا)نتذكرجنودهرأسعلىكاموشيسير

)فيالثريةبالذبائحلهيتعئدونكانوا.الجنود(رب

وبالتحريم.23:7(مل2منها،الميأوسالحالات

كاموشةبالالهارتبطتعديدةأسماءهناك



كاهن

يقول.ا!ادثةالنصوصوفيالاخنامفيؤجدت

اسرائيلبنيإن23:13مل2+؟11:7،امل

الهكاموشبعنبرنصهناككاموش.عبدوا

.يفتاح،رج.العموببن

)ال(،كاهن

تعزفانتعزفأنأردناإنالقدبم.العهد1(،

نأيجب،اسرائيلفيالكاهنوظائفإلىصحيخا

المجطوذاكالفلسطينيالرصطالاعتباربعيننأخذ

الكاهنيبدو،الدياناتمعظمففي.بفلسطين

بعضيتزاحموهو،القدسئاتفيالاختصاصيئ

ابنالفرعونيحتبرحيثمصرفي.الساحرمعالمزاث

وقد.ملكيئبتكليفبوظائفهمالكهنةيقوم،رع

بقدرة(أمونالاله)حيثطيبةفيالكهنةعظيمنعم

يلفيهأنالرابمامينوفيى*حاولبحبثعظيمة

اعتبرالرافدينبلادفي.اتونهوآخرإفامحازا

تنظيمعلىفسهروا،الآلهة""خذامنفوسهمالملوك

فيكما،والكاهناتالكفانوتوزع.البادةشعائر

وفيالمحبد.أموالوأدارواعدبدةفرقفيمصر،

اكثرالعبادةتنظيمجاء،للاسلامالسابقةعرابية

وبدابةالآباءحفبةمعرائغاتوازئافشكل،بحماطة

والكاهن.المعبديحفظفالسدين.كنعانفيالإقامة

يتغالذيالعزافهو،تصزفاتهفيحزهوالذي

تنقلاتها.فيالقبيلة

المعروفةاللفظة.التفسيروسائلالالظظ:أولأ.

العالمفيكماالاسرانيليالعالمفيالكاهنعلىللدلالة

يعرفلامرة(.)075ن"كل"كهي،الوثني

هذهأصلهومامؤنثا.اللفظةلهذهالعبرافي

أماميقفالذيهوالكاهن:البعضقال!؟الكلمة

ثالا(.كان.وقفأ.نو"ك)رجللخدمةالذ

ا!رامأجلمنينحنيالذيهو:آخرونوقال

"رمو!كواصعملإكانو"(.ا!ادية)حسب

أماالوثئ.الكاهنعنللكلامالمراتبعض

الجذعلى،التقليدفيالرحح!سب،فيدك"لاويلى

بهترتبطالذيوهوللقيلة.اسمهأعطىالذي

فهناك،ذلكومع.اصائيلفيالكهنوتتةالعائلات

الرلعةأسفارمعطياتبينواسعةاختلافات

0015

الكتبمنسننطلقالتارئحية.الكتبومعطيات

اعرائيل،فيالكهنوتتطؤرتكولنلنعيدالتاربحتة

تثمغب.منالتطؤرهذافيمامع

نأالتقليد،حب،نعرف.المنمىلبلظشا:.

الذبيحةبنفهيقذم(البيترقي)=العائلةرئيس

نكتشمف25:22تكنقرأوحين.أبناءهوببارك

إلىابراعيمقذمبمعبد.مرتبمراءوجود

العثر،أورشليمفيوالكاهنالملك،ملكيصادق

بهذاوارتبط!.2(.-:1418)تكيملكماكلمن

إلىوالرسالة،قمرانمنووثيقة،011مزالحدث

فبدالاوى،أصلمنموسىكانالحرانيين.

وساطتهمارس.والمثترعالشعبوتائدكالنبيئ

الذبائحبدمالشعبفرشنالعهد،قطعحين

أخوهبحنكلاالفديم،التفليدفي24:8(.)خر

كمسؤولبظهرهوبل.بسيطةمكانةسوىهرون

اقبيلةوتم!زت.32()خرالذهبيالعجلعبادةعن

خاصةبركةفنالتللرلث،بأمانتهالاوي

وبعدا(.+:8-اتث32:25-92،)خر

فنحاسغيرةبافتخارئذكرسوفذلك،

(.25:.أ-13،كهنوتي)عد

العبادةبأماكناسرائيلبنوأخذ،فلسطينفي

منبعدد(وأخذواالآباء،فعلكماالبهعالثة،

يقذمونالعائلاترؤساءفظك.المحقيةالممارسات

يتقذموناللاولونبدأولكن.الذبائح

17-18(.)قضالعبادةشعائرفيكاختصاصيين

يسألون:صلاحياتهمفحذداله!:8-أتثوجاء

يعفمونوتوميم(.أور3)+المقدصةبالقرعةالرب

فيعالمماالكاهنوخبر.الذبائحيقذمون.الئريعة

الأفضلالأصاسيعطيناا-3()اصمشيلوه

تأميسومع.القضاةزمنفيالعبادةضعاثرلدراسة

كاهن"،9لقبالملوكأخذما.الوضعتحؤلالملكثة

،العبادةصعاثرعلىسلطةلهمكانتولكن

الكبرىالمناسباتفيالشعبفبباركون

العهدتابوتونقل8:14(.امل6:18،صم21

علىدك6(،صم)2داودبواسطةأورثلبمإلى

تسلمحبنالجديد.بالمعبدالمرتبطينالكهنةأولؤلة
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وصار:26(،2امل)ابيائرعزل،السلطةسليمان

.الكبيرةالكهنولئةالعائلاتسلالةرنيىصادوق

الرئي!الكاهندورنمؤالزمنمرورمعونلاحظ

علىوأشرفعثليابقتلأمرفيولاداع.أورشلبمفي

والثمعب"والملكالرلث"بينالعهدتجديد

ا:17(.امل)2

بعاصمتها)اسائيلالشصالمملكةانفصلتحين

بعاصمتها)جهوذاابخربمملكةعن(السامرة

فيلأوبينغيركهنةالأوليربعامنطماورشليم(،

هاجم.26-دمها(:12امل)ودانإيلبيتمعبذي

اقتمالذيإبلبيتكاهنبعنفعامومىالنبيئ

عنالمحاميدئهبالأمانةمنهكثرالملكبمصالح

الكهنةهوثعووئخ7:.أ-17(.)عاالضعفاء

)هواللهمعرفةيعفمونولاالذبائحمنيسمنونالذين

علىمنهفسم)فيالنثنيةسفرخرج4-.اإ.ت4

يوشياأيامفيفقطفأعين،اللاوثةالحلقاتمن(الأقل

أورشليم.فيالعبادةشعائرركز22-23(:مل)2

فياللاويينأجلمنائخذتالتيالاجراءاتورغم

كهنةنالفقد18:6-8(،)تثالمحفيةالمعابد

وسيثسذد.9(:23مل)2الامتيازاتكلأورشليم

الصادوقيبنالكهنةدورعلىأقوىبشكلحزقيال

31(.6-:44)حزاللاويينحصابعلى

خلالالكهنوتيالمرجعذؤن.المنفىبعدثالثا:.

صؤر.الرنجيئالدوروأنجائهلهرونفأعطى،المنفى

حفلةتفاصيلفقذم،وترشع،الحلطةتوتواكيف

28-أخرالمقدسةالملابسوعذد"التكرسى،،

(.بالزيتالمسح1اليهرسىطقح!8-9(:لا92،

إلىانتقلللملككانما)التاج(.ملوكيئلباس

الحقيقيئكالرئي!عضدئذبداالذيالكهنةعظيم

الدقيقةالطهارةقواعذتفرضهذا،مقابل.للأتة

21-مز.ا:6،الاومعاونيهالكهنةعظيمعلى

يقف،4زكرآهاالتيالمسيحاثةالرؤيةوفي22(.

نجدهماهذا.الداوديالأميربجاتالكهنةعظيم

عشر.الاثنيالآباءوصتاتوفيقمرانفي

الخطيئةعنالذبائحتقذمت،الكهنرنيالمرجعفي

ذبائحعلى16(لاكيبور،ذبيحةسثماأولا

كاهن

فيالمفملالطقوسفكتابالاتحادإ.)أوالسلامة

ترافقالتيالصلواتعنشيثايقوللا1-.الا

بهاوكلالتيالتعليموظائفيحذدولا،الذبائح

ننج2:4-7(.ملا.ا-14؟2:حجأرجالكهنة

عب)رجالكهنوتإلىللنظرةتفقيرهذاكلعن

الا!تة(أخ2أ!،)االاخباركتاببين.-4(ا5:

فجاء،منهمللمغئينسئماولا،للاويينالمحطاة

الصادوتيينللكهنةالحصرئةالسلطةضذفعلكرذة

مارس،..مق002سنةحوالى-3(.ا3ملاأق

)!يعظيصةباحهةوظائفهسمعانالكهنةعظبم

جاءتالتيوالدينثةالسباسةالأزمةولكن.ه(.

كانت،فلسطينعلالهلي!يةالحضارةفرضبعد

لصالحالشرعثةالسلالةدمارلطالسبت

.،.مق)63الرومانتةالحقبةوخلال.الحشمونيين

تسئيالسياصتةالسلطةصارتب.م.(،07

وتجاهنحزكاتهم.وتراتبالكهةعظماء

بمجملهافاسدةكهنوتيةارستوتراطية

الغيورينالحماةالفريسيونصار)الصادوقيون(،

ذاكعند.اصرانبلنيالحقيقيبنوالمعفمينللخريعة

علىالعبادةشعائرممارسةفيالكهنوتانحصر

الاهتمامميالتيالنقلبدثةالوطمةحساب

ب.م.،07سنةالهيكلدمارومعبالثريعة.

اسرائل.فيالكهنوتممارسةانتهت

اليونانئة"هيروس"دفظةإنالجدجد.العهد24(

فيالمحميحيئالكاهنأبذاتعنيلا(الكاهن)تقابل

الأحيانابهرفيئتععلبل.للكلمةالحالمنالمفى

عنلوقافيتحذثاليهود.الكهنةعنللكلام

1(.الوالمعمدانيوحناوالدزكريا،الكاهن

كما،الفرسيينتقاليدكرازتهفييوعوهاجم

وطر،ا:92-عم!(..الوواللاويينالكهنةانتقد

تححاؤلأالكهنةعظماءفيهرأى،الهيكلمنالباعة

عنالرئيسيينالمسؤولينكانوالهذا،وظائفهمحول

أتمالعنصرةبعد11:47-54(.أبوبوعتوقيف

ولكنفيه(.العبادة)وشعائرالهيكلالرسل

4-5()أعكرازتهميوقفواأنحاولواالصدوقيين

اعتنق،ذلكومع.ب!موعمعحاولوامامثالعلى



كبار

منذ6:7(.)اعالجديدالايمانالكهنةبعض

لك!راليرتفييجتمعونالمسيحتونشرع،البداية

الجماعاتوحسب2:42(.)اعوالصلواتالخبز

"شيوخمحتلفة:اسماءالمسؤولوننال

منالتيالمميحيةالجماعاتفي)برشبتيروس(

الجماعاتفيو)شمامسة"،"أساتفة.يهوديأصل

الرسائلودثتبونالن.أصلمنالتيالمسيحثة

:23؟14اع)رجللخدمقنامتنظيمعلىالرعاثئة

الميخينالكتابأولننتظروسوف25:17(.

القرطاجي،ترتليانسالرومافي،أكلمنضوس

إلىالكهنوتيةالألفاظتنتقللكي...!هيبولينس

الانجيل.خذام

الجديد،العهدفيالوحيدالنصنعبكانتولقد

.011مزإلىمحشندأالمسيحكهنرتفيتوشعالذي

لأنهيوعصمؤيين،ومويصىالمسيحبينوالتوازي

التوشعهذاا(.31؟ايماننا"اعنرافوحبر"رصول

علىالمركز-4ا:5ويقابل،التعليموظيفةيتضثن

ذبيحةأبرزتعبكانتإذاالخطايا.عنالتكفير

كيبور(،أيومالتكفبريومإلىبالنظرالفريدةالمسبح

ذيحةفيالارادثةالوجهةعلىأيضاضذدتفقد

متضامئانفهقذمفيهاالتيا-14(ا)9:يسوع

عنوجلسالمسيحئحدوحينالبثسر.إخوتهمع

الثفاعةفيوظيفتهالأبدإلىمارس،الآبيمين

الذي5-6(:91)خروالمقطع.24(:25،9)7:

والكهنوقي)والملكوتالمقدسةالأفةاسائيليسقي

فيالمسيحبينعلىطئققد(الكهنةيوخههالذي-

6(.:02؟6:501؟:ارؤ9؟.2:5بطا)محملهم

فيالكهنوتثةوظيفثهمعتمعينيمارسونفالمؤنون

التمببحوفي،عبادتهمهيالنيالبومئةحياتهم

روحئة.وأناشيدبمزامير

حزقيالرأىشواطئهاعلىبابلوفية.فيساقيةكبمار

هناك.3(:01:15،43؟3:315،:ا)حزرؤيته

الاولارتحشتازمنإلىتعودنيفورفيكتابات

إالساقية"ناروكباركط"تحرف-422(4641

قربوتمزالفراتمنتنطلققناةوهو(الكبيرة

بابل.

2001

آسيةاوسطنقعرومانيةومقاطمةمنقطةكبدوكية

جهتيومنطوروسضمالىنقع.الصغرى

فياورشليمفيكبدوكيةمنيهودكان.هاليس

رسالنهوتجهبطرسانثم:9(.2)أعالعنصرةعيد

عنماذاا:ا(.)ابطبهدوكيةأهلإلىأيضأ

للاسكندر.موقتاخضعت؟المقاطعةهذهتاريخ

فيالسلوقيبنعنمستقلةمملكةفيتنظمتولكنها

إلىالرومانيبومبيوسسفمها3.القرنمننصف

الامبراطورضضهاثمبرومة.مرتبطةسلالة

71سنةملركهااخرعزلأنبعدطيباريوس،

ئمبالامبراطور،مرتبطةمقاطعةكانتب.م.

والي.احكمها

الاسكندرئة.مدرعمة+رجالآباء)ا!(بهدوكيون

؟6:هيهفلوى(.بيت)أوبئوليةرؤساءاحدكبري

:801،01.6:

غنم.!رجأال(،بهش

عجلونعنكثيراتبعدلاصهوذافيمدينةكثون

محدل!ثرقي،هبراخربةتكونقد4(..:15)يش

لائيش.شرقيجنر!المجلةخرلةاوجاد

الكهنة.عظيم"رجالكهنةكبير

تراراتان.مكتوب:العبارة.السماولةالكتمحعاب

الفكرةهذه.كتابفيمذونةالبثرواعمالالله

وبما.الساميالحالمفيجداقديمةالأنتروبومورفية

،والقراراتبالأحداثالاخفاظيكفلالتدوبنأن

الإلهيالحكمطابمتبرزالسحاويةالكتبفصورة

واحد.منهيفلتولالمج!ئلاالذي

لوحاتعنأخنوحبتحذث.اقهقراواتكعاب)أ(

البئرية.تاربخمسبقاعليهادؤنسماوية

الديانةفيالحظبلوحاتنشئههاأننشطيع

عليهاوكانصنةكلمردوكيضعهاكان.البابلية

الفئةهذهإلىفرد.كلومصير،الجماعةمصير

،ا:12دا،ي2:9)حز"الكتاب"درجينتحي

مز22،03:ار؟ي01:2؟اي5:رؤ

عكسهيالكتبهذهولكن913:16(.

قدرعنتعبيراليستلأنها،البابليةاللوحات

الهقراراتتحملبلضيء،بكليتحكمأعمى
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جمعطى،الرؤياسفرفي.التاريخعلىيسيطرقدير

الحملأنيعنيوهذا،للحملالكتابدرج

الالهبة.القراراتئميذيتسلمالممخد

أسماءأن32:عه!خربقرض.الحياةكتاب)ب(

نإيفولحين.كتابفيكلهامكنوبةالأحباء

الأيمحولاالله.ماتانهيعنيفهنا،مخيأحدا

نابحيث18:4...(حزرجدهم؟آ)الخاطئ

يكون:المجازاةفكرةعنبعبزالاحياءكتاب

اما3:5(0رؤ96:92؟)مزفيهسخلاالبار

نأإلآلهفما92(،ة96)مزمنهفيمحىالخاطئ

محازاةأناصائيلوعىوحين.الموتينتظر

،الجديالموتليستالمثريعةيمارسونالذين

ائخذتالجد،موثليسالخاطثينعقابوأن

وأمسيحانيآبعدأالكتابفيالمسخلينحياة

8(:ش13رؤ:3؟4فل،ا:12)دااسكاتولوجيا

فينسخلأندون)جديا(نحياأننتطغ

!هايعدالتيالحياةلأن17:8(،)رؤالكتاب

والارضالجديدةال!ماءحياةهيالكتاب

الذينيالهالاوهذه27(.وا21؟)رؤالجديدة

نألايعنيهذا02:15(.)رؤيسخلوالم

المحجللأنمجيد،مصيرتحديدهوالتسجيل

لىأخنوخويتكلم3:ه(.)رؤيخطأأنيصكنه

قديميفتحهاالتيالحياةكتبعنعبنهالمعنى

نإ،اليوببلاتكتابوفي12(.:02)رؤالايام

الاحياءكتابمنئمحونالعهدنقضواالذين

علىوئزاد.سيهلكونالذينكتابفيويسخلون

فكرةوهذهالمختارلن،كتال!الجاةكناب

64(:7:ه-6،أنحاليومياالعامنمأخوذة

4:3،)إشمدينتهيواحدكليخل

فيالتسجيلوان6(.ة87مز13:9،حز

اورشليمسكانسجلفيأواسرائيلنسب

نافيمكنالحياةسفرفيأماضروريا.كان

اختيارايعنيهذانمحى.انويمكننسحل

الرسلدون:01:02الوالمجدالىالاعداديشبه

مانجد12:23(.عبرجالسماء.سجلفي

صرةفياحتفظ:عبارة32:32خريقابل

المندائىآدمكتاب

يمحولااللهانكما25:92(.)اصمالاحياء

داودبحياةيحتفظهوكذلك،موسىاسم

اليهوداحتفظولقد.ربهأجلمنغيرنهبسبب

لتحفظ:مدافنهمعلفكتبوهاالعبارةبهذ،

.الحياةحزمةفينفمك

ا:90،14مزإلىعدنااذاالذكر.كتاب)ج(

الاسأعمالأننرى3:16ملا!6:6؟إش

،:91()رج13:14نحانالسماء.فيمسخلة

الذكر.مناعمالهتمحىلااناللهمنيطلب

نصوصفيعينهاالصلاةهذهنقرأانويمكننا

51:3:مزفيعينهاالفكرةونجد.الملكيةبابل

هذاحسبالبث!ريديناللهإن.معاصيئأمح

تقولهماهذا02:12(،رؤ؟701:)داالكتاب

الرابينيين.وكتبالمنحولةالرؤىأيضا

وأول.خمعتوهـلقاتاليهابآدم)بنات(كتاب

قرارذكرهالذيآدمبناتكتابهونذكرهكتاب

لهذا.الصغير،"التكودنآخرععنرانجلاسيوس

اليوييلا!.كتابمعالكتابهذايتماهى

كتابهو)كنز(."غنزاي!أوالمندائيآدممحاب

مابدعةيؤتفونوالمندائبون.المندانيينلدىمقذس

وهي،وايرانالعراقفيأبامناحتىحاضرةزالت

الكتابهذا.لاهولنأصلمنعمادفيبتيارترتبط

أصولذاتموادمنالارامثةفيلفتجميعهو

تعاليممعالبيبلثةالمواضيعتمتزجحيثمختلفة

البالجب.والسحروالاسترولوجياالمانويةمنجاءت

وشضمنالوسيطالعصرإلىالكنابهذايعود

أمااليسار.وكنزاليمينكنز.متباينينقسمين

14منفيتكونغنزا(،اليمين)كنزالاطولالقسم

،آدم:تذكرهي.مقالأ18إلىتنقسمممئزةوحدة

،المعمدانبوحنا،سليمان،موسى،ابراهيم،نوح

(اليسار)كنزالثانيالقسمفي.عفد،المسيحيسوع

ينكلم.مقالاتثلاثةإلىمقشمةوحدة66نجد

التيالروحثة(الجوهر)أو:النفسهوالذيمانا

مرجغايشكلالكتابهذاان.آدمجسدتنمش

علىاضو"ويلقيللمسيحئةالسابقةللغنوصنةهائا

أما.العهدقديمكانإذاهذا.الراجالانجيلخلفئة



الحبشىأخنوخكتاب

بانجيل8لرتأقدفيكونمتأخرةموادهكانتإذا

وبالغنوصثة.يوحنا

الأولأخنوخكتابأوالحب!يأخنوخكتاب

سا!م،أخنوخإلىئسبكتابهوأخن(.)ا

اللهوأخذه،الطوفانقبلعاشواالذينالآباء

الئافيالقرنمنتصتدمحموعةإنه:124.ه)ئك

النوحثةالنقاليدهذه..مبالأولالقرنإلى..مق

وفيالارامثةفيالأصلفيدؤنتنوح(إلى)نسبة

يرتبطأندونأتامخمسةالكتابوفسم.العرتة

كنابمنطفثا:ارتباطأالآخربالقسمقسئم

)+-71(.الامثالكتاب)1-36(.الساهردن

)83-الاحلامكتاب.)72-82(الافلاككتاب

إلياوكل)19-801(.أخنوخرسالة.9(.

11فطالارامئةفيوأجزاء،اليونانيةفيأجزاءالمؤلف

ترجمةفيكاملاووصل.قمرانمغاورمنمغارة

معالونانيةعنتثتالترجمةهذهأنيبدو.حب!ية

هذامضونببدوكيفسامئة.بنسخةاصتعانة

؟الكتاب

مفذمةهناك)1-36(.الساهردنكاب-

إلىالملاكوحيتتضئن)1-ه(كلهلليهاب

ضذالبشرخطاياعن،العالمنهايةعنأخنوخ

جزءهناكثم.الكونفياللهوضعهالذيالظام

يتحذث16(.)6:الملاثكةعنللحديثمكزس

علىالشزواتثارالملائكةسفوطعنالجزءهذا

ورسالهأخنوختشفععن،بواسطتهمالأرض

الساقطبن.الملائكةعقابإعلانتوختالتي

أخنوخ)صعود(بانتقاليتعفقجزء،النهايةوفي

السماواتإلىأخنوخأسفارتصؤر-36(.)17

أصاربكشفلكي،الججموفيالأرضعلى

البئر.أجناسوغتلفوالآخرةالكون

أمئالثلاثةمنانجد7(.)+-االأمثالكتاب-

المئليصؤرالثر(:)ابنالانسانابنحول

الانسانابنوالثافي.المختاربنموطنالأول

عنالثاكويتحذثالدينونة.يمارسالذي

هذاوينتهي.الخطأةوعفابالابرارمجازاة

حيثالسماءإلىأخنوخصعودبتصويرالفمم

4001

خطيخا)71:14(الانسانابنبأنهالوحيبنال

48(.ة)46السابقةالرؤية

اثحزكهايصؤر)72-82(.الافلاككتاب-

االذيلأخنوخكشفتالتيالسماوثةالاجسام

بجنيه.مسيرتهاتغ

"رؤياأيضأسئي.9(.)83-الاحلامكتاب-

منيمتذاستعارئاخبرافيهنجد".الحيوانات

أخنوخروى.المكالينزمنحتىالعالمخلق

رؤية،ونسلهموسىرؤية:رؤاهلمتوشالح

نوح...ونحزرالملانكةوصقوطالطوفان

أورشليمعنباعلانالضمهذاويتهي

جديدمآعن،جديدةعدنعن،جديدة

بعضيقولكما"9:!سنيالابيضإالئور

إلىالاحلامكتابفيالكاتببنطزقالزاح(.

وضعإطارفياصائيلفيوالألمال!ثزمسألة

الرابمانطيوخسأيامفيالثمبعاثهجاسئ

.(09:16)ابيفانيوس

هذهانطبحت)19-801(0أخنوخرصالة-

وتضتنثحكمئ.بطاجالاخبرةالفصول

للخطأة،الاخيرةاللهدينونةعنإعلائا

جزءوهناكلهم.وتعليئاللابراروتثجغا

هذافيأقحمتد"الاسابيع"رؤياسثيقديم

وفيها-91(.1،19:12.-ا:)39الق!مم

النهاية،إلىأيامهمنالبثرلةقضةأخنوخيروي

السابعة،الحقةأما.حقباثعثرإلىويقسمها

الجحود.زمنفهي،أخنوخحقبة

الحبشيأخنرخكتابتعلبمعننقولماذا

هوالتقاليدنحتلفيربطالذيالعنصرإن؟ونأثيره

الاسراركثفواالذينالملائكةسقوطحولالخبر

حيثالسماءإلىأخنوخواننقاللبشر،السماوئة

رؤىوثكلت.البشزلةوتاريخالعالماسارعرف

؟01-ا:)39الاسابيعورؤيا()6-91أخنوخ

المقدمةوكانت.الكتابفيماأقدم-91(1912:

الأمثالكتابأصلأما.منهكنبماآخر-ه()1

مثار!فهيالجديد،بالعهدوعلاقتهتأليفهوزمن

.قمرانأجزاءفيموجودغيرالفسمهذالأن،جدل
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كبيزاتأثيزاأثرقدالحبثيأخنوحكتابإن

ولا،والمسيحبئاليهودفيالفكرعلى،قرونوخلال

انقسامحول،الملائكةسقوطحولخبرهمعسئما

للمسيح،العلوفيالطاجحول،حقاتإلىالتاريخ

يهودئةمؤئفاتدؤنواالذينالكتابإن.الانسانابن

عشر،الاثنيالآباءوص!ات،اليوليلاتكتابمثل

عزراكتاب،الحرلانتةباروكرؤبا،موسىانتقال

كتابتضضنهاالتيالموادمناسنقواقد،الراج

كتابفيردالجديدالعهدفيأما.الحثيأخنوخ

فيتذكراتوهناك14-15.يهوفيهذاأخنوخ

المجموعةوفي،رؤ،بط-12،أعيو،،لو،مت

يخصنفيماتأثيرالكتابلهذاكانوقد.لئةالبر

المسيحافي،والملكوت،الانسانابنالميحشخص

ولقد.الأخيرةوالدينونة،الثاطينحولوالكلام

بعد،فيماالتقليدنستهولكن،أخنوخإلىالآباءعاد

الحبثي.القانونبهيحتفظلملوبضيعالكتابوكاد

كتابفيالاخنوخيةالتقايدنجدآتاإلىولثر

"وصايافي،العريأخنوخكناب،السلافيأخنوخ

الارمني.البار""كنابوفيأالسبت

أخن()2الثانيأخنوخكتابأوال!لافيأخوخيهاب

اللغاتفيفقطإليناوصل.أخنوخأصراركتابأو

اللغةفيطويلةنصخة:نسختينوفيالسلايخة،

زمنإن.البلغارتةاللغةفيقصيرةونسخةالروستة

إلا،العلماءعلىسابقيوأصلهالكتابهذانأليف

إلىيعوديونانينمنعنترجمةبعتبرهالعامالرأيأن

مطبوعيهودفيمحيطفيألف..مقالأولالقرن

)مجموعةباليهوديةمنائروثنيمحيطفيأو،بالهلينئة

فيؤلدتالطوللةالنسخةتكونقد(.اللهخائفي

نوشعفهوالكتابأما.فلسطينفيوالقصيرةمصر

2-31.ا5:تكفيوجليانيمدرايثي

تصولر:قسمينالسلافيأخنوخكتابوينقسم

وعودته،اللهحتىسماواتسبععبرأخنوخرحلة

خلفاءييةحرلأنجار-68(.)1الأرضإلى

موتحتىوير،توشالحالمباضرين:أخنوخ

)96-الطوفانقبلتئمالذيملكيصادقوانتقال

نظرياتجاءت،الواسحةالرسمةهذهوعلى*(.

العبريأخنوخكتاب

عنونبوءاتخلقتة،وتعليماتأفلاكيةت

المستقل.

اللهحولتعاليمالسلافيأخنوخكتابتضفن

كما.الملائكةحول،الأزمنةخمهايةودئان،الخالق

إلىالانتباهحولالخلقتةالنعاليممنسلسلةتضضن

بشكلالنصنويثذد.الحفةمراعاةوحولالفقراء

أنهومع.الطبيعتةالظراهرنحتلفأصلحولخاص

يبرهنلمالجديد،العهدفينجدهاعناصريتضفن

بالعهدالسلافيالكت!ابهذاارتباطعلىبعدالحلماء

لمحريلأليسالمؤلفهذاأنأيضأويبدوالجديد.

يعرفلالأنهالحبثى،أخنوخلكتابمسيحئا

تاريخلدراسةالخلاصئاريخعنالمسيحيةالرسحة

أفلاكتة.ونظرلاتبهردثةأفكارببنالتلفيقيئالجصع

حولشهادةيشكلالسلافيأخنوخكتابإن

نكئفحول،الهلبنيالعالمعلاليهوديالانفتاح

غيرعالممعالعالمخلقعنالبيبليالتعليمتفصير

سافي.

الئالثأخنوحكتابأوالعريأخنوخكحاب

.،.مب5-6القرنفيالعبريةفيدؤنأخن(.31

الأولالقرننهايةإلىتعوديهوديةصوفحةتقاليدفنقل

هذاإليناوصل.الوقتذلكتبلورئما.،.مب

الحالهوكما،قصيرة،)طردلةنسختينفيالكتاب

لرابكخبرنجدا(،السلافيأخنوخكتابإلىبالشبة

عرشومشاهدةالسماءإلىصعودهحولاسماعيل

ملاكمننالالذبوالوحي،الإلهتةوالمركبةالله

نسبالسماء.مذهلاتوحول،ميتاتروناسمه

فلسطييعالموهواسمعيلرابيإلىالمؤثفهذا

.(..مب)132بقليلالكوكبابنثورةقبلمات

هوالكتابفاسم.مصطنعةتبدوالنحبةهذهأنغير

ينقلالذيميتاترونالملاكلأن"،أخنوخ"كتاب

شخصأصارأنبعدأخنوخالواعفيهوالوحي

سماؤيا.

إلىاسماعيلانتقال:أقامأربعةالكتابيقحسم

إلىنفلهوحي.-2(1)الملاكبرفقةالسابعةالسماء

جميععلىارتفاعهحولمبتانرونالملاكاسماعيل

الوظائفومححلف،وجسدهنفسهوتحؤل،الملائكة



أسنات(ةصلا)بكتا

تنفيذ،الملائكةتراتبيةتقديم-16(.)سالسماءفي

)17-04(.السماوتةاللينورجياصمبرة،الدينونة

الافلاكيبطابعها)41-48(الحمماويةالمذهلات

وجهأمامهوالذيالستار،)مثلأوالاسكاتولوجي

آدممنذالبشرثةتاريخكلعليهرسموالذيالله

)النفوسوالانتروبولوجيالميح(مجيحتى

الني3-5فالكئابفيماأقدم(.المختلفة

.أخنوخارتفاععنننحذث

الصوفيالتيارإلىالعريأخنوخكتابانتمى

فيجذورهيجدالذيالالهئة(،)المركبةاليهودي

وحزقيال!(ا:)6إشعيارؤيةفيكصااللهعرشتفسير

،قمراننصوصفيألارهتركوالذي-7(،ا)ف

.م.بالثانيالقرنفيخاصبثسكلازدهرولكنه

نأإلىنشير.التلمودفنيالتئارهذاعنمعلوماتنجد

فيغناهاعنتعب!زاأيضأوجدتالبهوديةالصوفثة

السماوئة.(القصور)أوالهياكلعنيتحدثأدب

العهدفيغرفتقد"المركبة"تقاليدأنإلىنشيركما

الرؤيا.وسفر4-ا:12كور2مثلالجديد

.واشاتبومفكتاب،رجأسنات)صلاة(بهاب

فياتنئأشيخانهماومودادإلدادومودادإلدادكئاب

26-:11)عدالربروحعليهماحكأنبعد،البرئة

004تضفنفقدإليهماالمنسوبالكتابأما27(.

منبقيولكن.نيكانورسقولحسبضعريلب

هرماسراعيفيواضحواحدايرادالكتابهذا

الذينمنقرب!الرب4(:2،3،)الرؤى

حوليونائانإلىالمنسوبالئرجومأمابرجعون".

الهزيمةعنيتنئآقومودادالدادفيجعل11:26عد

اللذينوماجوخلجوجالمسيحسيكبذهاالتي

ويرى.الايامخهايةفيأورشليمعلىيصعدان

الذممطالثوربلحمسينعموناصائيلبنيأنالتلمود

ومردادالدادكتابأنيبدو.البدايةمنذهثئ

آثارها.ضاعصالتيالعث!رالقبائلعنلمحذث

الرابينثة.العبريةفيدؤنيهودىمنحولهوإبباكتاب

فيحفظالذيإيلياأ"صعودمعالكتابهذايلتقي

تصرلرفيواضحةالمزلفينبينوالموازاة.القبطتة

للمحيح.المناوئأوالانتيكرستعلامات

1556

،91:هأملفينقرأهبشهدإيلبا!ابيبدأ

ميخافي،نقلهكما،العالمنهابةحولالوحيفيقذم

مضمرنأما.الكرملجبلعلىابلباإلى،الكبيرالامير

الكو!ب،صراع،السماويةالدائرات:الوحيهذا

عديدين،ملوكحكمتصولر،الابرارنفوسدينونة

الأمم.فياسرائيلملك،سنةلأربعينالميحمحيء

يادرالذيالشخصبهبقومطلاقفعلطلاقكتاب

،ا24:تثفيالكتابهذادكر.زوجتهطلاقإلى

:503191.7؟ترخ3:8،ار،أة05إش3،

ؤجدفد،العملهذاعنمعروفمثلأولأنغير

ب.م.(.71سنةإلى)تعودمربعاتمغاورفي

الثريعةفيقاعدةصارتالتيالعادةفبح!سب

نأكير.الطلاقتطلبانللمرأةيحقلا،اليهودية

كتابأرسلتالكبير،هبرودسأخت،سالومة

:925(.15العاديات1كوستبارزوجهاإلىطلاق

طلقت،الأولأغرلباسأختوهيرودية،

الربمرئيسالترارخسلتتزوجفيلبس!هيرودس

نأومع:136(.18)العادياتانتيباسهيدودس

للثريعةمغايرةالممارسةهذهاعتبريوسيفوس

امرأنهتتركهاانقبكفقد،الآباء""شريعةأواليهودثة

بأنتقولفرضية.ا:12مروقدم75(.)حياته

فيوجدقدطلادتىكتابوان.زوجهاطئقهاامرأة

.م.ب135سنةإلىيمودوهوجهوذابرئة

=)القديمةالأموركتابأوالبيبلئةالعادياتكتاب

تستعبدطويلةكرونيكةالبببليا.فيالقدبمتات(

،وتزيد،شاولموتحتىآدممنذالبيبليالئارلخ

خفظ.الهاغادةمنمأخوذةاخباريةعناصرعليه

الرابمالفرنإلىتعودلاتينتةترجمةفيالكتاب

عنئقلتالتياليوناتةعنئقل.الانيالقرنوربما

.م.ب07سنةحواليفلسطينفيدؤنعبرينصن

فيلونإلىخطأئسبشحبئ.يهودفيمحيطفي

مناستعيدتالتيالعبرتةوالمفاطع.الاسكندرافي

يرحمئيل،"كرونبكةفيالبيبلتةالعادياتكناب

اللاينئة.عنترجمةهي.(،مب0115أحوالي

الثالث.عزراكتاب5رجالاودعزرامحاب

وطبانها،السبعينئةنحطوطاتفيالثاكعزراكتاب
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إلىضثمالذيقانوفي(سفرهو)الذيعزوبجانب

"كتابسثيااللذبنأيضأ(قانونيسفر)وهونح

المؤلفلهذامح!لفةنسخةنجدالئاني"،عزرا

عنوانالسبحينيةفيتحملالنسخةهذه.القانولن

الترجماتوفيالشعئهوفيإ.الاولعزرا"كتاب

فيأيضأويسمى.الثالثعزراكتابالحدبثة،

اللاتينئةفيوزادوا.اليونانيعزراباعمالثمعبتة

وهكذا.الهيكلبناءإعادةحول:ثانئاعنوائاالعتيقة

.الكتابموضوععلىدئوا

في،اليونانئةاللغةفيممر،فيالكتابهذادؤن

فياللاتينتةإلىونقلتقربئا...مقالثانيالقرن

والمجثئة.والارمنينةالسريانئةوالى،ترجمتين

35-36،مل2فيلماتقميشاالكتابهذايبدو

محتلف.ترتيبفي7:13-8:12نحابمعزا-5

3:ا-2-22،ا:افيأصيلةموادهناكأنغير

الاعد!د،الثلاثةدارلوسالملكخذام)خبر5:6

معالمشتركالقسمأما.(أورشليمإلىالمنفئينلرجوع

عنتختلفالعبرتةعنترجمةفهوالقانرنئةالأصفار

يتضفنوهكذا.السبجنئةفينجدهاالتيالترجمة

فصحمنذيهوذاتاريخلأحداثتصويزاالكتاب

و!ث.الشريعةلأسفارعزراقراءةحتىيوشيا

الواءفي)همالثلائةداديوسخدمبينالجدال

الملك،أالخمر،العالمفيقؤةأعظمحولحزاسه(

فارسيئلخبرتكييفايبدو3-4(،،الحققةأوالمرأة

.دانيالحكمةحولالأخبارروحفيمصريأو

بناءإعادةعلىانتاههالثاكعزراكتابركز

أهمئةعلىالكاتبشذدلىاذ.أورشليمهيكل

الحاكمةالطبقةإلىيصلأنحاولت)3-4(الحقيقة

اليهود.لدىالعبادةشعائرمساندةإلىليدعوها

كجزءالأولىالقرونفيوورد،الكتابهذاانتشر

ندخلولكنالمقذس.الكنابمنيتجزألا

ملاحقمنعلحقفيفجعله،ايرونيموسالقدي!ى

وصلاةالثاكعزراكتابإن.الشبثةأواغولغاتاا

151ومزوالرابمالئالثالمكابئينوسفريمنتى

تدخلولاالروتشانتلدىالمنحولاتمنجزء

مافيأئا.الكاثوليكلدىالقانونئةالأسفاربين

عزراكتاب

فالمجمع،مثىوصلاةوالراجالثالثبحزرايتعفق

الفانوئة،االلائحةخارججعلهاقدالترلدنتيني

لأنالقانونتةللأسفاركملحقبطجهاسمحولك!ته

نصوصها.ويوردونيذكروفهاالكنيسةآباء

الثاك.عزراكتاب،رجالئافيعزراكتاب

هكذا(والسادسإوا!اصالرابمعزراكتاب

وعرف.الحديثةوالترجماتالث!جثةفييسقى

59-سنةالحبرئةفيدؤن.الثانيعزراكتاب:أيضا

بفبتولكن.رومةفيأوفلسطبنفي..مب001

الأجزاء،مستوىعلىفقطالونانئةالنسخةلنا

الأرمنثةوكذلك،كاملةاللاتينتةوالنسخة

منوالأخيرانالأولانالفصلانغاب.!السرلانئة

عزراكتابالأؤلانفسئياللاتئةةالترجمة

أما.السادسعزراكتابوالأخيران،الخامس

رؤيافيسمىالترجماتككبينالمشتركالجزء

القرنإلى،اليونانتةإلىالحامسالكتابيعود.عزرا

الرابم.القرنإلىالسادلي!والكتاب.الثافي

هيعزرارؤيا.المعنىبحصرالراجعزراكتاب-

اليونانئةفيدونت.اللانينثةالخمخة(14)3:نواة

ئتنكلأقامسبعةمنوتكؤنتحواربشكل

02،34-6::91،5-5:ا31:محوزهاالرؤ!

-ا:0611؟:9:2601-؟6:35-9:25

وبجانبه(..-ا:14-13:9،58؟12:51

منعزراصلرات:ممتزةوحداتنجدالرؤىهذه

تفير،أورئيلالملاكححوار:الاستنارةأجل

بعحوإرالذ،جوابأوالملاكجوابأوالرؤيا

اما.الأخيرالقسمتنهيالتيوالحاتمة،الشعب

:38-)9مدينةإلىتتحؤلالتيالباكيةالمرأةرؤبة

البحرمنالخارجالنسرورؤية01:27(،

-1:)13الانسانابنورؤية:كأ(،-12ا:)11

الكتابوينتهيخاضا.انتبافافتسنحق58(،

يوئا،04خلالأملىأنهيخبرناعزراسيرةمنبجزء

فثثتالعبرئة(البيبيا)قانون24منهاكتائا،49

الحكماء.لمعرفة07وخفظت.العئةللفراءة

الثافي(.عزراكتاب)أو:الخامىعزراكتاب-

اللاتينئة.النسخةفيكماعز4فيا-2فأي



برتلماوسبيديسولحقيامةكتاب

بوثخالذممطعزرادعوةالفصلانهذانيصؤر

للمحميحثين.المواعيدولقذماصرائلشب

إلىالصاعدةالجموعبرؤبةالكتابوينتهي

.صهيون

عزراكتاب)أو:.السادسعزراكتاب-

فيكماعز4في15-16فأي(الخامس

نبوهاتالكتاببتضضناللاتيئة.ال!خة

الحزاءوتحملالوثيئالعالمتهذداسكاتولوجثة

كماالئ!ز،انتثارالنبيئأعلنالمسيحئين.إلى

لشعبالنهانيوالنحردرناريخئةكوارثأعلن

اللة.

الأوساطبعضالرابمعزراكتابأصاب-

أشلةعلىورذ.الجلبانيللعالمالمعاديةالرابيته

يدعلىأورشليمهيكلدماربعدبرزتلاهوتئة

الثزبينالظاهرالتعارضوتجاه.7.سنةتيطس

العالمضربالذيوالشقاءالعالمفييملكالذي

نأالكاتببثن،الأولالقرننهايةفياليهودفي

فعليه.اللهقراراتئدركأذيستطيعلاالإنسان

التعليمكانذاكشيء.ككفيشسيئتهيغأن

تقارباتكانت.أيوبصفرمننستخلصهالذي

فيسثتاولا،والمواضغالألفاظمستوىعلى

الجديد،العهدأسفارمعآدمخطيئةحولالتعليم

الاثنين.بينباشرارتباطهناكيكونأندون

الأولىالقرونفيواسئاانئازاعز4انتشرولقد

عز3عرفهالذيالمصيروعرفللمسيحئة،

ومنثى.وصلاة

أصلمنمنحولبرتلماوسيديسوعتيامةكتاب

منعددنقلهوقد5-6القرنإلىيعود.مصري

نداوسلابنهبرتلماوسروى.القبطثةالمخطوطات

المأخوذةالمعلوماتتتجاوروفيه،المسيحتيامةخبر

الرسولحول"أساطير"معالقانونثةالأناجيلمن

للرسلالمسيحظهرحينالعلئةعنتوماغاب.توما

فيهاعثدمهئةفيكانانهفاعتبر،أولىمرة

ورسمهالملكابنوشفىالبلاد،أهلمن00012

إلىغمامعلىعينهاليومفيبلادهإلىعاداسقفا.

يسوع.بقيامةيؤمنأنورفض.الزشونجبل

5801

وهي.قمرانمخطوطاتمنوثبقةالمباركاتمحماب

تبدأ.الشعزلةالمباركاتمنسلسلةبشكلتبدو

علىندكنثرتةعاراتيعضمنهاواحدةكل

أعضاءإلىالأولىالمباركةتتوخهمئلأ،صاحبها.

نستطيعلالهذا.كبيرتلفأصابهمخطوط.الجماعة

إلا.اللاهوتيمضمونهعنواضحةفكرةنكؤنأن

الوثيقةهذهمنبقي.قيهجذآمهمالكهنةدورأن

وعثرونثمانيةعمودكلوفيعوايد،خمسة

ا.سطر

نأقبلالقديمةالمخةوالعصور)ا!(مقدسكاب

المسيحئةالعصورفيالبيبليامكانةعنالكلامنبدأ

.الملاحظاتبعضنصوق،القديمة

فيالمقدسالكتابأناليونانالآباءاعتبر:الأولى

أوحاهالذيهو،العبرتةفيلا،البينثةالترجمة

ال!نمنعنتختلففاليونانثة)تيوشستوس(.الله

طو،،يه،سي،)حكأعمفازاوتتضمن،الماسوري

اد.الماسورتةالنسخةفينجدهالابا(.مك-2ا

نقولوكذلك،الماسورتةلطهوتماأطولاليونانثةفي

فيالفصولترتيباختلفإروفياستير.عن

بل،العبريالنصىيف!رونلاوالآباء.الكتاب

تيودوسيون،مثلآخريونايانضاأوالسبعينئة

صبماك.كبلا،

العهدونمنالسبعينتةنص:افايخةوالملاحظة

نصوضانقلتفال!بهيشةموخدين.لي!االجديد

شرحهالذيفالنمن.والزمانالمكانفيتنؤعت

ثرحهالذيذاكليسالقيمرفيأوسابيوس

بالمهديتعفقمافيأتاالقورشيئ.نيودورش

الذي"الغرئي"النصنهوالمعروففالنصنالجدبد،

.البازيالمخطوطفيخاصبشكلنجده

)أو:"قانون"بعديتثئتلم:الئالثةوالملاحظة

فيهومثلأ)أخنوخالقديمالعهدأسفار(لائحة

-2،)مئلأالجديدالعهدقانرنولاالحبثئة(البيبيا

.(الجديد؟العهدمنهيهل..رؤ.؟بط2يو،3

اليونانالآباءلدىيكنلم:الرابعةوالملاحظة

الاستشهاداتمنعموعاتفهناك.كاملةنصرص

بعضالنمنيحؤلالذي"الشواهداكتاب،البيبلئة
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آيتينيضثمأو،الكرستولوجيالبرهانليقذمالثيء

بالحهديتعئقماوفي.مختلفينمكانينمنمأخوذتين

لاللمسيحأقوالآويثرحونالآباءبوردالجديد،

سميماهذاالقانونئة.الأمفارفينجدها

"أغرافا".أو"اللامكتويات"

المستوىعلىأعمالالميبليا.حولمؤئفات1(،

.النظري

التفسيرأسلوب)أ(

الكتابلتفسيرأسلوبعنأؤلأالآباءبحث

بدايةفي.غامضنمنأمامأخهمشعروافقد.المقذس

الواسعالمعنىفيالأنبياءنصوصاعتبرت،المسيحئة

أنبباء(هموسليمانداود،الملوك،القضاة،)موسى

كفهالكتاباعتبرالخاس!القرنوفي.غامضة

أنفيلوناعتبراليهود،معالجدالفيغامضا.

هي.وتقؤلهالحرل!المعنىامتدادفيتقعالاستعارة

فيالاستعارةفاعتبرواالآباءأتاالرمز.مستوىعلى

مشوىعلىهيالحرلن.المحنىمعقطبعة

بالمسيحينئالقديمالعهد.النمطثةأوالتيبولوجيا

اليهودبينالجدالهذاأجلومن.المسيحيوالواخ

ستة)في"الهكسبلة"أوريجان!آلف،والمسبحتين

العبريالنمنتوازبةعوايدفينعطياليعواميد(

الترجماتوتحتلفيونافما،حرففيونشخه

سوىمنهتبقولمضاعالكتابهذاولكن.الونانتة

عنفتحذثالقيصرفيأوسابيوسأما.ضئيلةآثار

السبعينئةأنبماصعذا!متدزجإلهيوحينظزلة

الحقائقبعضأخفتفقد،المصيحمحيءسبقت

وفي.عميماكمثلاللاحقةالترجحاتكثفتهاالتي

قواعدتتحذدبدأت،"الهراطقة"معالكنيسةصراع

نهايةفي!"نقائضهفيمرتيونرفض،مثلأ.التفسير

بئمكلفثره.القديمالعهدعملالثافي،القرن

بثمكلالرمز()أوالاستعارةورفضجدا،حردن

العهدنصوصبعضبتصحيحوقام،قاطع

نشذدأنأرادتالتيالكنيسةأنغيرالجدبد.

التفحميرأهمئةأبرزت،العهدينوحدةعلى

وكانت.القديمالعهدفيوالتيبولوجيالاشعاري

.الاستعارةمارسواالذينالغنوصئينمعجدالات

مقدسكتاب

نأخذ.النصوصفياختيارثةبعملئةقامواولكثهم

وحدةالكتابليس:قالوا.أخرىونتركنصوضا

دبحثةفلسفئةنظرةمنبأتيهنورإلىويحتاج.عضوئة

الكنيسةأئا.الباطنيوالوحيالغنوصئةالنظرةهي

معالجدالوفي.بالكتاباليهابتفسيرإلىفدعت

الإمبراطور،بوسبورفير،قلسبوس)الوثنتين

الأسلوبالكنيسةعففتالجاحد(،يوليانس

الأسلوبولكن.شرعئثهعلىودلتالاستعارقي

وفلسطين،الاسبهدرئةبهأخذتالذيالاستعاري

الراج.القرنفيسوربةأنطاكيةفيكتابانتقدهثد

تنكرنظرهمفيلأنهاالاشعارةالانطاكئونرفض

وعارضوهاد.البيبليافينقرأهااليالأحداثواء

التي"النيوريا"بوالمشاهدةالتأملفي""الاشغراق

التاريخيالمعنىمعيتواصلللنصنأعمقمعنىهي

المستوىعلىأثا،النظرفيالمستوىعلىهذا.الحرلط

يشبهالأنطاكيالتفسيرفيفالاستغراقالعملي

عندالتيبولوجئة)اليغوريا(الاستعارة

البيبيا؟قراءةبادئهيفماالاسكندرانثين.

نأالكبيرالمرثيوهوأراداللهلأن،غامضالكتاب

)التاريخيئ(الحرفيالمعنىحتىمغا.ويخفييكمف

فالعهدواحا.ككهيوالبيبليا.يثثتهمنإلىيحتاج

وأتاتة.وحدةيؤثفانالجديدوالعهدالقديم

وفيالمسيحفييحفقالجديدالعهدإن،بالأحرى

والأنبياء.الشريعةفيالقديمالعهدبهأنبأماالكنيسة

التيالنمطتةأواييبولوجياف!هيالأساسئةالكلمةأئا

عندهيثماالأنطاكتبنعندأقلهي

،2المزاميرالأولينإلىفبالنسبة.الاسكندارنئين

إلىتشبرهيمسيحانثة،هيفقط8،45011،

المسيح.

لاهذا.الكتابيشرحالكتاب:الثانيوالمبدأ

مفهوماتفسيرهمفييشعملونلاالآباءأنيعني

هوالكتهابفيالعملإنبل.المفاهيممنفلسفثا

نقذمبأنيقومفالتأويل.الانطلاقنقطةهو،الأول

،ندرسالذيالصنعلىضوبانلقيالتيالنصوص

وبعدالاستثحهاداث.منعموعةنكؤنوهكذا

اعتبروأوريجانس،الاسكندرافيكلمنضوس



مقدسكتاب

فيالبشريالمركبيشبه،عضوئةوحدةالكتاب

روحوفي(،الحركةمبدأ)هينفسوفيجسد،

فيللمعانيمستوياتهناكلذلكإلهيئ(.مبدأ)هو

الحرلآالناريخيئالمعنىأنأوريجانسويرى.البيبليا

غبرأمورفيوخصوضادائحا،موجوذاليس

يتضفنهاالتيالنعاليمأيالخلقيئوالمحنى.معقولة

المعنىوأخحزاالمسيحتة.الحياةأجلمنالكتاب

إالمسيح،تيبولوجيايكونأنيمكنالذيالروحئ

الحقائقإلى)يشيراستعارتاأوالمصيحئون(،الكنبح!ة

إلىاستندالذيالاسكندرال!والتفسيرالروحثة(.

الخلقيئالمعنىعلىشذدقدالحرلت،المعنى

يستبعدفلم،الأنطاكيالتفسيرأتا.والاستعارفي

التاريخيبالمعنىتعفقولكثه،)اليغوربا(الاستعارة

وأ،المصيصيئتيودورسفعلكمايوضحهالحرلن

الذهب.فميوحنافعلكماالخلقيئبالمعنى

وأوريجانس،الاسكندرانيمملمنضوسبعد

الإمبراطورمعسلائاالكنبسةعرفتوساعة

بالقواعدالمقذساليهابدراسةتأثرت،قسطنطين

الأكثروالقاعدة.الوثنيئالعالمفيالمعروفةالمدرستة

فعلى:الخطابرفاقأو"كولوتيا"هياستعمالأ

سفرفيللآباتالمنطقيئالتنابمعنيبحثأنالمفشر

كانفإن.المجموعةتماسكعلىويدك،معين

"كولوتيا"أمامألايعنيفهذا،انقطاعهناك

.الأشخاصأيالبروسريا")اتاعدةثتم.عميقة

صحيخا.تفشزاالمننفئرلكيعنهمنبحث

القديم،العهدشعب،الابن،الأب؟يتكلممن

البيبليالنمناعتبروهكذاالجديد.العهدشعب

نأيمكنالذيالهدفهناكوأخيرأ،.مسرحئة

نفهمالهدفهذاإلىفبالنظرابهر.أوواحذايكون

بذارنجدحيثالبدايةتتجاوبومعه.الآيات

النهاية.فيسمنجدهاالتيالمجحوعة

لماذا.بالأناجيلخاضةمسائلوكانت

وضعتأولىفئةالإنجيلئين؟بينالاختلافات

ثانيةوفئةالمو)رلة.المقاطعأو"الأناجيل"لوائح

نأوحاولتالأناجيلبينالتوافقعدمعلىشذدت

عندتوئفتثالثةوفثة.المختلفةالمعطياتبينتوفق

0101

منفاستخرجت،الإنجيل،انسجام()توافقتناكم

فيطاطيانسعملهماهذاواحذا.خبزاالأناجيل

ونيوفيلس.الأربعةخلالمنأوالديانسارون")ا

وكان(ضاع)الذيالانجبل،"تناغمفيالأنطاكي

مقالاتودؤنت.سوربةوفيالثانيالقرنفيذلك

"سائل".تأويليبعدذاتمقاطعأوتأويلئة

منا-17فوهناك.ضاعتوتدطاطيانس

ككبأنيقولطرخاتعرضالئيالمزعومبرنابا

حرفئامعئىتحمللاونظمهالقديمالعهدعناصر

عنصورحصرفيبشكلهيبلذاتها(،حذ)في

علىيدثون318الابراهيماخذامثلأ،الميح.

التاءبحرفيكتب503فالرقم.الصلبعلىيسوع

ورقم،الصليبعنصررةهوالذياليونانثة(فيأ+

في3+"لأ)3بسوعاسمبدابةهوا(ول)يكتب18

كتابفيمقطعينإلىأيضاونضيراليونانثة.

4/26،)3/21:ا؟الهراطقة""ضذايريناوس

،الأولالقرنبدايةوفيالثانيالفرنخهايةفيا(.

مفال.النفسيرئةالمقالاتأهثمالاسكندرتةفياثفت

الأسكن!راني!لمنضوس"النبوءة"حول

"الموشثات"فيالخاصىالمقال)ضاع(.

الرمزفي"."النوععنيتحذثأبضا()كلمنضوس

فينجدهتفشرقيمقالهوالأسالصيئالنمنأنغير

الالهامفي:عنوانه.لأوريجانس"المبادئ)امقال

ونفهمه.نقرأهأنيجبكيف.الإلهيئللكتابالإلهيئ

وأالمستحيلوالطابمغموضهسبهوما

حرفئة.قراءةنقراهامقاطعبعضفياللامعقول

عنأولق!م:كبيردنقسمينمنالمقالهذايتالف

حمولئالؤوقسم.المقذسةالكتبفيالإلهيئالوحي

لتارلختفصيرمثلمعالكتابتفسيرقواعد

مقالاتعذةأوريجانسبعدوؤجدت.اسرائبل

عندالتفسير.مبادئنعرضكتب(منمقاطع)أو

إلىالفمالذهبيئيوحناتطزقأولأ.الأنطاكثين

فيهجوميئبأصلوبالبيبليالغموضموضوع

تكئمواقدالأنبيا+كانإنالنبوءات!:غموض9

الديناليهوددمارأعلنوافلأنهم،غامضبشكل

بنويقتلهمأنمنخافوالهذا.الكنيةمحئهمتحك
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وفي.المصيصيئتيودورسأسلوبوهاك.دينهم

الكتبإلى"مقذمةهدريانسكتالخاس!القرن

المعنىبينفمئز.أنطاكيةمدرسةخم!فيالإلهمة"،

أعمق.ومعنىالحرلن

لليبلياالبونانالآباءتفير)ب(

"الئمواهد"هوعتيئأدلقبشكلونبدأ

البيبلئةالإبراداتمنمحموعة)تسنبمونيا(.

ؤجدت"الديولوجي((.هدفأجلمنخمعت

هدفمعالرسرلمنالزمنفيكصا.قمرانفيشواهد

بالمسيح.أنبأقدالقديمالعهدأنتين:تببولوجي

العالمفياليهودضذشواهدهناك،الثالثالقرنبعد

)غريغوريوساليونافنالعالموفي)قبريانس(اللاتيني

هذا:ككعلىيثرفا!ذياالمبلأ(.المزعومالنيصي

الشواهدهذهأعطت.الكتابيفشرالكتاب

نأعلىتدكالإيراداتمنملفاتاليونانللكتاب

أيضاالآباءواستعملالنبوءات.أتثمقدالمسيح

واسمالجنس)اسم"اونومستيكا"أو"الأسمائتات"

الكلماتتتضضنالتيالإبجدتةوالمعاجم(،العلم

بحسبالبيبلثيةالأصفارفينجدهاالتيالصبة

يعودلاالمعاجمهذهأقدمأنيبدو.القانونئةاللائحة

واستعملوا.السادسالقرنتجلماإلى

العالم.خلقمنذتبدأالتي"الكرويكات"

أنمناك!رهيالتيالتفاسيربدأتذلكبعد

حك،لنصوصتفسيزانجدلاآنناغيرئخصى.

حالأ،ئفهملاخها،مكا-4طو،،يه،اس،س

حوالي.الموعوظينإلىخا!!بث!كلتتوتجهوهي

،.الربخطب"ضروحبابياسلناترك،013سنة

الاسكندرثةفي015سنةحواليباسيليدسوكف

أوسابيوسيقرلكما"الأناجيل"شرحفيكتائا24

وأثف)7:7(.الكشصيالتاربخفيالقيصري

يوحناعنكتائاولنطينس،تلميذهيراقليون،

"تفسيرفيالمقاطعمنعدذاأوريجافسمنهأورد

فهوإليناوصلمسيحئتفسيرأولأمايوحنا".

الثاك(.القرن)بدايةلهيبوليتس"دانيال"تفسير

ا:ا-إشا:ا-5:ا"تكأوريجانىوفئر

،حزقيالعولديا"عداماالصغارالأنبباء03:5،

مقدسكتاب

-1مزثتم،أولىمزةالاصكندرئةفيا-25مز

جميعيفثرا)ولكتهفلسطينقيصرئةفي"15

مرا،)مرنين(نش،جا،أم:أيضاوفشرالمزامير(،

،أف،ىل،رو،لو،(13:13)حتىيو،مت

أما.بورثما،فلم:تي،ض2-1،ص،ةل

المزامير.فهوعديدةمراثفئرالذيالسفر

مليتونعظةمثل،الوعظنذكرالتفسيرومع

القرنمنالثافي)النصفالفصححولالسرديي

حولالاصكندرانيكلمنضوسوعظة(،الثاني

أماالمزامير.حولالرومافيوهيبرليت!ى،الصوم

بشكلالمقذسةللكتبتفسيزاكتبفقدأوريجانس

)16(.لا)13(.خرعظة(.)16تك:مواعظ

)9(.تض)26(.يش)13(.تثعد)28(.

)14(.حز)45(.إر)32(.إش)4(.اصم

)2(.نثىإ8(.جا)7(.أم)22(.أيمز)012(.

)11(.كورا-1712(0أع)93(.لو)25(.مت

)17(.عب)1(.ني)2(.ت!ىا-2)7(0غل

ترجمةفيلناحفظتأوضاعتالعظاتهذه

وبعد.ايرونيموسأوروفينوسبهاقاملاتينثة

المواعظمنجذاكبعزاعددانمتلكأوريجانس

هنا.ذكرهايستحيل

وأوالمنتخباتسكوليا،أوالحواشيونذكر

وعالمفيلون)منذوالأجويةوالأسئلةبهلوغاي،

القبصريأوسابيوسحتىالبهودفيالاسكندرئة

(،المقرفومكسيموسالقورئ!يوتيودوريتى

جملمنضوسالفصح)حولوالمقال

والموشيات،،وال!نبذاتالاسكندرالن(،

حقيقيئشخصإلى)تتوخهوالرسائل،والنقوش

.الكتابمنآيةفتشرح،الكاتبيتخثلهأو

ياويرستالقورسيتيودورش.باسيليوس

)معلوماتهيبوناشىأيوالدلائلالأنطثي(،

موسى)حياةالأشخاصوسير(،كشابفهمحول

المقاطع)نقذموالمناقضةالنيميئ(،لغردغوريوس

برهانه.وتنقضعلىالخصمتردالتيالبيبلتة

السللاتأخيزاوهناك(.البنطيأواغرسى

البيزنطئة(.،الفلسطبنثة،)بروكولوسالتأويلتة



مقدسكتاب

!اةوفياللاهوتفيالبيبليام!نة24(

الجماعة.

نسنطيعفلا.اللاهوتفيالأولىالمكانةللبيبليا

إلىينتميكتاثا)325(نيقةمحمعتبلنمتزأن

اللاهوتإلىينتميكنابمنالنظرممطاللاهوت

الذىلأوريجانس"المبادئ"مقالهنانذكر.البيبلي

علىفثرض023يشةحواليالاسكندرئةفيأفف

الحلائق،الله:مواضيعهوكانتأ.بالحااللهعلاقة

المؤلفعالجهاأسثلةتسعةوهناك.الكون،العاقلة

المسيحتة،في)الأولىاللاهويهة""الخلاصةهذهفي

توماأوالعبريابنغرلغورلوسسبفعلماعلى

...الإلهام،الحرثة،النفسالتجشد،ا!ويني(:

.المقدسالكتابمنانطلاقاتعالجالمواضيعكل

.ينفصلانلاواللاهرتفالبيبليا

أونوميوس""ضذآخر،مثلوهناك

النموصلعبتفبهالنيصيئ.لغريغوربوس

اللاهولثة.المحاولةهذهفيكبيزادوزاالكتابئة

ما"لأني02:17يوتفصيرغريغوربوسرفض

لاالآيةهذهإن:فقالالآب،إلىبعدصعدت

الوحيد.الابنإلىبالنسبةاللهئساميعنتبرهن

هنا.والإنساناللهبينيسوعينمثزأنفيجب

أولاقتنافي"الردث822:وأم.يتكلمكإن!انالمحيح

كمايبرهنلا"الزمانفيأعمالهقديممنخلقما

استعمل.خليقةهوالابنأنعلىأربوسبقول!

المقطع(رفاق)أواالاكولونيا"قاعدةكريغوريوس

نإ.ممكنغيرللآيةالحريتالتفحيرأنعلىفدك

يوتعارضآ22و،متماسكةتبدولاب-25آ21

تجشدإلىتعودوهي،أعمقمعنىللآية،إذن3.:ا

مفئرونهمافراطقةوالتيجة:الوحيد.الابن

السليمةالطرلقةفتمتلكالأورثوذكسئةأما.أردياء

للنفشر.والمستقبمة

15:44كور1أوريجانسفشر235سنةحوالمما

روحالطلماجسمأيضافهناك،بثرفيجسم"هناك

وهو،المائتالجسدذاتهوالقائمالجدبأنتائلأ

أحسن.إلىلمحؤلولكئههو.هوعنه.مح!لف

الهراطقةبفئركيفأوريجانس؟وتساءل

1201

منقائمبينفرفايرىالذي93-42ة15اكور

ليسقانمجسدحولنعلبمهمإن3وقانمالموت

المقطعهذافهمععل،الحيوانيالجسدطبعمن

الهراطفةضمفأورمجانسيبينوهكذا.مشجلا

.النصوصثرحفيجدارضهموعدم

)منباسيليوسلفالرابمالقرنمنتصففي

الروحفيإمقالتركيا(فيكبادوكيةقيصزية

والأونوميين.وأونوسيرسأياقيوسضد"القدس

والابنالآبأنيرهنأنيفدرألهأياقيوسظن

الذيالمبدأبحسبمشماويينليسواالقدسوالروح

هيمحملفبئمكلتذكرالتي"الكائنات:يقول

نذكر:أياتيوسويتابمبعض".عنبعضهامح!لفة

معوالروحوالابنالآبمنكلآالمقذسةالكتب

،الروح.به،الابن.نه،الآب:محتلفجزحرف

علىفدكالكتابقالمتوىعلىباسيليوسرذ.فيه

المقذسةالكتبفيصندأيلهمجمدونلاالهراطقةأن

الجزالحروتهذهيختلفلاشكلفيتطثقالي

.الثالوثفيالثلاثةالأقانيممنكلعلىالثلاثة

الثلاثةالأتانيمالجز،حروفجهةمنإذن،

كما،1الآبعنفقطنقاللاو"منه!.متشابهون

-4:15)أفأيضاالابنعنبل،الأونوميونيرى

عنبلالابنعنفقطتقاللاو"به"16...(.

الروخوعن.(.9.:ا)اكورالآب

الآب1عنتقالو"فيه"2:.ا...(.)اكور

بذكر،النهايةوفيا:.ا...(.)رووالروح

الآبنباسم)عضدوهم28:91متباسيليوس

الثلاثةالأقانيمتجتمعحيث(القدسوالروحوالابن

الواحد.المستوىعلى

القيصرييوحناكان،السادسالقرنبدايةفي

فيكبيرأدوؤالعبكاتئاوالنحو(الصرف)في

(.الواحدةالطبهيعةعلى)يشذدالمونوفبيالجدال

القيامةقبلالمسيحجسدإنبقولونالذينهاجم

مننالولا"3ا2:أعإلىاستندفاسذا.لاكان

التأويلوقذمالنأوبلهذاعلىفردالفادأجسده

كانالمحأن23:اأعيعنيلا:الصحيح

أنحلالأيعرفلمجسدهأنبل،بالطبيعة"لافاسذا"
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نإتقولالتيالقاعدةوبحسب.عناصرهفي

الآيةلهذهالحقيقيئفالمعنى،الكتابيئرحالكتاب

أداةحيثالفساد(إلى)يعود:1334أعفينجده

قبلالمسيحلجسد"الفاصد"الطاجعلىتدكالنفي

القيامه.

إلىالكثابعاد،الم!ميحئةفيالأؤلبنالقرنينفي

وبح!بباليهود،معالجدالبسببالقديمالعهد

العهديسيطرسوف،ذلكبعدولكنالتبولوجيا.

يوحنامقالاتمنعددففي.تاثةصيطرةالجديد

العهدمنواحذااستشهادانجدلنالقيصرقي،

"تخلق"سوفالحصور،مدىوعلى.القديم

الكتابفيموجودةغيرلاهوتثةكلماتالكنيسة

الجوهر(،ذاث)من"هرمواوسيوس".المفذس

يسندوهاأنالآباءويحاول)الطيعة(."فيسيس"

حولنقاشهفيباسيليوسفعلكمابالكتاب

اللائة.الأقانيمأسماءنسبقالتيالجزحروف

الجدالاتفيكبيرأدوزاالمقذسالكتابوسيلب

يحقلاإئهثئم.الكناب!شرالكتاب.اللاهوتثة

وبتركتلانمهالتيالنصوصبختارأن"للهرطوتيئ"

المسيحي.اللاهوتفيالبيبليادخلت.الأخرى

شلثلا.المشحئةالجماعةحياةفيأيضاودخلت

إلهلأنبالمسيحثة،خاصةلغةهناكليسآنهفي

ألفاخماهناكولكن،اللغاتجمبعيتكلمالمسيخبن

للفقاهة،،للكنيسةالجديدالعهدقذمهاعديدة

المسيحيئ.للاهوت،لتأويل،للصلاة،لليتورجيا

نمتذدورة.القراءاتصتدورنيناليهودوعرف

فلسطين،فيالسنةونصحفسنواتثلاثعلى

سنةعلىتمتذودورةولوتا،يوحنافحلهكذا

أخذتوقد.(مرقىعملهكذا،بابل)فيواحدة

زمنفيكانأنهوببدو.الطريقتينبهاتينالكنيسة

الاجنماعات:منأنواعثلاثةبحدوماأوريجانس

أيامفيصباحككفي،فيهافخارستيالااجتماع

الأحد.صباحافخارستياجتماع.الأسبوع

مساء.والجمعةالأربعاءيرمافخارصتياجتعاع

والوعظ:القراءةمندوراتئلاثكانتوهكذا

مدىعلىوذلك.يرمكلويفشرالقدبمالعهدئقرأ

الئاكالمكابئينكتاب

الثلاثةفيفقطولفترالإنجيليقرأ.سنواتثلاث

)الأرلعاء،بالافخارصتيافيهالمجتفلالتيأيام

ثلاثمدىعلىوذلكالأحد(.،الجمعة

دورةعرفتفقدأورشليمليتورجتةأما.سنوات

.الخاصالفرنوبدايةالرابمالقرننهابةفيصنرئة

ارالأسوليتورجئة،الأعيادليتورجئةأيضاوهناك

خاصةمكانةمعالصلاةوأوقاترصوزها،مع

الرهبانثة،الحياةوظهورالرابمالفرنومنذ.للمزامير

معهامةمكانةالطقئةالساعاتصلاةستثخذ

"أهللةالمزاميرسثتاولاالمقذسللكتابكبيردور

أ:164(.91)مزالهار"فيمزاثسبع

،للكتابيصلحلاالعنوانهذااثال!الم!بئينكتاب

عهدفيمصر،فياليهوداضطهادخبريرويلانه

منيكونلهذا،فبلرلاتور.الرابمبطليموس

متعئقة"أمورأو"بطالسياث"نسقيهأنالأفضل

بعضنينجدهالذيهوالعنوانوهذابالبطالمة".

اليونالتةفيالكتابدؤناليونانئة.المخطوطات

وخفظ..مب07سنةقبلالاسكندرتةمنيهودقي

ولاال!بعينتةمخطوطاتبعضفياليونافماالنمن

فيإليناوصلكما.الاسبهدارنيالكودك!سئتا

المقذمة،غابتالأرمة.وفيالبسيطةالريانئة

هوتماأوصعكانالكتابأنالعلماءبعضفاعئر

رمزتة.روابةبشكلمك3يبدوأيدينا.بينالآن

زمنفيحصلتأحداثخبريتضضنوهو

)2:ا-علاتبنيتضئنكما،الراجبطليموس

6:1-ها،؟سمعانالكهنةعظيمصلاة2،

)بيانرسم!مينووثيقتينايعازر(.الثخصلاة

إلىموخهةرسالة-92؟اا3:اليهود،ضذالملك

الوقتأئا4-7:9(.6:ا،المدنحكامنحتلفة

انطيوخمىعلىبطليموسانتصارفهوالحاسم

أثرعلى217.سنة)رفح(رافيافيالكبيرالثالث

هيكلإلىيدخلأنمصرملكحاولذلك،

بفضلعجيببئكلمغولكنهأورثليم،

إلىالملكعادولما.الكهنةعظيمسمعانصلوات

علىفجمعهم.اليهودجحيعبإفناءقرازاائخذمصر،

تسحقهملكيالاسك!ندرئةفيالخيلسباقملعب



الراالمكابئينكتاب

موقفبذلتالعجائبتةنجاتهمأنغير.هناكالفيلة

هذايذكرواأناليهودأرادهـاذ.تجاههمالملك

وبموافقة،ابيغيشهرفيعيذاأقاموا،الحلاص

الثزاحلاحظ.الجاحدينجحيععاتجواالملك

النسخةفي)خصوضاأسمععديدةثابهات

فلافيوسيروبهمماثلخبروهناك.مك2واليونانئة(

زمنفييحصلالخبرهذاأنغير،يوسيفوس

علىفيشذدمك3أما.فسكونال!مابمبطليموس

بغضوعلى،المصرفيالملكتحاهاليهودأمانة

وبفاعلثةالملائكةبحمايةالكاتآمن.الجاحدين

بصلاحاليهودلدىلهاحذلاثقةوصؤر.الصلاة

ولقدالآباء.لديانةالأمانةوامتدح،تجاههمالله

علىاليهوديثخعأنالعملهذامنالكاتتوخى

الاضطهاداتزمنفييسندهموأن،الأمانة

صلاةعز،4عز،،3مك4،ملث3إن.الدينئة

المنحولاتمنجزءهي151،مز،منسى

بينالكائولكعندتدخلوأالبروتستاننئة

الثانية.القانونئةالأسفار

تغذىكاتباليونانثةفيدؤنهالرابمالمكائينكظب

في.4.مبالأولالقرنفي،الرواقثةالفلسفةمن

السردانئةالكني!ةفيانتثر.أنطاكيةفيأومصر

فيفخفظالونالنالنمنأثا.والأرمنئةواليونانئة

الكودكسستضاولاالسبينثةغطوطاتمنعدد

مخطوطاتفيح!فظكما،والاسكندرانيالسينائي

مك4لان،الموزخيوصيفوسمؤئفاتتتضمن

فيالأخضائثونيرى.يوسيفوسإلىخطأنسب

الثهداءحولمدلمجاأوالمجمعفيئلبتعظةمك4

يبينأنالكاتبحاولفلم!فثا.مقالأأو،المكابئين

الأهواء"،علىيبطرأني!ستطيعالنقيئ"العقلأن

سلوكمنانطلقثتمالفلسفتة.الأصباصتفذكر

الشرلعةأنفب!توداود،ويعقوبوموسىيوسف

إلىعانذافكرهوشرح.وفاقفيبعيث!انوالعقل

عنفتحذث،البهودقيالتارلخمنمأخوذةأثلة

تجاهالكهنةعطيمأونيالدىئابتموقف

والإخوةاليعازراستثهادعن،ابولولوس

أهوائهم،علىسيطروا.أقهممعالسبعةالمكابثين
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أخذالأبدفي.المجدلينالواالنهايةحتىفثبتوا

منأخذهاكمامك،2منكتابهموادالكاتب

ازمنفيالاضطهاداتتصؤريهودئةمؤثفات

التأئيرمواجهةعملهفيوتوخىالمكابئين.

الإهمالعلىوالرذ،البهودثةالدبانةعلىالهلنسني

ضذدولقدالشىلعة.تقذمهاكماالطقوستجاه

الفطنة،:أرجرئيئةفضائلمدلولعلىالكاتب

اعثقادهعنوعثر.القؤة،الاعتدال،العدالة

هومك4إنالشهداء.موتقيمةوعن،بالآخرة

في،الثتاتفياليهودتةالتقوىعنئمينةشهادة

المسيح.يسوعزمن

.عمراموصتة،رج)الحبثيئ(الملاككتاب

بنتاتوكص.*رجموسىكتاب

مقذصةسنةهوالأصلفيالبوبيلالوبيلاتكماب

وكتاب.سنة"هكلمزةتعودممثزة()وبالتالي

يوبإن.السنواتهذهمنعدذايضئماليوليلات

القسمة"و"كتابالصغير""اليهولنأيضاستي

العالموستاهأجزاء(.إلىفحمالتارلخأن)بمعنى

،"آدم"وصئة،"آدمرؤيا،"موسى"رؤيا:القدبم

ألثانيالقرنفيالعبرئةفيدؤنالأؤلين"."وصية

حبمثةنسخةفيإلأكاملألمجفظلمولكثه.ق.م

لاتينيئنصنفيوجز-لئا،ضاعيونال!نصنعننقلت

فيفنجدهااليونانئةالترجمةأثا.صيانيونمن

مخطوطاتلتسعةأجزاءووجود.الإلاءاسنشهادات

والالةوالثانيةالأولى)المفارةقمرانفيالكتابلهذا

الذيالمحيطهوقمرانعالمأنعلىيدك(والرابحة

اليولبلاتكنابانمع.الكنابهذافيتكؤن

جبلعلىلموسىأعطيوحيأنهعلىنفسهيقذم

إنجازئاترجوئاالواءفييئ!كلفهوسيناء،

هوا-14.وخرالتكولنمفرحول)هاكاده(

عطثةحتىأالعاخلقمنايرائلتاريخيستعيد

الأخبارهذهيجعلوهوسيناء.جبلعلىالشردعة

موادقضريرليل(.)أيسنة94منحقبة94في

أمامهنانحنالأخبار.ذكراوشحهاأووخرتك

اسنلهملقد.فديمةموادبنقلخاصكهنولطتقليد

وفي،الحثيأخنوخكابفينجدهاأموراالكات
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شحولوفي،تمرانقيوجدتالنيلاويوصثة

التكودن.

اخنيارعلىيشذدأنالمؤلفأراد،الكتابهذافي

عنالدفاععلى،الئرلعةمديحعلىةاساثيل

)بدلالشم!يئالكلنداروأهمهاالكهنوئةالتقاليد

الفمرفي(.

قد،أسناتصلاةكتابأووأشاتيوسفيهاب

السرلانثةالترجماتمنعددوفي:الونانئةفيحفظ

آنهيبدوواللاتبنتة.القديمةوالسلافيهةوالأرامتة

الأولالقرنأو..م!تىالأولالقرنفيمصرفيالف

مدراشثةروايةهووأسناتيوسفكتاب..مب

الابنةأسناتمعيعقوببنيرسفزواجحول

41:45،)تكفارعفوطيمصرلكاهنالوثة

أسناتوطهارةجمالينثطوهو.2(.:0546،

نأتحشطيعلكيالحقيقئالإلهإلىاهتدتالتي

وإفرايم.منتىزواجهمامنوولد.يوسفتتزؤج

أسنات،!تالزواجفيرغبفدفرعونبكزكان

يوسف،أخيهمعلىوجاذاوأضيرونفتاليدائافأثار

عرف.وجاددانبواسطةأسناتيخطفأنوحاول

ابنيفعلأننوىبماالنبوءةموهبةبفضللاوي

بيدفرعونابنخرح.إخوتهءفلاحقه،الفرعون

متاثزاماتبهلاوياهتمامورغم،بنيامين

كتاب.لوسفالاجالفرعونفأعطى.بجراحه

أسناتمنيجعلدفاعئكنابوأسناتبوسف

فيبالثفاثينارقيهل.المهتديةنموذج

ذللث.علىلعدالبرهانيقملم؟الاسكندرتة

كل.ثشف:أو.تشف:العبريةفي)ار(،كتان

مصرفيالكثانيزرع.لينون:اليونانيةفي

ولا،فلسطينوفي91:9(إش9،3:ا)خر

جازركلندارإن2.ا:4أخ)االساحلعلىسثما

الاردنواديوفي(،والكتانحصادشهريذكر

نسيخامنهفيصنعونالشتاءفيجمزرع2:6(.)يث!

النبتةئقلع31:13(.أما،ا2:هو؟أا22:)تث

الثيابكانت.البيوتسطحعلىوتجففباليد

من)أغلىالثمنوغاليةنادرةالكثانمنالمصنوعة

الكفةالاالناسأنيبدوولكنالموف(.*

،كاتبكتبة

)أمالكئانمنمصنوعةثيائالبسوا(وحدهم

الكفنءأجلمنأيضأالكئانواسئعمل.(31:13

7(.02:!،91:04،يووز؟27:95)مت

قانولتةلانحة!رجكنيةكتب،قانونيةكنب

المشحية.التوراة،المقدسةبالاسفار

كماسفرفعلمنر"ف"سالعرثةفيكلأدب،كتبة

فياللفظةدثت.يهبهاليهابسفرالعرية:في

سكرتيرعلى،الملكيالبلاطفيكاتبعلىالأصل

ضابطعلى،الحساباتماسل!علىصز،وأمين

فيالمتعضقالكانبأصلأثا.الجندثةفيالناسيطؤع

حقبةوهو،المنفىزمنإلىفيعود،الضريعةدرس

فأعادوااليتورجيا،منبابلفياليهودفيهاخرج

عليهاالتيالتقاليدودؤنوا،النصوصقراءة

فيتتمقدالعبورهذاأنويبدو.هوئتهميؤضحسون

الكاهنذاكحزقيالنرىقحن.الخاسىالقرن

يدعوالذيالكاتبالكاهنفهوعزراأثا.النبيئ

علىولدك،للثسلعةالطاعةالزاميجذدلكيالحعب

25-7،26:أعزبالمؤمنتليقالتيالسلوكتواعد

الجماعةبناءإعادةإطارفي8(.نحرج،1.-ا9:

محافظةالئريعةعلالمحافظةدتوخىالتيالتيوقراطثة

رأيناهكذاكبيزا.توشغاالكتبةدورتوشع،دقيقة

وطعةيمارسونالمقذسالنصنفيأخضائئين

وهكذا.والمعلموالقاضي،المحاكمفياتمثار

المعفموننعم،الحقوقلتعليممدرسيئتقليدتكؤن

يدعوهمأنالناسفاعتاداعتبار،بأعظمبححببه

:38؟12مر5-7؟23:ترج،)معفحي"راب"

تفهمناالرفيعةالمهنةهذه02:46(.11:43،لو

ألهمعبسلطانيعلمأنيريدفهو:ليسوعاحتقارهم

كانوافقد:27-28(.12)مزمدارسهميدخللم

معرفة،بالكتبتلتصقمعرفةةالكفاءيعتبرون

:2؟12)تونتفخصهاالكتبنقرأأنبعدتأتجا

:6:301،26،لر؟12،26مر21:16؟بم91:4

كماللصادوئينكان5:93(.يو02:17،

متوالثيوخ،)الكتبةكتبتهمللفريستبن

اص!22:66؟لو14:53؟2:16؟مر26:57،

والفريحستين""الكتبةعبا!ةنفهمهكذا23:92(.



كتليش!

الذبن،وأولنكهؤلاءمنعلماءعلىندكالني

6:7(.لوبم:1238)مرالفرشينأخلاقئةيتبعون

بعدذؤنقدوصدهالفرست!الكتبةنقليدأنغير

.الضياعكلهوالباقي.وخفظ..مبالأولالقرن

نجهليهوذا.قبيلةفيمدية15:.4.يثىيهيش

بالضبط.موضعها

فينثيمنظامفيالثافيالمقال.الزواجعقودكتوبوت

بعقدالمتعفقةالثراخيحالج13-فصوله.المشناة

تجاهالزوجواجباتتعذدوثيقةهو)كتوبه(.الزواج

.(-2213:91تث-22:15116)خرزوجته

وتوسفتا.التلمودانفيهسيتوئمعهذاكل

وكتابة.تراءة.كتيبقري،رجلري،كتيب

الشعوبلائحةفيهمالكتيين.اومحيماوكنيم

منهماذا،.ياوانأبناءا:7(أخا.ا:دا؟)نك

أثورأذئواالبحارةمنشبهمهليني.أصل

علاقاتوأقاموا24:24(عدفي)القولوعابر

الخثبوقدموا23:ا(أاشترششىمعتجارية

أهلهمكثيمأهل27:6(.)حزالححفنلبناء

منثمالصغرىآسيةمناولاجاؤواالذينقبرص

هاعا.دوراكتيممدينةلعبت.اليونانوبلادفينيقبة

البعيد()الغربكتيمجزرعنأ.2:اريتحدث

ا:ا؟امكاستند)الثرق(.قبدارمعويقابلها

كتيم.مكدويةفمى24:24عدإلى8:8

كتيم.الرومانفسمى"3،ة011دافعلوكذلك

،قبرص*رج.كناباتهمفيقمرانأهلفعلوهكذا

كيتبون."

إلىنثير.الحسكةمحافظةفيبر!نل:اليومكحت

كحتإنالفولعلىساعدامكتوبينلوحبنوجود

نهرمنالغربيةالضفةعلىبريتليقع.بريتلهي

فيالعمرانبدأالحابور.خهريرفدالذيالجعجع

نصر.جمدتفترةخلالأوأوروكعصرأواخر

والثالثةالثانيةالمرحلتينإلىتاريخهايعودأبنبةهناك

الرافدين.نجويىفيالاولىاللالاتعصرمن

.بريتلءرج.نوزيفيكمافخارلةأوافيوجدت

)المدنتابوليىوسيدميلامملككدرلاعومر

،المدنهذهثارتحين14:4(.تك،الخمص
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آخرلنملوكثلاثةمعكدرلاعومرعلبهازحف

ملوكانكصر.(ي)51(ندعال،اريرك،امرافل)

علمحين.ابراهيماخيابنلوطوأسر،بنتابوليس

الفرارإلىفألجأهبكدرلاعومرلحقبالامر،ابراهيم

عيلاممناسمهوكدرلاعومر.اخيهابنوخلص

علىنعثرلمولكننالجامار،الالاهةخادم:ويعني

وجدوهأنهمبعضهمظن.الاسمبهذاعيلاميملك

كودورامامولكننا،المتأخرةالبابلبةالنصوصفي

الزمنمنمدةييطرتعيلامانالىنثير.نحونتي

إلىتصللمولكنها،الرافدينبلادمنجزءعلى

تقوياخبرا14تكيكونوهكذا.الاردنشرقي

اسرائيلشعببابلقهرت.تاريخبةنواةمنينطلتى

بابمانهالملوكقهرابراهيمولكن،الحربيةبالقوة

.لوطاخيهابنيمثلهمالذينأ!راهمنهموخلص

المكابى.إرججهوذاأخييوحنالقبكديس

2:2.امك

ثالثا.1،!نبي،أنبياءرج،كذبة

الحمصي.ارسانيوسويدعى5917+اوب،كرات

ثمالمخفصيةالرهبنةفيدخلحمص.فيولد

العربيةإلىترجمدممئق.اسقفصارتركها.

عن05.المقدمةالكتبحولاوغححطينسمواعظ

الانجيل.عن09،القديمالعهد

كراؤة

اليونافطالفعلإنو!ديدها.الالظظ،1(

والاسمكرز(.،نادى،)أعلن"كيريسوا(

معنكونهنا.كرازة،مناداة،)إعلان"كيريغما"

)ب!ثر،!انغالو"والفعلزأ(رك9الرلالئةاللغة

فيأئا.الوعظمفهومتثكل،متفزعاتمع(أنجل

قد)كيرينصا(،""كرازةفإن،الحديثالتفسير

الإنجيلإعلانعلىفدثت،عصوزامدلولأاتخذت

ندرسواذ.الأولىوالكنيمةالرصلبواسطة

نأقبلالإنجيلأعينكيفنفهمالكيردغما،

تعليم!ياغةحقبةكانت،أولزمنفي.يدون

"ففهموه"يسوعكلامالرصلحفظ!المسيحيصوع

هذهئمارمنوولد.أعنرهغ24:45(،الو

هيوالتينعرفها،كماالأناجيلالأولىالكرازة
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وفهصها،يسوعبهاتفؤهلأتواللهمثيللاانعكاس

الكنيسة.صهاوبثرتوأعلنوها،الرسل

.اعفيالريالةخ!أولأ:.المصادر.2(4

حرفتاتأتلمأعفيالرسالةخطبأننعرفنحن

عذدة.ظروففيوبولسبطرسبهاتلفظكما

الاختذالبطريفةيأخذونكتبةهناككانفهل

نثاطللوتاكانلقد؟يسصعونالنيالخطبةكلام

تقئللاالملاحظةهذه.الخطبهذهتدوينفيأدلق

أنننسىلاثتم.للخطبالتاريخئالطابممن

همالتاربخ.إلىنظرتالهمتكنلمالقدامى

كتابةفيعيدوناكيد،تاريخيئحدثإلىيستندون

الأدل!""الفنبحبويكثفونهتبلمنوجدما

منالنمطلهذاالأدلب""الفنأولخبرهم،

صياغةأعادقدلوقاكانإنلهذا،.الأحداث

يستعملذلكمعفهو،اعفيأوردهااليالخطب

،إذن.لرقاوئةاعترناهاوانحتىفدبمةموادعذة

الذيالمعنىعندنتوففلاالخ!،ندرسحين

بالمعنىبل،الخطبةبهذهتلقظالذيالخطبأراده

.اليومنقرأهكماالنعنفيالكاتعنهعبزالذي

"تاريح!ة"خطئا،جهةمن،الخطبهذهفيقرى

ومنلوقا.إليهيشبرموضعفيحصلحدثاتورد

يمتزمثالهينموذجثة""خطئانرى،ثانيةجهة

إلينا.فيهوصلتوضعفيالرسولةالكرازة

جميعبينمشزكةرسمةالطرلقةبهذهفبهضف

خطبةفهي:اعفيالرئيسئةالح!أئا.الخطب

فيالمجتمعينالجددوالمهتدينلليهودبطرس

خطبة4(.ا-ا)2:4العنصرةبومأورشليم

الجميل""البابعندالمقعدشفاءبعدبطرس

النهدرين،أمامبطرسخطبة)3:12-26(.

الثانيةبطرسخطبة)4:9-12(.الأعلىالمجلس

فيبطرسخطبة)5:92-32(.السنهدربنأمام

فيبولسخطبة34-43(.:)01كورنيليوسبيت

أهئمثلثبلاهي،16:4-ا)13بسيديةأنطاكية

الرسولتة(.الكرازاث

القنييسرساللفيالكرازئةالإعلاناتثانتا:.

رسائلهمنمحطاتبعضفيبولساستعاد.بولس

ةزكرا

أخذهايكونتدأو،منهتكونتد.كرازةعبارات

انسب-15:3،5اكورله:سابقتقليدمن

:3-4.اروللوثنئين(،أكرازةا؟9-.أ

إيماناعترافأمامنحن.عمادثةعبارات:لالأ.

ثعايرفيآةلارهونجد.الأولىالكنيسةنمارسهعلنئ

أقدم)من24:34لو:الرسائلأوالأناجلمن

02:28،يو؟4:14اتسوأنقاها(،التمابير

.2:11فل،ه:4أف؟86:اكور؟01:9رو

ا؟2:6-افلجذأ:قديمةمدائحأيضاونورد

3:16.اتم:13-02؟كوا

لمجئصأنالله"ضاء.الكرازةمفمون34(

"الكرازةأوداالبشارة"بحماقةبهالمؤمنين

بالكرازة.يأقيالشرخلاص2(.)اكورا:أ

تجدهناإذن،.الرسولبولسلنايقولماهذا

ميفحاحباشها.ومرتكزإيماخمهاأس!الكنبسة

؟الكرازةهذهفيالكرىالخطوط

تتئمزمنجاءلقد.المثذلعةالكبتتيم:أولأ.

أأع"الكتبفيكما،الكتب!حسب:الكتبفيه

:27؟43:13؟2401؟،3:18؟2:16

أجل.النبوءاتتحقيقهوهذا.:3-4(15اكور

النهجحسبتردلاولكثها،الكفتفت

نحفيقعلىفالتشديدالمعاصر.التأويلفيالمعروف

بهأنبأماوهو:ثابتيقينإلمطيتندالنبرءات

تلكفي".المسيح"بأيامعلاقةعل!نالأ!إء

معشعبهاللهزار،عديدةقرونانتظاروبعد،الأيام

مععلاتاتهالتارلخذروةإلىفحمل،وبركةدينونة

3؟ا:18لو5:93،يو.ا-12،ةا)ابطشعبه

،24:26-27.)44-46

مركزفيحدثها.وقيامتهالمسيحموتثائا:.

فيالجوهرفيالعنصرهما.الكفوتتفة،إيماننافي

الميحبدأ.العناصرسائرتدوروحولهما،الكرازة

)أعالتوشعبعضمعذكرتكماخدمتهفأتئم

)أعماتثئم2:22(.رخ:24؟13طه!؟:+-9ا.

:28؟93:13،ا.03؟5:؟-2:233:1314،

13:92،)الحالقرفيجعلب(.15:3أكور

كأ؟24:4الواللهأقامهوقدأ(.15:4أكور



كران

،4:01،5:03،01:04؟323:51ثج-23:ا!2

للرصلونراءىب(.:154اكور03،:13

3؟ا:413؟-اب01:04أع،ب2434؟الو

الوللقيامةشهودأصارواالذين15(:15اكور

4:.ا؟3:15؟2:32؟22؟ا:8،أع24:48،

.(51:15اكور31،:9342،13-:01؟5:32

جوهرئةهيالرسلبهاكففالتيالثاهدوظيفةإن

إلىيستدالمؤمنينفإيمان.الكرازةإلىبالنة

واحذالمجفواأنأرادواحينلهذا،.الرسلشهادة

سيكونالذيدوربطرسحذديهوذا،محك

سانرمعيسوعلفيامةضاهذابصبرأن"نخ!ازا":

ا:22(.)أعالرسل

وارنفع،،المسيحقام.يسوعتمجيدلالثا:.

3:13؟2:طهم!؟)اعاللهيمينعنفجلسوكد،

فيمشأخزاجا+العنصرهذا2:9(.فل3؟ا5:

بلغحبثوالصعودالقياعةعلييدكوهو،الكرازة

الآب.يذيإلىشيءكلفسلمالسماءإلىالم!بح

وعدالذيالروحإن.القدسالروحعمل:رابغا.

علامههو:7(26:16؟15)يوالمسيحيسوعبه

يفيفحهالذيهو.اللهيفعلبهالذيهو.اللهقدرة

32(.2:5:لمهم!،)أعالبشرجمغعلىبوفرةالمسبح

الح!ماء.فيالمسيحمحدفيالأرضعلعلامةوهو

اللهلمعجزاتمتواصلانعكاسهوالأعمالوسفر

.الفدسالروحيجريهالذيالقديربالعمل(2:11)أع

وعظككوالاهتداءالتوبةإلىنداءخامثا:.

:43؟01)أعالتولةإلىبنداءينتهيكرازةبشكل

القدسوالروحالغفرانيقذمفالرهمث13:38(.

"في:12()4الخلاصوعدهوالذي31-32()5:

إلىيصلالتولةإلىالنداءوهذا".الآتيالزمن

الختامفي)2:38-93(.الخطايالغفرانالمعمودئة

ملخصهياللهبملكوتالكرازةإنالقولنستطبع

قىاءتهاأعادوافيهها،توشعوا:يسوعلكرازة

حدثالأساسيئ،الحدثضوءعلىوتفسيرها

هوالذيالناصرفييسوع،وقامتهبسوعموت

الوحيدالتفميرهوالحدثهذا.اللهوابنالم!يح

المسبح.بسوعلنعلبم
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أبناءأحددبشونابن410:اأخا،3626:نككران

النصوصفيمذكور)والحوريالحوريسعير

(.المسمارية

الثمالأتصىفيصغيرةمملكةعاصمةصباسة

القديحةالمدينةهذهموتع.قبرصلجزيرةالشرقي

الحديثةالقرية!ثمالي،فيلونأيوسهو

فيخضتالمملكةهذهأنيبدوريزوكرباص.

تربطأساطيرهناكسلامينة.لملوكوقتهامعظم

صيدونملكهوالذيببغصاليونكرباسيةتأسبس

الاسطورقي.

لدراسةمكزساللاهوتمنقسم!ستولوجيا

وعمله.يسوعشخص

وم:أو.اسك؟أو،سك:العبريةفي)ار(،كرسي

غرفةفيالبيتأثاثمنجزءالكرسيب.ش

علىيخقعدالفقيرأما4:.ا(.مل)2الوجهاء

الكرييئإنا(.47:إش2:8؟إاصمالأرض

عادقيصخصعلىلامهثم،ضخمىعلىتدك

14:21(:مك38:222؟صي22:23؟)إش

18(،ا:9؟4:13،)اصمشيلوفيالكهنةعظيم

3،01:صم3،022:تض18؟ة17)تثالملك

الله12(،27،46،2:4،ا:02،امل7:13؟

هوالواخ!في.ا:ا(.ا:26،حز6:ا،)إش

وبيناالكرسيبينتمثزلاالعبريةواللغة،عرش

مصغزاكرسئاالاركيولوجيالناقذت.العرش

والنبوالاضررلةالنقيشاتوأرتنا.الفخارمنضنع

عروسا(أحيرام)ناووسوالمييقية)زنكولي(حثية

وأمحتحةأسودصورمعبالعاخمطغمةملكية

منالنمطهذا.الكوعتحتمحدو()عاجكروليم

عثنارتعروشفينجدهالكراصي()أوالمقاعد

فينيقية.فيالعبادةشعائرأجلمن

ا:14(.)أسأحث!ويروشحكماءأحدكرثنا

نقعوهيالهوداليهالجأمدينة.؟1217مك2كرك

داتيحاتكونتدجلعاد.بلادوفيالاردنسرقي

القربحمدالئيئابوتلهيالي5:92()امك

مسكين.شيغمن

تير.،رخكرك
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البعةأحشويروشخصيانأحدكركس

ا:01(.س)1

اليمنىالضفةعلىتقع.الومجرابلسهيكركميثى

وجدث.1191سنةفيهاالتنقيببدأ.الفراتلنهر

الثالثالالفمنايبلانصوصفيكركيشأخبار

وفي18و91القرنينمنمارينصوصوي..مق

13.القرنوأواخر14القرنبينالحئةالصوص

تلعصرفيكبيرةمسنوطنةكركميشكانت

محضنةمدينةأصبحت(...مق76،)الالفخلف

مرازاالحثيوناحتلها.الثانيالالفمطلعفي

تحوتمسجيوشمنهاالقربإلىووصلت

حواليالبحرشعوبيدعلىتهذتالثاك.

احتلهاجديد.منبناؤهاأعبدولكن..مق0012

سنةنصرنبوخذدمزهاثم717سنةالاشوريون

.506

الحالئة،التركسةالحدودعلىالراقعةالمدينةهذه

إلى0024سنةمنمكنولةنصوصفيوالمذكورة

العهدفيجديدمنلتبنىزالتقد006،سنة

ايبلاوئائقتحذثت"أوروبرس".باسمالهلنشي

هذاكاموش(.الاله)رج"كار-كميثى"عن

شعوئاوضقتبتجارضهااشتهرتالمدينةأنيفي

،ماريزمنوفيهذا18القرنفيولكن.سامثة

ختابلاأوخندابلالوفيا:اسضاالملكاسمكان

فاسمهيترعقيابنهأما(.الألفمعابلاخندا،)أ

ارنبطت،الثانيالألفمنتصفو.سافياسم

بالمبتائين.*،بالحثتبن*،بحلب!كركبثى

جيوش*14وسنة0152سنةفيهاومزت

1352،وسنة.الثالثوتحوتمسالأولتحوتمس

الملكنائبمركزمنهاوجعلثوفيلوليومااحتئها

هذاكركميشولعبت.الشمالةسوربةفيالحثي

علىفشطرتالحثثين،حكمنهايةحتىالدور

إيما!.وعلىأوكاريت

)عاصمةوحتوسةلأوغارلتحدثممابالرغم

يحكمونالنيوحح!ونأوالحثيزنظكفقدالحثئين(:

عليهااستولىيوم717،سنةحئىكركميش

01:9إضيلمحهذاإك.الأشوريالثانيسرجون

كرمل

أرفاد،مثلوحماةكركحضى،مثل)كلنو

التجارئةالأهمثةوكانصدشق(.مثلوالسامرة

سورلةفي،يشعملونظلرابحبث،كبيرةللمدينة

وأوزانقياساتالعليا،الرافدبنوبلادالشمالئة

ممرفيتدخلالمدينةنهايةوارتبطت.كركميش

زحف.أشوربةتخلبهصتوخى061-506،سنة

يوضئاالملكاصتطاعوماالمصرقي،الخ!

رج35:02،أخ)2يوقفهأناليهوذاوفي

كركميئىفيالقيادةمركزفجعل23:92(،مل2

بسامبنبكختممنها،الحفرئاتعليهدئتما)هذا

061-،الثانينكووختم664،6-"ا،الأول

نبوخذانتصر(.المصرفيالأرشيفوبعض595،

ولاحق،المدينةواحتك،المصزيينعلىالابلينصر

القولإليهيلمحماهذا.حماةخىالمصريالجثى

إلىنضرنجوخذوعاد46:2-12.إرفيالنبوفي

ثلاثةبعدإلأدمارهامنتقومولن.فدثرهاالمدينة

الزمن.منقرون

بستان:كرمل

يهوذاشرقيجنويىفيمدية،1(

15:12اصمفيمذكورة)يث!15:هه(-

نابال(؟)بيت25:2،704،ضاول(؟)أسلاب

23:35،صم2(،المدنالائحة03:92اصم

كلمأ1تبعدالتيالكرمل:اليومهي!.:11أحا

.حبرونمنالجنوبإلم!

واالكرملجبل:اليومهي.التعريفاداةمع2(4

إلىفيصلكلم02حتىكلما0يمتد.ايليامارجبل

السفحعلى.م552فيهقمةأعلى.المتوسطالبحر

إنه)تجثون(.المقطعفهريجريالشرتيالشمالي

؟7:ه)نثىباخضرارهوالازدهارالجمالصورة

والدمارالضيقرمزهومففروكرمل2(.35:إش

كان(.4:انا؟1:2عا26؟:4ار9؟+:)اش

للتاربخ.الالقةالحقبةمنذمأهولاالكرملجبل

هبكلا25المغارةوادىفيالمنفبونكتضفوقد

جلئذكر..مقعثرالخاس!القرنفيعظمئا.

ستنباسمالثاكتحونمسمدنلائحةفيالكرمل

لاجبلالكرملسمي..مقالراجالقرنفي.كاب



كرمى

ذبيحةوسباسيانسقدموهناك،.المقدسزوض

18امليخبر.مستفبلهعنمعلوماتعلىليحصل

لالههم.الذبائحعليهيقدمونكانبعلكهنةان

ذبيحتايياوقدم.ايليارتمهيهرهمذبحهناكوكان

القسمفيالمحرقةالمسماةالصخريةالهضبةعلى

أقام.بنبوعيخرجحيثالكرملمنالشرقيالجنوب

هناكوقذم،الكرملعلىالوتتبعضاليشع

:23-25(.4مل)2ذبائحهماسرائيلمنالاتفياة

يبدو(المغارة)واديبالمغاورالمليءالجبلهذا3(،

هي:أبوابأوممزاتئلاثةمعكليئحاجزبثمكل

منالذهابأردناإذاهذا،يبلمام،عدو،يقنعام

وسهلعكاسهلإلىالجنوبقالساحليالهل

هناك.قيشونخهريجريحيث،الشمالفييزرعيل

23251-2275(الأولبييإلىتعودمصرئةوثبقة

الجبالشمالفيالبحرمنالجيوشنزولتمؤر

228،)نشوالفزالا(رأس)أنفالمسئاةالعالية

يلتحوكانهالمزاتبحضالنصنهذايفشرا(..ح

التيالمدنلائحةفيئذكرالذيالكرملجبلإلى

باسمق.م.1468سنةالثالثتحوتمساحتفها

عكامدينةبينقدصو(،)راشيالمقذس"هـالرأس

رعمسيساحتفهاثثم(.الكرمل)أيو"كرمين"

مثل.العاصيعلىقادشإلىحملنهخلالالثافي

فيمبدوجودعلىبدكتدشو()راشيالاسمهذا

لقبيلةالجنويثةالحدودالكرملكان.الموضعهذا

،01:11)يشوزبولون26(:91)يشأيثير

مدن"ثلاثمعلمنشىالثمالئةوالحدودقيثمون(،

هذامن12:22(.رجابم17:ا)يشيقاعها،

الحدودنقطةهوالذيتابورالكرمليشبهالقبيل

22،،:9112)يشونفتاليوزبول!نيساكربين

كهنةلأن،لفينيقيةالكرملكان9،القرنلط.34(

موضوعكانولكثه.عليهيذبحونكانواالبعل

قدبه.طالبأخابلأنالحدود،علىخلاف

الثاكضلمنضرحملةفيمذكوزاالجبلهذايكون

شرا.لع"بالاكادكط3بالا.(.مق)841

إشعوبإلىنداءنصرنبرخذأطلق،ذلكبعدي".

ا:8(.)يهمعهيحاربوالكي"الكرمل
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كومي

منأسلابعلىاستولىالذيعثانءوالد!ا،

يشوعاطلقهالذيالتحرلمأمررغمعاي"مدية

4؟1(.أخ)1يهوذانسلمنكان18(.7:)يش

:9؟46)تككرممطعانلةجد.رأوببنابن2("

ه:3(.أخا26:26؟عد6:14،خر

)بتولبة(فلوىبيتمدينةشيوخأحد34(

ا؟8:.ا؟6.01:6:ايه

منعددمنهاانطلق.الرافدبنبلادفيبلدةصوب

95،:2عزرج.فلسطينإلىبزربابلولحقوااليهرد

7.61:نح

لفظةنجد.الكلمةأمل،1(كرويم،كروب

منقرلبةوهي.القديمالعهدفيمرة19إكروب!

اجن،علىيدكالذيكورلبو،كرلبو،ا!ادي

رب:الاحرف)نقلركيبا:حرفيا.ويئشفعيحرس

،مكانأيفيالكاردبوهذالايصور(.بركئم.ك

إلىينتميأنهغبر.خاصةصورةبأياسمهيرتبطولأ

لثكلمثلهمئثلوقدلخمو.اولامماسوطبقةذات

العروشيزئنوهو.نجسين(من)مزيجهجينكاثن

خئ!بمنيصنعقدالمعابد.بمدخلويحيط

القعلجذرأنمع.النحاسأوالفضةمن،الابنوس

فالقرابة،القديمالعهدفييوجدلا()بارك،بر"ك

ا!ادفي،كريبومعالبيبليب"ور"كبينالدلالتة

بشكلجاءاقدوصورتهمالكروبيماصمانعلىتدك

يكونأنالمعقولفصن.الرافدينبلادمنمباشر

عنحركاتهتختلفالذيب"ور"كالاسم

لغةمنأخذقدوكوريبو،كا!يبوالاكاديحركات

صورةتستلهموانالفينيقتة.مئلغربئةسامئة

اصائيلجبرانأقربعندوجدتنماذبخالكروبيم

اسموجودهوالفرضئةهذهسيتوماويهوذا.

النصوصبعضفيكروبمعيتماهىالذىكروبو

اللفظةهذهتبدوحيث،معجمفيالموضوعةالبابلتة

العبرية،فيمامثالعلى،اخرىلغةمنأخذتوكأنها

البطل.اوالاميرعلىفدثت

للفظةالبيبليالمحنوىعل.القديمالعهدفي2(4

نصوصفيمثتةمعطياتمعيتوافقأن،كروبيم
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مدخل!كرسونهم:اللفظةهذهفيهاتردنوراتئة

فيصعبمقطعوهناك3:124.)تكعدنجئة

معصورملكالنبيئفيهيقابلا-28:416حز

أدببر(عرابفيالكروبيمؤضعوقد.عدنكروب

وجعل،(3:13أخ2؟-6:2328مل1)الهيكل

وهم8:6(،)املأجنحنهمتحتالعهدتابوت

6:92،)املوأبوابهالهيكلجدرانأيضايزئنون

الغشاء،تزينانكروبيمصورتاوهناك32.135،

دم!:6-9(.؟02-17ة25)خراللقاءخيمةغشاء

31،:26)خروحجابهابراديهاالكروبيميزلنكسا

الكروبيمعلى"جالشا"يهوهويحتبر35(.36:8،

13:6؟أخا61:2،صم4:42؟صم11

99(؟82:مز؟3716:إش؟91:15مل2

وسابخافرس(على!ما"الكروبعلى"ركئا

رج؟18:11مز؟اأ:22صم)2الريحاجنحةعلى

محدترك01حزوحسبا:3(.6840:ه؟عز

كرويم.يحملهالهيكليهوه

علؤها.سلمانهيكلفيالكروتيننرى:أولأ.

جناحيهمامذوكذلك،ونصفأمتارأربعة

نجدهالذيوالوصف6:23-28(.)امل

الآ:حر،بجانبيقفالواحدأنيتضئن

3:13(أخ)2)الرواق(هاكلإلم!ووجهاهما

وسطفييجتمعانبحيثمفترحةواجنحتهما

وهكذا.الجانبيينالجدارينويلامسانالمحراب

هماعرضها.فيالقاعةكلباجنحتهمايملأان

المفمثىالخشبمنمعنوعتانكبيرتانصررتان

الجناحانيشكلبحيث6:28(،)املبالذهب

اربحةطولهاخضب(جسر)أكطعارضةالداخليان

الجدارلنيزئنانالخارجيانوالجناحانتقرلئا،امتار

نأالمعقولمنليستقنثة،ولأسبابالجانبتين.

ثيءدونأفقيبشكلمترانطولهجناحسسبت

بينيماهي01:15،02،32خرأنوبما.يسنده

هناك(،الحيواناتأو،)حيوتوالاحباءالكروبيم

حيواناتبشكلالكروبيممثلالنصأنيعتبرمن

بحضأوالهولاباتثبماهي.قوائمأربعةعلىمجنحة

انسانرأس:هجنئةصورةهي.الاشورفيالجن

كروب،بكرو

ولا،الاوسطالشرقفيوجدتزسومفيكما

يمينعنئخعلحيثالفينيقئةالعاجئاتفيسئما

الذينعدنوكروبيموشمالها.الحياةشجرة

3:24(إتكالحياةشجرةمدخلعلىيحافظون

نأوبصا.إلبهأشرناالذيالتقاربهذايثبتونقد

الكروبيم!أجنحةلتحتخعلالذيالعهدتابوت

:7؟132)مزجوهقدتيموطئكان8:6()امل

الكروبيبماعتبرفقد،حضورهوموضبع2(:28أخا

عرفتيتدالهولابيعروشوانصئالا،عريثه

.كنعانوفيفينبقية

نابوتبغطي)الذيالغشاءكروبوئابا:.

الخالمىالذهبمنصغيرةتمائيلهيالعهد(.

الضثاءبطرقبئئتتالعلاءإلىممدودةأجنحةمح

عكس6-92(ع!:؟2.-:2517)خرفتواجهت

العاجئاتمنعدذاونجد.!ليانهيكلكروبي

مع.(.مقالثامنالقرنإلى)تعودالفينيقئةالسورئة

امتدادنصفالممتدةباجنحتهماالهوللأبتمثالين

نمئلسعيفةويساربمينمنبتواجهان،العلاءإلى

فيأيضاالرسمهذاؤجدوقدالمقذصة.الشجرة

فياسبانيا(البالبار،)جزرايبيذافيوحتىقبرص

بالكروبينالثحبهكلشبيهوهو..مق7-6القرن

الغشاء.على

حسبالهكل.جمدرانكرولوئالثا:"

بنماثلمزئنةالهيكلجدرانكانت6:23،امل

ونجد.منمنمةوبازهاربسعيفاتالكروبينمن

6؟32،)املوهاكلدبيرابوابعلىعينهالرسم

علىوأسدوصعيفاتكروبوننقضصاعةء3(،

التعدادهذا7:36(.)املالدائرثةالهيكلقواعد

يحفظالذيالهولألاصورمعتائالمجاوئايتجاوب

حزقيالهيكلجدرانوزيهنت.الحياةشجرة

والسعيفاتالكروبينمنافريز:مماثللثكل

هوهذا،حزقيالوكروب4:18-91(.اأحز

مناسدووجهجمهة،منانسانوجه:بوجهين

26،3،36:8:ا-اخروحسب.اخرىجهة

لابكروبينوحجاجم!االلقاءخيمةبراديزثنت35،

ق.ا:14؟حزإلىونعود.شكلهميحذد



نولوجياكرو

لئهكروبوحهأمامأنناهذايعنيقد.ا.:احز

عذةإلىيتيانالمقطعينهذينأنصرثور.وجه

محكالكروبوجهواحلال.ندوينثةتمستط

دينئااهتمائايعكسقد،01:14حزفيالثوروجه

عندالخصبرمزاستعماليتجن!ونيجعلهم

الوثنيين.

العهدين؟بينماأدبفينجدماذارابغا:.

تجده)02:17،الحبث!ياخنوخكتابحسب

لجبرائل،الكروبونبخضع(،اليونانيةفيايضا

السلافياخنوخحبسبعةإخمهم.القديىالملاك

يحيطونولكنهم،السادعةالسماهفيويقيمون)8(

عالج.9(أخن21السابعةالسماءفياللهبعرشأيضا

إلىعادفما،الهيكلكرويىيويصيفوسفلافيوس

يستطيع"لا:فقال،للكروبينالجليانيالتفسيرهذا

)عادياتئئبهون"مابنخ!لأويقولأنأحد

.)8:73

بهاالتيالطردقةهيالكرونرلوجياكرونولوجيا:

اللاحقة.الصفنعذوثابتةمحددةنقطةمنننطلق

:الامبراطوريالعهدفيالرومانيونفعلهماهذا

كانونمنالاولمنابتداءالسنبنيعدونكانوا

هذهيجهلالشرقولكن..مق753سنةالثافي

انطلاقاالسنينيسمونفالمصردونالكرونولوجيا.

كانوا،عثرةالثانيةالسلالةفبعد.هامةأحداثمن

.للعرشالملكاعتلاءمنانطلاقاالسنينيعدون

كاد:سلالةمنذبابلونيةفييصنعونكانواماوهذا

صابق.هامحدثعنانطلاقاالسنينبعدونكانوا

حسبالأحداثيؤرخونبلأواالكاسيينوبعد

شةمنذالاشوريونواعتاد.الملكملكسنوات

رجلمنإنطلاتاالسنةيسقراأن.م.ق0002

وهكذا.المدينةاوالعشيرةأوللحائلةاسصهأعطى

وأولالأسماء.هذهبفللائحةنظموا

فياتدأت،الملوقيونأدخلهاثابتةكرونولوجيا

وفي311سنةنيسان3و2منانطلاتابابلونية

)اوالاولتثرلنامنانطلاقاالسلوقيةالمقاطعات

..مق312شة(ديوس

البيبلبا.ؤالمستعملةالكرونولوجيات:أولأ.
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؟2:اإش:هامحدثإلىالكاتبعود14(

كز(؟الارضية)الهزةا:اعااضدود(؟)احتلال

يهوذا(.ملك،عزياأيامفي)الزلزال:ه14

الوثائقيؤزخونبدأوا،الملكيالزمنفي،2(

انطلاقاأخ(،مل)رجالملوكوكرويكاتالرسمية

أ،هذايعملونكانواواذ.الملوكحكمسنواتمن

بدايةمنبلالحدثتاريخمنيظلقونيكونوا

فيتبدأالروزنامةوكانت.الروزنامةحسبالسنة

دئردنشهروفي،الشمالمملكةفينيسانشهر

يهوذامملكةفيعادواولكنهم.يهوذامملكةفيالاوك

يبدأونفاخذواالملكيةمنالاخيرةالحقبةوخلال

الليتورجبةالسنةتطابقبحيثنيسانشهرفيالسنة

بالمصرسينالشمالاسائيليواقندى.المدنثةالشة

المدنثةوالسنةالحدثبينالواخالزمنفحسبوا

)وهكذاالجديدللملكالاولىالةكأنها،الأولى

فيالأخيرةهيالملكتبديلسنةانوبما.(يسبقون

بنوواقتدى.مرنينتعدالشةكانت،خلفهسنوات

أولمنالملكسنواتفعدواتالرافدينببلاديهوذا

)وهكذاالحدثتتبعالتيالمدنثةالجديدةالسنة

يسثىالحدثيسبقالذيوالزمن(.يتأخرون

رلش،الحبريةفيملكوت)راشبتدأالملك"بداية

94:34(.ا؟27:؟ا26:ارالأكاديةفيشروتي

المنأخرالزمننظاماستعملواالعلماء:بعضويقول

زمنفاتبعوايههوذابنوأئا،يوآشبعداصائيلفي

كانواولكنهم.يوآشإلىيوراممنالمسبقالنظام

هذاعهدفيححلالمذكورالواقعأنيلاحظون

الجديد.العهدعننقولوهكذا.ذاكاوالملك

إتما،هيرودسالملك)عهد291:ا،مت

(.هيرودسايامفي)كان:هالو(،هيرودس

حزقيالكرونولوجيااساسالعلماءيناقش34!

ا:ا.فينقرأهاالني03السنةبسص

24:1225:8،مل2و52:12اريؤرخ4("

587سنةوتدميرها795سنةأورشليماحتلال

الزمانينهذينولكننصر.نبرخذشواتحسب

الذي52:28-03ارفيوردماب!ةيسبقان

بعضقال.البابليينلدىالمتأخرالزمنيستعمل
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سنةملكهبدأنصرنبوخذأنالغربيعتبرالعلماء:

را)رجكركميضعلىالحملةقادحين606-506

7:اوزك12:01:ا،حجيحسب2(.46:

؟5:41؟ا:2نحو4:42،6:51،7:7وعز

.الفرسملوكسنواتحسبالسنوات13:6

؟ا8:،ا7:ا،2:2؟ا:اداعننقولوكذلل!

يوحنارسالةفيؤزخ3:الوأط11:ا.9:ا،

نجهلولكننا،لطيباربوسعشرةالخامسةبالسنة

طيباريوسصارفيهاالتيالسنةمنيعدكانإن

أعلنتفيهاالتيالسنةأوآب!1)4امبراطوزاوحده

2(.ت)12امبراطوريةلجنة

العهدحسبالحشواتالمكابيينسفرايعد5(،

النواريخأنامكفينلاحظأنيجب.السلوقي

وبالاحطاثالسلوقئينبالملوكتتعلقالتيالسياستة

28،:3،374:،1:01،02)مثلاالدولية

المكدوفيالسوريالشكلحسبتعذ...(6:16

التواريخوأن312(،سنةالاوللرينفي)يبدأ

54؟:519،3؟:954،:اة)مثلاالدينبة

اليهوديالئكلحسبئعد16:14(41؟.اة

مك2وتبع311(.نيسانفي)تبدأوالبابلي

شتبعالمقحمةالرسائلاما.الدينيةالكرونرلرجيا

وحسبكتبها.الذيالثمخصكرونولوجيا

اليهودفيةالشببدأ14:27و134:ااملث

منمنطلقاالسنينيعذ،استقلالهاسترجاعبعد

الحاكم.الكهنةرئيسسمعان

انطلقوافقد،الشناتفياليهودالمؤرخونأئا6(،

هذهومع..مق3761صنةحدثالذيالخلقمن

الفرنمنذاليهوديالمجمعاتجهاالتيالطرلقة

الكهنوقالكاتبعملاليهودامممل،الوسبط

سبعةإلىفأشار(الخلقنشيد)فيالخليقةقسمالذفي

الخلق،الانسابلواثحبواسطةبعدفيماليربطأيام

ابراهيمودعوة،ابراهيمبدعوةوالطوفان،بالطوفان

طابغااللائحةهذهيعطيئممصر.إلىبالدخول

منأبكلؤلدمتىبدقةفيدلكرونولوجئا

ونوحآدمببنالتيالعثرةالاسماءفإلىالآباء.

في)كمامرتفعةأعمازايتسب:ا-32(ه)تك

نولوجياكرو

ولابالتارلخالارتامهذهترتبطلاالابلي(.التقليد

التيالعاديةالسنواتمنأقصرسنواتتقابل

ثاليذهبيبعصرباعتقادترتبطإنها.نعرف

الاعمار)انظرتدريجياانحطاطاالبثريةوانحطاط

أخذت11:.أ-32(.نكفيتارخإلىساممن

منأرفعزالتماولكنها،تتناقصالأعمارهذه

بنياقامةزمنالكاتبويحذد.تاريخيامقبولةأعصار

وهو04(ة12)خرسنة043مصرتفياسرائيل

معطيات)نجمعكنعانفيالآباءاقامةزمنضعف

انطلقنااذا9(525:26،47:0؟:12:4،21تك

مصر،منالخروجخلالالكهنةرثيس،هرونمن

رث!24نجد،المنفىبعدرئيسأول،يشوعإلى

كلكانفاذا3:2(.عز4؟03-ا5:أخ)اكهنة

03(ا،3:اقض)رجسنة04منبنألفجيل

شة.069:المنفىنهايةإلىالخروجمنالزمنبكون

بناءالحقبةهذهوسطالكهنوتيالكاتويضع

بعد485النةفييؤزخهالذيسليمانهيهل

لهذهالمصطنعالطاخ!إن6:\(.أاملالخروج

تحسبلاوأنهالاشما،واضحالكرونولوجيا

فيالموجودةاغليلةاالكرونولوجيةللاشاراتحابا

آ13صع15:16تك)قالاخرىالتقالبد

16:16معاكط21:4تلصق12:04،وخر

21(.:46مع2،02،22:،4تكق،2:15وا

.المحددةالتوارلخ:ثايا"

فينجدلااننابما.القديمالعهد1(،

اشرونوميةمعطياتالقدبمالعهدكرونولوجبات

فيالاحداثنحذدانلناتتيح(بالفلك)نتهحفق

العهدتاريخنربطأنعلىمجبرلننفوسنانجد،الزمن

وهكذا.القديمالثرففيالمعاصربالتاربخالقديم

الاكاديةفالوثائق.مطلقةكرونولوجياعلىنحصل

أساشالناتقدمواللاتينيةاليونانيةالنواربخومعطيات

تكنفلمالمصرلةالمراجعاما.البيبليالكرونولوجيامتيئا

لنا.جدامفيدة

نملك:كنعاناحتلالإلىابراهيممنالفتهرة2(،

نحددانلناتتيحواريهولوجيةتاريخيةمحطيات

وافتراضية.تقريبيةبطرلقةالزمن



نولوجياكرو

القضاةزمنفيالاركيولوجيةالمعطيات،3(

عبورمنمنطلقينالمعطياتهذهزدنافإذا.صبلبلة

بناء)بدايةسليمانمنالرابعةالسنةإلىالبرلة

سنة،054علىيزيدرقمعلىنحصلاليهكل(

بينسنة048مرتانه6:ااملبقولبينما

نقولاركيولوجيةولأسباب.الهيكلوبناءالخروج

بعدحصلت(5:91)قضوباراقدبورةمعركةإن

المصرلينبيدكانتمحذولان،.!.ق0115سنة

التاردخ.هذاقبل

فيثابتةنقطةنجدوسليمانداودقبل،4(

الملكينهذينعلاقات:515:وامل11:هصم2

بومموسالمؤرخلائحةفمع.صورملكحير)ممع

شةيملكحيرامنجعلالثالثشلمنصروحوليات

يقوليوسيفوسإنوبما.تقرلبا..مق969-369

لحيرامعشرةالحادبةالسنةفيبلأالهيكلنجاءان

لملكالرابعةالة3:2أخ2،ا6:امل)حسب

619-سنةملكاصارسليمانيكون(،سليمان

هذا589-579.سنةحواليالهيكلوأشى069

هذايجعلالذييوصيفوسيقولهماعلينطبق

أشهر.8وسنة143بقرطاجةتأش!قبلالحدث

قرطاجةإن.(ق.مالرابم)القرننجماوسيقول

نا:بومبيوستروغوسوقال814.سنةأسست

825.سنةايصنة72بىرومةقبلتأسستقرطاجة

42(:11)املسلبمانملكيحذدالذي04فالعدد

وانقسامموتهيجعلفهوهذاومعمدؤر.عددهو

هذاقبل)بل22929-اسنةالعثرالقبائل

موتيحددرأيوهناكرأي.هذاالوتت(.

319.:وثالث929وآخر:269:سليمان

لرحبعامالخامسةالسنةفيشيثساقاجتياح5(،

لطتوفيالذيشيثاقفكتابات15:25(.)امل

أواخرقالحملةبهذهتامأنهتدك،لملكه22السنة

لاالمصريةالمعطياتمنانطلقناإنولكن.حياته

صنةبينكانت.بدقةعهدهبدايةنحدداننقدر

الذممياشلكانوسبرأىأخذنافإذاو.039.59

صنة،135علىيمتدالعشرينالسلالةعهديجعل

039.وسنة049شةبينتمقدالاجتياحيكون

2401

كرونولوجيةلائحةننظمأنبعدنستطعلم6(،

ملوككرونولوجيامنمنطلقينالجمبععنهايرضى

اتاربخإلىالعودةمناذابدفلا.واسائيليهوذا

إلىعدنااذا:أخابمعونبدأوالالجما.الاشوري

نأنرف)858-824(،الثالث!ثلمنصرصخرة

شاركااسائيلصلكوأخابدمشقملكعازرهدد

عنشلمنصريتحذث.الاشوربينضدحلففي

ادا)3!8(0لعهدهالسادسةالسنةفيقرقرمعركة

)رج852بالأحرىاو853خرلففيأخابمات

أخاباكان163:ااملوح!ب22(.امل

سنة32حكمهامندالذىصورملكابتولعلمعاصر

الثالثشلمنصريقول:ياهوثثممهـ-7.856بينأي

.السامرة)-عمريبيتمنياهوإنحولياتفي

الثامنةالسنةفيالجزيةلهدفع(.حمريمار:حرفيا

ومقخل9مل2ئورةانيعنيهذا)841(.عث!رة

حب:مناحيموبعده.التاريخهذاقبلتضايورام

التيالجزلة؟فعتالثاكفلاعرتغلتحوليات

لهذاالثامنةالسنةفيي15:9مل2عنهايتحذث

ال!شة.هذهبحدمناحيمماتاذا،)8*(.الملك

كتاباتمنانطلافانحذدها:دمئقعلىالحملة

:9(.17مل)2كي-2*:الثاكفلاصتغلت

فيملكاالئافيصرجونصار:السامرةسفوط

17:ا-6مل2ينسب722.سنةالثانيكانون

)726-الخاسىشلمنصرإلىالسامرةسقو!

ملكبدايةفيالسامرةسقطتولكن722(.

سقطتأخهايعنيهذايئروقي(.أرلشصرجون

سنحاريبحملات721.سنةنيسانفبل

حولياتإلىعدناإذا18:13-91:36(.مل)2

،حملتهخلالاحتلالملكهذاأننعرفسنحاربب

حزقيااوحبس،يهوذافيعديدةمدئا07(1)الثالثة

عليهوفرض،قفصهفيالعصفورمثلأورشليمفي

)اوترهاتةتدخل:919مل2يذكر.باهظةجزلة

مصرملكيصرلمخهرقةانبما.كوشملكضهرقة(

يوم107سنةتدخلإنهنقول096-968،شةالا

ولدأنهتبينضهرقةكتاباتولكن.الجيشقائدكان

معقولاالعلماءاحدافتراضيجحلهذا781.سنة
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بينيمزج18:13-91:36مل2انيقرل:اذ

ومصر.يهوذاعلىسنحاريبجهماتامحملتين

سنة،والثانيةفيها.انتصر107،سنة،واحدة

جيثطالولاءضربحين،بابلدعاربعدأي،968

الاشوريةالحولباتأغفلتهذااجلمن.فانسحق

كانتأ:183مل2حسبأنهوبما.الثانيةالحملة

الملكفهذا،حزقيالملك14السنةفيالاولىالحملة

687-686.السنةإلى716-715سنةمنحكم

ثانولة.901-،18:1مل2توارلختصبحوهكذا

سقوطإلىنينوىسقوطمنالكرونولوجيانقرأ

نتعرفكماونبويخد،نبوفلاسركرونيكفيبابل

8"626،623،6،السنواتلطحدثماإلى

كرونيكفي.الكلدانيينالملوكبوثائق595556،

تموزحزيرانفيحارانالمصريونهاجم،نبوفلاص

محدومعركةاذا)906(0فلاسرلنبو17السنةمن

نلكربيعفيحدثاي(23:28مل)2يويئمياوموت

بكون22:امل2منوانطلاقا906.أكطالشة

ومنالتاردخهذاومن064.سنةملكاصاريوشيا

55لاسنة45داممنسىصلكأنينتجحزقياتاريخ

نأتبينوثبقةهناك.21:امل2يفولكماسنة

لملك21السنةفيحصلتكركميشمحركة

ثورد46:2(.)ار..مق506شةاي،نبوفلاص

آذار2فياورشليماحتلنبوخذنصرأنعينهاالوثيقة

فيهاوجعلملكهاوأسرملكهمنالسابعةالسةمن

إلىأرسلهاباهظةجزيةوفرضقلبهحسبملكا

يخا25:ا-17(مل)2الاحتلالكاناذا.بابل

يبهاأنهذاعنيننج795،سنةآذار15-16

!ار36:9(أخ)2أيامو.اأشهر3ملكالذي

ملكاذا8950سنةالاولكانون7-8فيملكا

نابما895.سنةإلى906سنةمنيولاقبمسلفه

أنيجب795،نيساناقبليكنيامحلحكصدقيا

الئاريخهذامنانطلاقاملكهسنراتنحسب

تثسلنفيالسنةئبدئالذيالتاربخنرفض)هكذا

راعكسيكوناورشليمسقوطلانالاول

الحسابححمباوعثرةالاسعةالسنةفي5292:

02السنةفي25:8مل2عكسالغريى
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اورشلإمحصاربدايةكانتلقدلنبوخذنصر(.

سنةال!افيكانون15-16في25:امل2حسب

-2892فيآ8حسب21(-)آ!ودمارها،ههـه

التالية:اللائحةنقترحهنا587.سنةتموز

).ا.ا-داودالراحدة:المملكةفي)1(

719/079-319(.سلبمانا-079(305

أبيا)139-149(.رحبعاميهوذا:مملكة)2(

871(.)129-اسا19-129(0)4أبيامأو

846--)848يورام.846(-871)يوشافاط

835-84-1!يوآش.84(1)أحزيا.8(14

-408)أمصيا.835(8-14)عئليا.8(20

6*-97-0)عزرلاأوعز،.6*(-208

آحاز.4*(/5*-9*-974)يوتام.9*(

.6-917-277)حزقيا.(917-*4/ط!5)

.(046-1546مونأ.(546-996)منشى

قيميويا.(956)زيوآحا.(906-046)يوشيا

صدقيا.(795-895)يوياكين.(906-895)

(795-587).

)319-الأوليربعام:اسرائلمملكة)3(

)909-بعشا19-909(.0)ناداب19(.0

.مهـ(5)زمري.(ع!5ههـ-6)يلةا0مهـ(6

هه-5)تبني.(487-هه1-م!5)عمري

-385)حزلاأ.(358-87!ا)بخاأ.عهـ(ا

-148)هوبا.(148-258)مبورا.(258

يوآش.(308-418-918)زيوآحا.(418

)097-الثافييردعام)508-308-097(.

مناحيم.75(5)شئوم.75(0)زكريا75(.5

فقح.74(740-)1فقحيا.74(0-751)

ا*-722(.)هوشع74-2*(.0-750)

وعزراوزكرياحجاييؤزخ.المنفىبعد74(

ثبتتالذينفارسملوكحسبالاحداثونحيا

عدبدينملوكاهناكأنبماولكن.ملكهمسنوات

يعنيملكايدوئانعرفلا،الواحدالاسمحملوا

إلى(الفيلة)جزدرةالفنتينكهنةرسالةفمن.الكانب

المذكورارتحثشتاأنيظهر،جهوذاحاكم،باجوهي

23حكموالذي،ا:افيإليهوالملمح:138نحفي



لوجيانوكرو

حكم)الذيلداريوسسابقاوكان:8(13)نحشة

ارلمحثششاهو(الفنتينرصالةتقولكماسنة17

إلىجاءنحميايكونوهكذا)464-424(.الاول

فيههاوظك،(..مق)445الحمثرينالسنةفياورشليم

تارلخأما:6(.13نح:..مق)+324الشةإلى

لارتحششتا7السنةفياورشليمإلىجاءالذيعزرا

نحن:بعضهمقال.جدالموضوعفهو8(،7:)عز

الآخر:البعضيعترضولكن.الاولارتحثشتاامام

!جد:1226نحفيعزراةمهمةنحميامهمةسبقت

بينماالسوربناءأعادنحمياانعزرا.ثمنحميا

زمنيموجودةكانتالاسوارأن9:9عزيفترض

علىتاسياحكمانحميايعلن5:15نحفيعزرا.

اذا،.كلا؟عزراعلىأيضاحكمهل.سبفوهالذين

امامنحنالعلماءبعضقاللهذا.بعدهعزراجاء

مهمةيجعلماوهذا.-357(4)50الئافيارتحشثشا

فمهمة.صعولةهناكولكن893.سنةتتمعزرا

-13:4)نحالئريعةبممارعةالمتعلقةالثانيةنحميا

تبديلبعضهماقترحلهذاعزرا.مهمةتفترض31(

مهمةتكونبحبث7:8عزلفيبالرقم7الرتم

نحميا.مهمتيبينأي،428سنةحصلتعزرا

)امك+المكابيبنكتابتواريخترتبط،8(

نأنعرفوهكذاالسلوتيين.بزمنمك(2

كانونقبلتوفيابيفانيوسالرابمانطيوخحى

بعدماممكناصاروهذاق.م.164سنةالاول

السلوقيين.الملوكلائحةنضرت

صحبةالكرونولوجياإنالرومانئة.الحقبة49(

أحداثإلىالعودةلأن،الحفيةهذهفيالتحديد

والكنيسةيسوعنشاطوتأريخ،محذدةتاريحمة

فيملكايكنلمفيسوعا.جانادرهذاكك،الأولى

يرويالموعملهفحياته:36(.18يو)رجالعالمهذا

كبثرىزويتبل.العالمهذاأخبار!ويتماعلى

تاربخيبدولاالإطارهذافي.وكرازةطتبوخبر

.م.ق6أو7السنة:بقولونامميذا.يسوعمولد

فيؤلد،حالأيفي.4السنةأو5السنةيكرنوقد

-ا:2ت)رجالكبيرلهيرودسالأخيرةالسنرات

.م.ق4سنةتوتبالذيا:5(لو2،16،91،

2601

كذالعالمإحصاءوتأريختارئحثةأنأيضاونلاحظ

فيحاكئاكيرييرسفيه"كانالذيالوقتفي

اكيدين.كيريبفيان2:أ-2(الوسورلة"

حصل:26(،18)العادياتيوسيفوسفبحسب

سولبيسيوسبولليوسبهتامالذيالإحصاء

بهيقومإحصاءأولوكان7،أو6سنةكيرلنيوس

رسالةتأريخويطرح.الثوراتفتحزكتالرومان

السنةفبنحذدهكتاوان،صعبةماكليسوع

لحكم15الةفيبدأ3:ا،لوفبحسب.3.

الأولتشرينمنالأولفييعنيقيصر،طيبارلوس

آب91أو،28الثانيكانونمنالأولأو،27سنة

أالسوريالأولالتاريخهووالمعقول28.

حاكمبيلاطسبونسيوسفذكر(.المقدوني

وفيلبس،الجليلتتراخمىوهيرودساليهودتة،

هذامعبتوافق،وتراخونييسايطوهـلةتتراخ!

يسوعرسالةسنواتحولجدال!وهاك.التاريخ

نيسانإلى28نيسانمن.سنتان:الأغلب)على

7قالوا:.موتهتارلخعنعيهالثيءونقول.3(.

نيسان3أو3.انيسان27أو:.3.س!نةنيسان

الأولى.الدرجةفيالمعفولهوالأولالتاريخلمهم!،

بينالاختلافمرذهالمؤزخينبينالاختلافإن

متحسبيوحنا:وانجيلالإزائئةالأناجيل

منالأولاليرمإفيبالفصحبوعاحتفل،26:17

فإن:9114يوحسبأمما.نيزان15أيالفطير"

41يومأي"،للفصحالتهيئة"بومفيماثيسوع

بطرقيفشرالأيامتعدادفيالاخلافهذا.نيزان

يتبعهوكلندارالجليلثونيتبعهكلندار:مختلفة

هدففي12:02-23أعوأورد.الهوداوثون

فيالأولأغريباهيرودس"الثرلر"موتتعليمئ

فلافيوسأبضايرويهالموتهذاقيصزلة.

)91:343-.35(العادياتفييوصيفوس

يتعفقمافي44.سنةرببعفيومجذده

بعيننأخذأنيجب،الرسولبول!بكرونولوجثة

التحديديبفىولكن.البولسثةوالرساثلأعالاعتبار

نقطةهاكإثما.التفاصيلمستوىعلىصعئا

غاليون،أمامكورنتوسفيبول!مئول:محذدة
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18:12(.)أعسينيكاوشقيقأخائية،قنصل

دلفوىفيوجدتمدؤنةبواسطةغاليوننعرف

نيسانمنقنصلأكانالذيخماليونعنتتحذث

فينجدهتقرلبيئآخرقغموهناك.52نيسانإلى51

يقول،-2ا:2725؟،2424:22،24؟:23أع

أمامثتم،فيلكسأمامقيصزيةفيمئلبول!إن

بينالتذلتئممتى.فستوسبورشوسالحاكم

يكونقدولكن.بالضبطنعرفهلاماهذا؟الاثنين

قدبول!يكونوهكذا.6.سنةأو95سنةتتم

06.سنةإلى58سنةمنتيصزيةسجنفيعاش

تسلسلاوالكرونولوجياتتبعتاريخكتبصونيكة

الذيالزمنإلىلتصلالعالمخلقمعتبدأ.الازمنة

توئقأنالكتبهذهحاولت.الكاتبيعيشفيه

العالمتركهوماالبيبلئةالحساباتمعطياتببن

ماأتدم.اليونانوفيمصرفيولاسثمااليونافي

،المزعومهيبوليش،كرونيكاتمناليناوصل

كتبالرابمالقرنبدايةوفي.الافرلقانييوليوس

الكرونولوجية""القوانينالقيمرىاوسابيوس

والبربر.اليونانتاريخلكلوملخصا

كيرنت،رج.الاردنشرقفيواب.كريت

فيتقع.اليونانيةالجزرممبركفتور.:العبريةفي!ت

أناسسكنها.المتوسطالبحرمنالشرقيالقسم

إلياوصلتحضارةأقدمالعصور.عبرمتنؤعون

الثاني(الالفمنتصفإلىالثالثالالفبداية)من

الحضارة.مينوس)الملكالمينوسيةالحضارةهي

مئل:محهورةمدنمعللهلينية(السابقة

هاجيا،فايستوسماليا،،كورتيى،كنوسوس

الاخائيوناحتل.،.مق0014شةحواليترلادا.

بعدهمالدورلونفعلوكذاوخريرهاالجزيرة

فيالفبنيقي.التأثيرنجدهذابعد.ترونببضعة

اليهودبعضالجزلرةفيكانوالروممانيالهينيالعهد

في1:!ا-14(.قيا؟2:ااخ!بم15:23)امك

رومانيةمقاطعةكرتصارت..مق67صنة

ق.م.27سنةوفي.الشيوخبمجلسمرتبطة

اشتهرالييا(.القروانمقاطعةإلىضضت

فيخدمواوقد،الأقواسرماةبأنهمالكريتيون

كرششيس

:38(.67:11؟ا.)امككمساعدينالجيوش

قالفقد.ذللثعدافيماستئةكانتشهرتهمولكن

،وحوش،كذابون:عغابيمنيديسالثاعر

أنهمكذبهمومنا:12(.)قيكالىبطون

الذيزوشوأتا.عندهمزوشمدفنأنيؤكدون

الذيالخصبالهبل،الالهةعظيمفليىيعبدون

الرسولبولسزار.للهلينيةالسابقةالحضارةعرفته

2(.7-اة27)اعرومةإلىسفرهخلالكريت

الموانى،فينكس:المناسبةهذهفيودكرت

تيطس.*رج.لسانية،الصالحة

نظامفيالساجالمقال.الحرم،القطعأيسشوت

تعالجفصول!سنةمنيتالف.المخشاةفيقدشيم

الجمع.منالقطعأوالحرمتستحتئالتيالتجاوزات

)بيدالوقتقبلموتعلىفتدك"كرت"اما

القطع.تستحقتجاوزا36المشناةوتحصي.السماء"

الحالم،هذامنالانحسانبقطع:ميمونابنويقول

سيتوشعالموضوعهذا.الآتيالحالمفينفسهوئعزل

وتوسفتا.التلمودفيه

هاكريتي.كرشيم،:العبريةفيكردثون

صف16ة25حز8:18...صم03:142،اصم

أعضائهابعضشكل،الفلمطبينمنقبيلة.2:ه

القسمهوالكرشييننقثلداود.الثخصيالحرس

الفلبستيينمعالكرشبونئذكر.فلسطينفيالجنولما

،818:صم)2الفلح!طيين(منفرعايمثلون)الذين

منالكرشيونيكونقد..!..23،:027؟:1518

لمادا0(13أفضالفلسطيينكسائركرلتجزيرة

.(01:14)تكالساميةالشعوبإلىينتمونيكونوا

الكهنةرئيسابنبناياالكرشيينرئيسكان

صم)2للملكأمناءدوئاظقواوقديولادع.

44(.:38،اامل:25،7،:1518

كلمعآمن.كورنثوسفيالمجمعرئيسكوشس

نفسهالرسولبول!وعفده18:8()أعبيته

:14(.أ)اكور

الاسوتتتركه.الرسولبولسرفيقكرششيس

أحدأنهيقال.ا(.4:تم)2غلاطيةإلىليذهب

اي(.:01الوالسبعين



كرشموس

جذاغصاكان)61!-46،(.ليدبةملككرسوس

بكتولوسضهرفيبالذهبالمليءالرملبسبب

سارديسكانتجاديز(.أوهرموسفي)يصب

ايزوبوسمثلالمثففونإليهااجتذبتوقد.العاصمة

والمثرع)الثاعروسولون(اليونانيةالأمثالأكات

،عديدةانتصاراتعلىكرسوسحازاللاتيي(.

يموتبأنعليهوحكمالكبيركورشقهرهولكن

الاالثهيرةسولونكلمةكرشوستذكر.حرثا

لكورش،فذكرها(مونهقبلسعيدأحذاإنتقل

صديقه.وجعلهعنهفعفا

اسرائيلىرجلالمخثمإلىبهاجاءملىبانثةامرأةكقل!

فقلالثمعب.بهالئفسدسالوبنزمرياسمه

)عدوشريكتهز!رممط،هرونحفيذفنحاع!،

،2:6-8!.)15-18

واديفيكوزبياتكونقد.بلدة4:22.أخاكزبا

بمحاذاةيسيرالذيالأردنروافدأحدقلت،

أرمجا.إلىأورشليممنالطردق

منمزيجهي.34-القرنإلىتعود!يعة)الى(،كسائه

منفيهابماوالغنرمثةالمتهؤدالمسيحيئالعالمبدع

إلىوتسنند(الثاني)القرن""ألكسايإلىتعود.تلفيق

ابخانفتمارسمؤشحها،إلىوصلوحي

والاسترولوجيا.اليهودئةوالصلواتوالاعشال

اليومهييههوذا.تبيلةفيمدينة.ا.:15يث!كسالون

أبوكوش.غرئيج!وثيالوافعةكسلا

وبوليكس،كستور،التوأمينالشقيقيناسمكشور

السفبنةوامما(.28:ا)ا!زيوسابني

ايطاليةإلىبولستقلكانتالتيالاسكندرانئة

مالطة.فيسفينتهانكحرتأنبعد

تبداليكسفين:اليومهي5:26.امككحفور

فيمحضنةمدبة.طبريةبحيرةمنالثرقإلىكلما5

العمونثينشزمنلينجوااليهودإليهاالتجأجلعاد.

ت!موثاوس.ورنيسهم

شمالىبقع.إدوالإسرائيليالرئيسإقامةمركزكسفا

8:17(.)عزعبادةمركزفيهكانوقدبابل

أصلمنعبرياسم".ولس"كالعبرتةفيكسلو

تبدأالتيالسنةمنالتاسعللشهروو(أكسليمبابلي

1528

كانون-الثانينشرينتقرلئايقابلوهو.الربيعفي

:54،اامك؟ا:انحا؟7:زكفييرد.الأول

كسلو25في01:ه.18؟9.اتمك4:522؟

ثورةخلالطفرالذيالهيكلبتدشيناحتفلوا

كيدصنةكلالذكرىجيذهويحنفل.المكابثين

95؟4:52،ا!رجحنوكه.أوالتدشين

التجديد(22.)عيد:01يو؟هة01؟:18امك2

يض.التعريفاداةمعتستعمل.السفوح:كص!لوت

كسلرتذاتهاهييساكر.تببلةفيمدبنة.:9118

ممصال:اليومهي.91:12يشفيالمذكورةئابور

دبوره.وخربةنابورجبلغرتيالواتحة

لمعبيكونقد.12؟اأ!ا؟14ة01تككسلوحبم

الفلسطنين-

بنيامين.قبيلةمناليداد.والد2.ا34:عدكسلون

سنةفيعثرالئانيللخ!هرمكدونياسمكسنتكس

يقابلهو38(.لمه!،03،:11مك)2الرليعفيتبدأ

تقرلثا.-أذارثباطأي"ادار"اليهودفيالشهر

71)وطرابلسالبترونمنالقريةكوسباهوكسونا

عنكلما2،وتب!عدلبنانفي(الشرقيالجنوبإلىكلم

فادهلأشورية،مناوئحلففيدخلتالبحر.

مناوئحلفكانحولثاته:قالتعزريا.

خصومهالملكقهرعزرباهو.بقادةللاشوريين

،أمانه.جبلحثى(الأقرع)الجبلصافونبعلمن

ذكرت8*.سنةممتلكاتهإلىفلاصتغلثضضها

.مثلا،.العمارنةتلرسائلفياميونمعكوسبا

مغدلر"يحاربني96(:)رسالةعدىربكت

يخفصني".منوليسكوعمباوجيوش

.مادابون*رجكشتاوي()أوك!ثزيتا

قشت.5رجكسك

شإرج.القوسأيتأشق9العبربةفيكشكة

تكنيكما!ت،و!ك"بينخلطهناك91.ة66

كبسبدل!بت)سا:9أ!ا01:7؟

المساردةالطقوسفيمعروفةكشكةأرضإنكل(.

علىموقعهاولمحذد.الجديدةوالأضوريهالحثية

البنطسووافقتالأناضولئةالأسودالبحرشواطى

الثافيسرجونزمنفي.والرومانياليونانيالزمنفي
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"موثك"كشكةأرضلامست)721-5.7(

)تولال("تابال"و،الفربفي-ماشك(فريجية)رج

نجدونحن.الشرقفيواورارتو،الجنوبفي

أما66:91.إشفيوتابالموشكبينكشكة

أصلهم.فنجهلسكانها

مدلولمرفوعئانيدانإليهترمزالذيكعكع.

تكؤن.الانسانمصيريمثلفردهومتشغب،

الجوهرئةالصفاتيمثلمعه.العالمفيوجعل

في.الآلهةنضوءمشهدفيالطعامثةوالئقدمات

هي.الحياةدينايةتجليتقابلكعطبيعة،الواقع

عليها.وتحافظالموجوداتتلدخالدةقوة

حربءرخ)الى(،كفاح

هوالشيطانضذوحواءمآكفاحوحواءآدمكفاح

بصؤروهو.العربتةوفيالحبشتةفيخفظمنحول

تجاربلهماستبتهاالتيوحواءآدمعذابات

من،الأولينالآباءحياةيصؤركما.الشيطان

منذالآباءخبرويوردموتهما.حتىقاينولادة

وتاريخالجلجلةعلىككاهنملكيصادقولادة

هذا.المسيحيسوعزمنحتىاصائل،شعب

ويسنلهم7-9القرنإلىيعودالمسيحئالمؤلف

الموادمنعدذايتضضنكماالكنوز،مغارة

اليهودئة.

الغئحاء.،رج)ا!(،كفارة

.قرض،رجكمالة

قد.ا:14.تكحسبالفلمطئينموطنكمتور

4،.:47إر7؟:9عا:23؟2)تثكريثيكون

تكفير.ءرجكفر

إلىكلم2يبعدلبنانفيموقعالمعبد.قرلةكفرعببدا

منالشمالإلىكلم15و،الترونمنالجنوب

الطريقعلىمراقبةمركزكانت)بببلوس(.جبيل

ومن،كفركدههضبةالجنوبمنقتطكالساحئة

أعمالوجودبسبب.الحاليةكباقريةالث!مال

الذيالموضعهذاوجوديرخح،فديمةفخارثة

الألفنهابةفيكفرعبيدا(سفيالهذامعبذاعرت

قديمانموقعانوئزكر.الأولالألفبدايةأوالثاني

ئسثىماثمالفخاربات()مشغلالقربقفات:فيها

كلال

الحاليةالكنبسةتكونأنيمكن.المجدحارة:اليوم

القديم.الفينيقيالمعبدموضعفيالقديمة

مساكنمن.العموفيضيعة.18:24يشكمرعمونة

وشمالمنعفنيثرقئ،كفرعانا:اليومهي.يامبن

ايل.بيتغرثي

بحيرةعلى،الجليلفيمدينة.ناحومترية:كفرناحوم

بينجماركمركزمعحدودئةمدينة.نجارت

ت)انتيباسهيرودسوأرضفيلبسأرض

بنىطئةتائدمعرومانثةحاميةفيهاكانت9:9(.

يسوعتام"ا(.7:لو،-813:ه)متمحمغافيها

فيهاسكن.وجوارهاكفرناحومفيرسالتهبمعظم

،4الوعمعهافيعلم(،مدينته!ا9:؟:413)مت

بيتواندراوسبطرسلسمعانكانوز(.31

17:24متفيذكرتوز(.4:38الويخها

مخفع(،)شفاءا:2مر(؟الهيكلجزيةحول)سؤال

95.،6:17،24؟4:46يو؟:423:+؟9

نبولهذا،باهرةتكنلميسوعنشا!نتيجةولكن

بحثوز(.:1123)متإيمانهاتقةبسبالمدينة

ميه.خانفيكفرناحومعنالماضيفيالمنقبون

عنالغربإلىكلم5أو4يبعدالذيحومتل:اليوم

التبغةعينمنالثرقإلىكلم3و،الأردنمصث

حتئالراجالقرنفذالمسيحيئالنقليدقالهما)هذا

(.الوسطىالعصور

51-52(.:14)مرسندون:اليونانيةفي)ار(،كفن

فياللفظةهذهالثلاثةالإزا"لتةالأناجيلاستعملت

27:95؟)متالرامييوسفيديوعدفنخبر

91،04:يو24:12؟23:53؟لو15:46؟مر

كانالذيالمنديلأيضافذكريوحناأما5-6(:02

02:7(.)يورأسهعلى

ترية:المعنى2:250عز18:16؟9:17،كفيرإيث!

.جبعونغرفينجوفينقع.كفيرة:اليوم.صغيرة

لبياعين.أعطيتالتيالأربمالجبعونئةالمدنإحدى

زربابل.برفقةالسبيبعدسكانهاسيعودإليها

ايجايلأمهكانت.داودأبناءثاني3.3:صم2كلاب

الكرملي.نابالامرأة

03(.:01)عزعزرامعالسبيمنعاداسرائيليكلال



لح!
"كلمة.كلام،11!(رض!

وهذه،الثافيالفاتيكافنالمجمعفيدستوراللهكلام

يصغياللهكلامإلىلا:كلماتهأولىهيالعبارة

الإلهيئ.الوحي4رج.المقذس"المجمع

الله.وكلامالانبباء*رحوالأنبباءافهكلام

في"زرعيم"نظامفيالرابمالمقال،الأنواعمزجكلاييم

المزجأنواعأهئمعنئتحذثالتسعةفصوله.المثناة

)البقرالجوان،والشعير()الحنطةالحبوب:المموع

فيسيتوشع.(والكتان)الصوفالنسبجوالحمار(،

وتوسفتا.أورشليمتلمودهذاكل

البيث،فييعيشحيوائاالكببكنلم)ا!(كب،

)طوالطرلقفيسئدهيرافق.الببتخارجفيبل

القطيعحارسولكون.الصيدفيأو4(:6:2،11

ولكنه56:01(إش03:ا؟أي11:91،إيه

الطرقاتعلىهائضاالمزاتأغلبيعش

القمامةفياكل95:7-15(،21،،22:17)مز

36؟9:01،مل)2الموتىجثثوحتى

)صيالضغفيزاحم:3(15إر68:24،مز

اللهعدالةأداةيصبحوقد13:18(.

هو:3(.15إر22:38؟23؟،21:91)امل

لهترمي.برعةيسنعبدلأنهالمحتقرالحيوانرمز

الانسانرمزهر.فياكله03(:22)خرنج!الحما

والبغئ،9(:3:8،16صم2)المحتقر

في.(اأ:26أم؟22:15رؤر!،23:91أتث

نفسهالانسانيسمي،والاتماعالخضوععبارات

ميت""كلبأو8:13(مل)2"كلب"

الآخرنسفيوقد9:8(.صم2415،2:)أصم

اليهودوصئ9(.:3،816:صم)2الاسمبذا

في.الشريعةيحرفونلالأنهما!الكلابالوثنبين

فدك،ظاهزاالنحقيرقيالمعنىظل،الأولىالمميحية

تعطوا"لا.الانجيلالتعلبميقبلونلاالذينعلى

3:2فلرج7:6،)تمقذس"هوماالكلاب

دكرت،وز15:26صتفيالمتهؤدين(.إلىبالنسبة

منالذينعلى،الوثنيينعلىتدكأنهاعلىالكلاب

تجلالبيتفيالذينالبنونأولأئطعم.البيتخارج

يعتقولالمرأةولكن.البيتخارجمنهمالذين

!053

ماوه!ا.اليتأهلمنجعلهاابمانهاإنليسوع

همالوثيون:تفهمهأنالأولىالكيسةعلىوجب

معبدأتالرسالةكانت!إنالبيتأهلمنأيضا

الكلابيذكر16:21لووفي.اليهودقيالشب

فيالذينأنيعنيهذاالفقير.لعازرترحمالني

لارحمةقلبهمفييحملون،الوثنيون،الخارج

البهود.المؤمنينقلوبتعرفها

والروممان.اليونانعدليكوسهوالى()نهركب

كلبتمثالتذكرأسطورةبسببكذلكسئي

الذيالرأسكان.النهرمصثعندالصخرفيحفر

هذا.فيقيةمحتاحيبوجههاقماحاجزآعندهيصث

صنينجبلسطحمنينبعكلم03طولهالذكطالهر

كم.15بعدعلى،ببروتمنالثمالإلىويصب

..مق13القرنمنذمدؤنة17النهرهذاعندنجد

ممزلةكتاباتئلاثأقدمها..مب02القرنحتى

كتاباتوخمس.الثانيرعمصيسإلىتعود

حملةعنتتحذثواحدةمنها،أشورية

وواحدة..مق671صنةمصرعلاصحدون

الذيالثانينصرنجوخذإلىنعودبابليةأخرى

تعودكتاباثوهاك.لبنانعلىحملتهعنيتحذث

الهنشي.الزمنإلى

شلوموالد.315:نح.!ثيءككيرىعن:كلحوزة

هوشلوميكونقد.أورشليمأسوارفيعحلالذي

3:12.نحفبالمذكور

الروحية.الاشوريينعاصمةاثوركانتنحو

)نمرود(كلخوالثانيبالناصرأض!ورفا!سى

باسمالمعروفالقصرفيهاوبنى.جديدةعاصمة

شلمنصرخليفتهفيهاوبنى.الغربالشماليالقصر

الثالث.القصرالئالث

كددو.!الاكادئةفي.كديم:العبرثةفيالكلدانثون

31؟12:18،)تكالكلدايفيأورسكانمن

البابلئةالإمبراطورئةمؤسسوهم.7(:9نح7،:15

العصرضهابةفيالبيبلثةالنصوص)رجالجديدة

في)أوالكلدائينمملكة14:اى(:داالملكيئ.

بلادالكلدانتين،ابةالشعرئة(النصوص

اسرائيلبنيإن5:6يشيفولالكلدانتين.
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للمزةالكلدانيونئذكر.الكلدانئينمنيتحذرون

الثانياشوربايالبفمالاشورئةالضوصفيالأولى

أبيتعديدةلدويلاتكمؤشسينمهـ-985()4

على...(دكورييتعحوكاني،ببت،ياكين

دوئاهددتالفارصيئ،للخليجالغرقيالشاطئ

عهدفي)2!-972(،اوكنزرواستطاع.بابلونية

عهدفيابلاإدينا،ومردوك،الئالثفلاسرتغلت

فيالسلطةعلىيسيطراأن،وصنحاربيصرجون

)625-406(نبوفلاسرأيامفي.الوقتلبعضبابل

البابلئةالمحلكة)الأرايون(الكلدانئونأضس

،اليونانوكئابي2:2دايسثي.الجديدة

نأيعنيهذا"كلدانتين".والمنجمينالسحرة

.الجديدةالممكةفيالدورهذالعبواالكهنة

فيظهرواكلدانيأصلمنالبابليينالملوكأولإن

71.)721-الثافيابلاإدينامردوك..مق8القرن

حزتيا،إلىوفذاأرسلبلادان(،مروداك307،و

يدعوه93(إش02:12-91!مل)2بهوذاعلك

)أو:الكلدانيونفالملوك.الاشوريينضذحلفإلى

ضدفيهاهوادةلاحرئاأصلواالكلدائيون(

قرنوبعدبابلونية.امتلاكأجلمنالاشوريبن

السلالةإلىبابلونبةاتقلت،الاشوربةالميطرةمن

التيبابلونئةالوالمصلكةأضستالئيالكلدانية

الملوكأما.الأخمينيينمجيءحتىامتدت

نبوفلاسر:منهمفنذكرالحقبةهذهفيالكلدانيون

4106-562(الثافينمرنجوخذ)625-506(،

واويليهوذا.صكانوجلااورشليماحتكالذي

يولاكينالملكحزرالذي)561-565(مردوك

نرلغليسارثم3-34(.ا52:إر:27-03؟كل)2

نبونيد.)556(مردوكلباشي،)955-556!

البهير،كورشبهأطاحالذي)555-953(

الاخميية.الدولةمؤشى

إلىنكانورهزيمةبعدالتجأسلوقىضابطكل!تايخس

رج8:+"مك)2فيهفأحرقالبيوتمنبيت

4:38(.ا:-،امك

كلكول

2:6(.أخأاجهوذاقبيلةمناسرائلي1(،

باروكمنباقيةكلمات

بحكمتهماشئهرواالذينالأشخاصأحد،2(

31(.:4)املسليمانأبامفي

القبطثةالنرجمةعنوانهوذاك.باروكمنباثيةكلمات

فيالأخبارهذهدؤنتارميا"."أخبارلكتاب

يهودفييد..مب013وسنة118سنةبيناليونان

القبطئة،فيالكتابهذاؤجد.أورشلبممنأصله

القديمة.السلافئةوفيالأرمنيةوفي،قلناكما

خبرهياريا،أخبارأوباروككلمات

الخاصةبطرلقتهيكقلومكتوبمتتاج)هاغادة(

أورشليم،سقوطإلىالذدئهه.ارمياعنرويما

إلىصعبهمعوذهب،المقذسةالهبكلأوافيفاخفى

المدينةالكلدانيونيأخذأنوقبل.بابلفيالمنفى

تيئا.يقطفالحبثيابيمالكارمياأرسل،المقذسة

سنة.66ونامالثيء.بعضليرتاحابيمالكفتوقف

فييقبموكاناورشليمفيباروكوجداستيقظحين

تبر.

منذابيمالكقطفهاالتيالتيناتفيباروكورأى

-ا)5:اللهمنعلامةحالها،علىوظلتصنة66

فيهايعلنرسالةإرمياإلىنسربواسطةفوخه6:7(.

إلىالعودةأردناإنضهـروطها:ويحذدالعردة

زواجاتعقدواالذينالمنفيينفعلى،أورشليم

لهذاالخضوعيرفضونوالذين.!سخوهاأنعحلطة

رذل!همكماأورثصليمرذلتهم.يفصلونالقرار،

أورضحليم،عنبعيذاقفر،موضعفيفأقاموا،بابل

والذين9-8:9(.ت)6الحمامرةمدبنةبنواوهناك

)خفلواحيثأورشجإلىعادواإرميا،معظفوا

العاشر،اليوموفي.أيامتسعةخلالالجادةثمحائر

بعدقامولكنه.وماتالذبيحةوحدهإرمياتذم

فغضب.اللهابنالمسيحيوعوأعلن،أيامثلائة

)9(ورجموهدينهأبناءعليه

أورشليم.إلىالمنفئينعودةهوالخبرهذاموضوع

تتكزرمواعيدبشكلالحاضرالموضوعهذاإن

-4(،)1اورشليمسقوطوبعدقبلمباصربشكل

اعلانعنتتحدثالي6-9ففيسيطرتد

هودرارميا.وتحقيقهلهالاصتعدادوتصفالعودة

خروجبشكلتبدوالنيالعودةلهذهالجديدموسى



لآدشيتكلمات

عنهاينحذثولمالمنفىسنواثمزتجديد.

واستبقاظه،ابيمالكرقادخبرمحلهافحل،الكتاب

انمفىيكونالخر:لهذاالمفتاحيعطيماوهذا

المنفيينوعيمنوبزول،أبيمالكرقادمئلتصبزا

الماضيأمثلةالقارئأسقطوحين.مزعجحممئل

فأعلنجيانئا،وجفامؤثفهأعطى،المتقبلعلى

المنفى.نهاية

"أخبارنهايةدؤنالذيالميحيالكاتبأ!ا

إرمياصورةعلىزادفقدا-32(،)9:اارمياأ

المناديصورةهي:نظرهفيجوهزلةسصة

آلامهشخصهفيمسبفايرسموهو،بالمسيح

اخملها.اليوالموتبالاضطهاراتوموته

علىالارمنئةفيخفظميحيئخبرلآدمشتكلمات

منالطردعنيتحدثاليهودئة.الأخبارأصاس

واربعبنيوئاأربعينشيتصومعن،افردوس

حملهالذيالفردوسشجرةغصنعن،ليلة

توشععن،أنوشإلىالتقاليدنقلعن،الملاك

.أنوشبيدالزراعة

إار!،كلمة

"رب"دالعبريالاسمإن.الكلمةمدلول1(،

أيضا:ويعني.الخطبة،الكلمة،الكلام:يعني

فيمنير"م"االفعلأما.الحدث،النرضالثيء،

الحضاراتفيفكر.،نفسهفيتال،تكلم،قال

وأفكر،عننبيرافقطالكلمةليست،القدبمة

بل(،نصدرهالذيالأمر)بمعنىانانشيئةعن

.صوتمناكثرهي.عليهتدكالذيالواتعهي

التيكالنسمة،حقيقيئولكنفظورلاشيءهي

النصوصتوازيوهكذا.الفممنالكلمةمعتخرح

مزرج)النسمة(و"روح"أالكلمة!ر"ب"دبين

مأ34:16؟11:4؟إش147:18،+:6؟

الكلمةترتبط.:1614يه15:13؟أي:23؟أ

يتفؤهالذيلدىالداخلثةبالدينامئةحميضاارتباطا

القلبفيكانماالخارجفيتجعلفهيبا،

ناشطةتبقىالكلمةنلفظوحين6:45(.الو

التيبركتهبستعيدأناسحقاسظاعما:وفاعلة

27:35-+(.)نكليعقوب)خطأ(منحها
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ثفلهابكلألقت،يشوعبهاتلفظالتيواللعنة

أريحابنا!اأعادالذيذاكعلى،الزمنمنترنينمدة

بركةإلأاقؤتهامناللعنةيرملا:34(.16)امل

21:3(.صم17،2:2)قضمعاكة

القديم.ال!دأولا:..الكلمةتؤة،2(

سحرثةبفاعلثةالقديمةالشعوبجميعاعتقدت

الكلمةسلطةاصرائيلنجوونسب:الكلماتلبعض

يتفؤهالذيذاكقؤةإلىأونفسهاالحبارةإلىهذه

فاعليةاعئرتالثانبة،الحالةهذهفيوحئىبها.

علىنفسهاتفرضوكأنهاسحرثةكأنهاالكلمة

السمحزدةوالممارساتالأفكارأنومع.آلهتهم

إلأ،ا!رائلفيالثبئةالطبقاتفيدوئاؤجدت

إلىالكلمةسلطةئسبواالحقيقئينيههوهعثادأن

الحياةفييتغلغلهذاالكلمةفحر"9.اللهمشيئة

بختمهفيختمللطفليعطىالذيالاسم5منذكلها

بالمماني،أصماؤهاتحفلالتيالامكنةحتى،مصبره

بحئونالذبنالأنبياءلد!الشعرفيبالفنمروزا

ميا،ا:اأر8:2،)عاالكلماتعلىالنلاعب

اسرائيلففي3(.:92-اا.إش-15؟ا.:أ

الأشخاصبعم!نعم،المجاورةالشعوبفيكما

الذيالمسيحالمنفالملك.خاصةقؤةتحملبكلمة

)إشرهيبةقؤةيسكالردثروحعليهبحل

نأوبما.2(ا-91:15رؤ:8!2تى2؟11:4

(تبقىفلا3:8(،)مي"اللهروح"رجلالنبيئ

94:2!)أشكالسيفهي:مفعولبدونكلمته

كلنلتهم92(.:23بما54:)إرالمشتعلةالنارأو

القولفيقدبزافبداموسىأما6:ه(.)هوثىء

3-501:امز+2:8؟عد45:3؟)سيوالممل

بهايتفؤهاالتيوالمباركات7:22(.أع34؟

يمثلونهالذيالنظامفيفاعليتهاتجداللاويون

منالانسانوينال23:13(.أخا.ا:8،)تث

للحيواناتأسماءيحطيبهاسلطةخالقه

نرتبطالكلمةفاعليهةأنوبما2:91-.2(.)تك

كائئايوئااصرائيلفيصارتفما،بالتهكلها

صارتوحدهاالمسيحتةفيإقا.ولاشخصئا

الثالوثمنالثافيالاقنومهوشخضاالكلمة
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كانوالكلمة،الكلمةكانالدءفي5.الأفدس

1(.:ا)بوااللهالكلمةوكان،اللهلدى

كلمةالأناجيلاعتبرتالجدبد.العهدثائإ:.

7:92؟)تبحلطانيعلمهو:قديرةكلمةيسوع

شفىالفاعلةوبكلمته4:32(.لوا:22؟مر

وطرد01(،2:مر7:7،لو؟ا:01)متالمرضى

ا:25-26(،عر8:16،)متالنج!ةالأرواح

العاصفةوهدآ7:14-115،الوالموتىوأتام

مرسليهكلمةثثتقام،وحين4:93(.)مر

16:02،)مرباسصهأجروهاالتيبالعجا:

2:4(.عب

الكلمةكانتإذا.اليومئةالم!رسةفيالكلمة3("

الصفاتعليدكممافهي،الشخصعنتعبز

!صئثا،استعصالأالكلمةاستعمالوبسبب.البثرتة

)سيوالبليد5-8(،:02)صيالثرثارنجد

الذينأولئك12:6(،)أموالشزير02:18(،

اللسان("فلتاتبويجرحونهالقريبعلىيفترون

ا:941خ!28:25؟بما:24حمط3:7،)جا

كلضذالصوترفعنفسهوالميح12(.3:2-

منا!ثاربعدموأوصىالكلمةقبمةمنتقليل

5:+-+()تبالصدقأو!ىكما،الكلام

مدعؤالبشركلامإن6:7(.)متالصلاةفيحتى

يحملأن18:4(،)أمحكمةيبوعيكونلأن

كلاميصبحبحيث:3(14اكرر)ببنىأن،العزاء

الله.

الوحيفيأدادسيئواقعالله!لام(كلمةاقهكلمة

بكماءفهيالأصنامأما.يتكلمإلههويهوه:اليبلي

بابنهالذكفحناوأخيزا.92(:18ملا،115:5)مز

.2(:ا)ب

عباراتترد،القديمالعهدفي.اقديمالعهد1(،

"الكلمة"،"،الرب"كلمات،،الرب"كلام

علىالمراتأغلبفيتدلأوهي)الكلحاتا.

أشخاصإلىبهايوحيالذي(فكره)أواللهمشيثة

هوفالبيئ.كلهالثبإلىيوصلوهاكياختارهم

وهو:18(.18)إراللهكلمةرجلشيءكلقبل

من02:7-9(:إر3:8؟)عاتقاؤملاقؤةيختبرها

اللةكلمة

2:12؟)عااللهضذخطئاللهكلمةأسكت

7:.ا-17(.

فمإلىفئامباشر،بشكلموسىاللهكلم

فيعنهاعتزكماشيئتهفعزفه12:6-8(،)عد

اصائيلإلىبالنظرالعهدأجلمنوترتيباتوصايا

02:ا-7،)خرالعثسرأ"الكلماتهيكله.

الوصاياأوالدكالوغ5:ا-220تث34:28؟

الكلماتكتابأنهعلىالتثنبةسفروببدوالعشر(.

المستمرةآنئتهاعلىنجشذد.لموسىاللهوتجههاالتي

03:14(.،26:16إتثالانسانمنقربهاوعلى

التيوالأحكاموالشراخالوصاياهيالكلماتهذه

الحياةلناتكونلكيلهانخضعأنيجب

911(.6:أ-9؟32:45-47،مز)تث

ما،والاريخالأكوانخلقتالتياللهكلمةإن

الكونخروجعلىأشرفت.تزالوماتعملزالت

:+مز؟اي:ا)تكشيءكلكانبها.العدممن

كلنحملتزاللاوهي3(،93:17-اسي6؟

بها.(-513:*أي؟91-471:51مز)شيء

هوحدثكل:شعبهتاريخفيدوئااللهيتدخل

)يثى،التاريخيةوالأسفار.كلماتهمنكلمةتتثة

القانونستاهاالتيمل(2اوصم،2او!قض

وارمياأشعياإلى)بالنسبة"الأولين"الأنبياءاليهودي

تبرز(،اللاحقينالأنبياءعثر،والاثنيوحزتيال

تاريختقودالتياللهلكلمةالمتواصلالنشاطهذا

ويبينالأنبياء.تدخلبواسطةستماولااسرائيل

04:8،)إشالح!اميةفاعلئتهاالثافيأضعيا

هي(:الثانيأشعياونهايةبدايةا:55:.ا-ا

تخلقهي.نتيجةبدونأبذانعودولادوثاتقى

ولادةتعيد.24-28(:44)إشوالخلاصاالعوا

هي-15(.أ+:)حزالموتانتصرحيثالحياة

8:3؟)تثمنهايشبعللذيوفرحطعام

هي16:26(.حك3:ا-3؟حزابم15:6إر

02(.117)مزالمرضىتثفي

هي:ساطعةبسماتمرازااللهكلمةوضؤرت

رإ31:2،)إضتتراجعلا04:8(.)إشأبدئة

45:23()إشحقيقثةهي98:35(.مز4:28،



اللهكلمة

شإ6:ه،)هواللهمشئةتنفيذفيوناشطة

31-35(.:501مز،-18:1491حك؟5501:

تث23:14؟45،ة21)يشتقاوملاهي

بقواهاتفعللاولكنها16:14(.يه2؟18:ا

مرا:26؟44إش،ه:9)تثيتقم!هاالله:الخاصة

مرازاتصؤرالكلحةأنغير23:91(.عد2:17؟

وكأنها03:14(،)نثيهوهعنصمتقتةوكأنها

ا؟ا55:)إشمقاصدهرسرلةهي.عنهمنفصلة

ولقد.-25(18:14حك؟-1518ةا7!امز

يفرضالذىالكلمةواقعأنفسهمالأنبياءاختبر

نظرةفيينجذرالنشجمىمنالنوعوهذا.نفسه

الثرقفيللكلمةسحرئة(شبه)بلديناميكثة

العهدفياللهلكلمةالفريدةالمكانةمنينبع،القديم

أنهاعلىفهمتأنهانستنتجأننابعنيلاهذا.القديم

فالتعابيرذلك،ومع:أقنومأنهاعلىشخص،

فالاعتبارات.شعرئةصوزافقطليتالمستعملة

وجهاتبعضتكثفوكأنهاتبدوالحكحةحول

24:3؟صي،العليفممن)خروجاللهكلمة

23(.:24يي،الضلعةمعتتماهى:-4ا:9حك

فيهاعاملأفكان،الكلمةياطاللهروحارتبط

2:ا-2؟حض11:92؟عدا:2-3؟)تك

رم)مالكلمة،الترجوميالادبفي*:4-ه(.

استعماللتجئبتستعمللفظةهيالارامية(فيا

.يهوهاسم

أخذتالمسيحيالوحيمعالجديد.العهد2(،

العهدوجهاثكانتهـان،أخرىرئةالذكلمة

الكلحةهوالمح!بحفيسوع.حاضرةالرئيسيةالقديم

هاوحياتهكلامها:14(.أيوثزاصارالذي

جميعويتقةا:ا-4(،)عبالنهائتةاللهكلمة

اللهالوغوس(وكلمةا:02(،كور)2المواعبد

فيالكلمةكانتكماالمرسلهو91:13(.)رؤ

والحقيقبئ،الاعينالشاهدهوالمسيح.الماضي

14؟3:بمه:1)رؤالخلقمبدأأوانطلاقونقطة

إذاأ(.:أبو)1الحباةكلمة:15-18(،اكو

الونجيئإلىالموخهالكلامتارةتعنيالعبارةكانت

الالهتةالوصاياوطوزا،9(:91رؤ؟32:

3401

15:4؟)متالمقدصةالكت!بأو7:13(،)مر

؟6:2كور2؟51:01رو؟21:26مر

،8(:8؟3:7؟-2:2113؟-513:اعب

كماالبشرىالمراتأغلبفيهياللهفكلمة

8:4-!ا،5:ابمالوبيسوعوتحفقتأعلنت

:36؟14اكور46؟،:ه313،ا4:أع21؟

الحق"كلمةهي،تعلنحبن2:17(.كور2

اللهكلمةحفاهي(.13:ا)أف"الحلاصوجمثرى

التي:18(ا)اكوراللهقدرةهي2:13(.تس)1

الكاملة،الحزلةثريعةهي2:9(.تم)2تقثدلا

2-25(،ا:اأيمالنفسإلىالخلاصتحملالتي

إلىكمايسوعكلامإلىمرازاالرسلوسيعود

22؟ا:6،ج7:01،)اكورالساميةاللطة

4:4(.3:18؟2:5،

بخلاف7:92()متبسلطانيعمكانفيوع

الكنابسلطةإلىمثلهمبعودكانما.الكتبة

يعلمكان7:3(:مر:2؟15)متالآباءوتقالد

93(.32،34،،28ت522:)متالخاصةبح!لطته

،هـا:14يو:11،27)متالآبكلمةهيكلمئه

الأبدتة،الحياةبمتلكأنأرادمن:8(:217؟!ا

نأأرادمن24(.:5)يوالكلمةبهذهيتعققأنع!

يخلصأنه(،ت8)يرالموتمنيفلت

ويحفظهايمعهاأنعليه7:24-27(،أمت

روحهويسوعفكلام2(.8:االوبهاويعمل

2:16(.فل5،02:أع6063؟)يووحياة

فمبواسطةالبثر،كلمةعبرترناللهكلمةإن

تؤشسكرازخهم:الموتمنالقائمعاينواشهود

الشهودهؤلاء-4(.ا:االوكلهاالكنشسةإيمان

تعليئافقطيكزشونلا،الكلمةخذامهمالذين

28031()أعبثقةالخلاصيعلنونبل:تسفموه

وكلمة44(.:3101،:8:4؟ا)أعالروحوبقدرة

فيخفئاكانالذيالزهيبهايكرزونالتيالله

ذانهالمسيحهي.المسيحفيالبوموكشف،الماضي

رخا-13(.3:أف:25-27!ا)كووسطنافي

.لوغوس*

لداكالعبربةفياللفظةنقرأولكن.27:23حزكلمد
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يحصلماوهذا،والراءالدالبينخلط)كانر"م

النيوالمراجعإنالسريانئة(.وفيالعبرئةفيمرارأ

أو:،كوليارممط:المكانهذااسمتوردأشو!ئة

الكنسي")التاردخيال!ريانيوالنمنكوكارا.

505-585بكر،)دبارالاسيويلبوحنا34(61:

وقدر".مل"كالقديمبالشكليحنفظ.م.(ب

"كلومارون".الموقعالبيزنطيونالمؤزخونسمى

فيالرئيمتينالمدينتبنمنواحدةكلمدكانت

ضرقيشمالىفوقعتأسفرواييم(شويريةأرض

لدجلة.رافدهوالذيصوبتمانقربدياربكر،

بناصبة*6/672صنةالأولىللمزةالمدينةذكرت

27:23حزويجعلها.شولريةعلىاصحدونححلة

.التجاريالفينيقيينخطفي

او(.)حصنتلمون*رجسكلامي

سوريةفيمدينةكلنو.:9:ا"إشفي.كلانةكلنة

ومع01:9إشفيكركميشمعمذكورةالئمالتة

هيكلانهإنقالمنهناك6:2.عافيحماة

مدينةهماوكلانةكلنةإنيعنيهذا.هولوكشتال

بناهاالتيالأربمالمدنإحدىهيكلنة.واحدة

إنهاقالوا.ا:.ا(.أتكشعارأرضفينوود

احئئهاحثيمامدينة)خرائبهويوكشتالأونيفور

عاصمةهيكلنة838(.سنةالئالثفلاسرتغلت

فيتقع(.حطينالافئيندولة،النيوحثثةالدولة

قم"عأوي"قنعسضيتلهذا.العاصيوادممط

يقابلالمدنجة2مو.العبرئة(فيقم)عالواديأيا"

منالغريالشمالإلىكلما8يبعدالذيتمنياتتل

دئت.للعاصياليشىالضفةعلى،أنطاكية

)شبهاللوفيةفيكتاباثمعقعرعلىالحفريات

8القرنإلىيعودهيكلعلكماهيروكليفي(.

لهيكلالبيبليةالصورةلافئاثبفاويشبه.ق.م

المدنسائرشأنشأنهاكلنة،اتصلت.أورشليم

كلنةالثانيبايبالاشررفزار.بأشورثة،السورئة

الثاني،برهددمععمقملكويثارك087.صنة

حصارفي،آخرلنسوربينوأمراء،رمشقملك

عمق،ملكوتوتخو،ق.م.697سنةحدرك

9*-سةللاشوريينمناوئحلففيشارك

كلندار

8*،سنةكلنةالأشوربونأخذولكن8لمهلا.

مناطقمنجاؤواأناشامحلهموأحفواسكانهاوجلوا

8علاسنةحصلتالتىالأحداثهذهإلى.أخرى

كنةصارتذاكعندوعاموس.إشعيايئير

المنطقةاستعادتوماأشوربة.مقاطعةعاصمة

بيدأنطاكيةتأمسيسمعإلأالسياشةأهميتها

..مق003سنةنكاتورالأولسلوفس

اتسجيلتعنيالأصللاتينئةكلمةأا!(كندار،

مؤض،الزمنتقسيمنظامهووالكندار.!الديرن

حولالأرضدوران:الفلك!ةالظواهرأهثمعلى

نحنوها.الأرضحولالقمردوران،الث!مس

والنة.الشهربحسباليبليالكلندارعندنتوفف

القمرثة.والسنةالثمسئةالسنةببنفنتبزنبدأ

أبامهاونكونالشصىعلىترتكزالئ!سثةالسنة

شهزاا2نجدمصر،في.نقريئااليوموربميرفا365

خمسةتزادوكانت.يوقا03شهروكل،السنةفي

النظامالمسمىالحالمطنظامنافيإضافتة.أيام

اليوليافيللنظامتعديلوهو)1582(النرلغوري

يوتا،31بعضهاشهزا.ا2الشةنعذ.(،م.ق)46

وتتأشس.يوقما92أو28شباطوشهر03والآخر

يوئا92يعذالذيالقمرقيال!ثهرعلىالقمزيةالنة

يوئا.354النةتكونوهكذا.تقريثااليومونصف

لىاذ.أخرىإلىسنةمنالأشهرتتقلالنظامهذافي

النةبينالفارقهذايتجئجواأنالفلكعلماءأراد

إلىوقتمنيزيدونكانوا،القمرثةوالسنةالشمسثة

الشهريقعبحيث،السنةأشهرعلىشضاآخر

تقريئا.السنةفصولمنالفصلذاتفيالقمرئ

كان؟للمنفىالسابقالزمنفيالوضعكانماذا

القدماء،السامئينسائرشأنشأنهم،اسرانيللبني

مز)رجالقمرعلىتأيئسى.النمطهذامنكلندار

يقومونوكانوا(.للأوقاتالقمرصنع،:40191

موقعهفيشهركليقعبحيثالتصليحاتببعض

فترةأي"إتمار"هوشهرفككتقرلئا.الفصلمن

نأننسىولا.متتابعبنجديدينقمرينبينتنقضي

كندار)رجح،ر"يالقمرباصميسضىالشهر

الحقبةنهابةقبلولكن43:6-8(.سيجازر؟



كلندار

)حديث،ش"د!حبلفظةالشهرعلىدثوا،الملكئة

تلكفمنذالجديد.القحرأيالعربتة(فيجديد

القمرإلىبالنبةالأباميعذونأخذوا،الحقة

نأهو،الاسرائيلتةللنةالقمرفيوالطابمالجدبد.

الجديد،للقصرعبا!ثرةمراقبةتحذدهشهرككبداية

)الهلال(الجديدالقمربيديحتفلرنكانواوأنهم

فيالشعوبصاثرصأنشأنهم)البدر(،القمروملء

أهثمأن،اليومحتىونلاحظ.الأوصطالثرق

مانهفيأوالبدربومفيبهالمجتفلاليهودثةالأعياد

الفصح.عيدإلىبالنسبةالحالهوكما

21تعذكانتالاصراثيلتة(!ن)شوالشة

رإرج؟-15ا:27أخا:7؟4امل)قمزئاثهزا

الشةكانت:26(.14دا؟ا32:حز3،ا52:

23:16،خرأرجالخريففي،القديمفيتبدأ

رج.القطافأوالغلالعيدإلىبالنسبة34:22

عنالنمنبقولماالعسكرئةالحملاتإلىبالنسبة

ماوهذا11:ا(صم2:الربغأيالحشة""عودة

غلالمحمللأنزراعتة،ستتواترتقرلئايوافق

قطفتتدكانتالزشون(عدا)ماالأرض

وكان.أيلولشهرخلالمخابئهافيووضعت

إسائيلبنيحياةعلىيدكالزراعثةالأعمالنوانر

علىتدكزراعتةكلنداراتوجدتكما.إجمالأ

ولكنجازر(.الويحةشهركلفيالمهقةالنثاطات

أسماءكانث،اصانيلفيالملكتةالحقبةبدايةفي

بظواهرمرنبطةكنعاني.أصلمنالتيالأشهر

شهرإلآاكيدبشكلتعرفلافنحن.الطبيعة

-الأول)تشرلنبول(،نيسان-)اذار"ابيب"

اتافيأيار(،-)نيسانزيب(،الثانيتضرين

هذهعلىزيدوقد(.الأولتثرلن-)ايلول

31(،9:خر.آذار-)/شباط"جبعل"الأسماء

يبدوولكن32(.9:خر،أيار-)نيسانافيلوت

باكيدين.ليحاالأخيرينالاسمينهذينأن

فيهيهيكانتالأشهروأسماءالسنةأنيبدو

السلطةعلىكانأنهبماولكن.واسائيليهوذا

آخرإلىوقتمنإضاكياشهزاتقحمأنالسياستة

المملكتينأنوبما،الفصولتوائزالشةترافقلكي
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هناكصار،واحدةسياسئةلسلطةدوئماتخضعالم

اليهوذاوتةوالنةالإصراثيلثةالحشةببنشهرفرق

السنةجعلفيالتقليدتةالطريقةإن32(.:12)امل

بحسبالأشهرتسميةوفي،الخريففيتبدأ

الحقبةخلالتزولموفالطبيعتة،الظواهر

ماوهذاق.م.الاجالقرنفيورثماالملكثة،

وشحفاتإر،مل،أ-2نهايةبوضوحلهنضهد

ي"بقولونيعودوالمالملكتةالحقبةنهايةففي.عراد

)بالنبةش"د)احبلالقمر(،إلى)بالنسبةح"ر

،اسملهميكرنأنمنوبدلأالجديد(.القمرإلى

الثمهررقم:للشهرجعلشهر،بكلخاص

السنةأنبوضوحبداوأخيزا...الثانيالشهر،الأول

بلادفيكحاالربيعفيبلالخريففيتبدأتعدلم

عرادشحفاتودثت.الحقبةتلكخلالالرافدين

فيتئمقدالكلندار،فيالنبذلهذاأنبوضوح

المنفى.قبلوتتم،فلسطين

المنفىزمنوثتت.الفارسثةوالحقبةالمنفىأيامفي

الكلندار،فيالأساصيئالتبذلهذاالكهنوقماوالتقليد

،نيزان.السنةأشهرلمختلفالبابتةالنسمياتننثر

،ئري،أيلول،آب،تموز،سيوان،رأيا

نواوكا.رادا،طشا،بتطا،كسلو،مرحشوان

"ادارفيزلدونالسنةنهايةفيإضافياشهزايقحمون

بلادفيالفلكعلمأثر،المنفىزمنفيالثافيإ.

الاهتمامكلالمهنثمالكهنوليئالدوينعلىالرافدين

الشمسئة:السنةأيامعددعرقاوهكذا.بالتوارلخ

أنولبدوا(.أخنوخأيهـامهي،:523)تكيوئا365

دوارةتقرلئا..مق048سنةلئنتالتيهيبابلونية

تتطابقلكيادار،أشهرسبعةتتضثنسنة91

يعترفلنولكن.القمزدةوالسنةالثسمئةالسنة

فيإلآتطئقولنرسمئ،بشكلالدورةبهذه

اليهودفي.العالمفي.م.بالراجالقرنمنتصف

الوقتذلكتبلطثقتقدتكونأنيحكنولكن

رسمئ.كيربثكل

الاسكندردخولبعدأيالهلنستئة،الحقبةفي

استعمالبدأالحقبةنلكفذ.الشرقإلىالكبير

التيالمكدونتةالنةوأشهرالسلوقيالكلندار
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التيالمكدونتةالسنةوأشهرالسلوتيالكلندار

مك)2المتأخرةالبيبلئةالأشاربعضهاأوردت

دستروس،:2:12طو+-38؟21،03-:11

وسفرتمرانكتاباتأماديوسكور(.،كسنتكس

عنفتنحذث،اليوييلاتوكتابالحبشيئأخنوخ

الكهنولمنالكلندارعنيختلفآخركلندار

شم!يئ.شبهكلندارهوالسلوقيئ:والكلندار

تواليعلىتأشس!وقديوئا،364منيتالف

ثلاثةوتثسم،أسبوغا52تتضمنفالسنة.الأسابغ

منأشهرمعأيبوغا،14فصلكلوفي،فصول

كانتالكلندارهذابمثليوفما.92،0331،

.الأسبوعأياممناليومذاتفيدوئاتقعالأعياد

التيالأعيادتواليمع.الديئةالسنةإلىونصل

الدينئةالسنةاسنطاعت،زراعئةالأ!لفيكانت

وتكئفاتتحزلاتبعضمعنفسهاعلىتحافظأن

والرعاءلثةالزراعئةالنظراتهذهتاربخمذعلىتفت

حملايذبحونفيهالذيالفصحفعيد.السنةخلال

-ا:12)خرالفطيرعبدإلىانضئمقد،القطيعمن

بدايةفي01(23:الاالأولىالحزمةوتقدمة02(

اليومفي،الربغبدءفيحذدقدالث!عير،حصاد

فيالأولالثهروهو،أبيبشهرمنعضرالرابم

معيتماهىالذي23؟،(،لا:2؟12)خرالشة

3:7.أسفينيزانشهر

اليهودئة:الأعيادكلندارواليك

الفصح.عيد:يزان-1415

الفطير.عيد:نيزان15-12

أيامسبعةمراتسبععذبداية:نيزان16

الأسابيع.عيدحتى

الأسابتي.عيد:سيوان6

.الجديدةالسنةاوالسنةرأس؟تثريا

كيبور.بومالتكفر،يوم:تشري01

.المظالعبد:تثري15-22

حنوكه.عيد،التدشينعيد:كسلو25

الفوربم.عيد:ادار14

9تموز،17اليهود:فيهمايصوميومانهناك

منفترةوهناك.الهيكلبدماريرتبطانوها.آب

كلويا

سبوتأربعةوهي،الفصحعيدتسبقالاستعداد

الاسنعداداتهذهأنيكونقدادار.شهرفي

)شباط(عثرالحاديالثهرفيتبدأكانتللفصح

مثل.المشناةفيللأشجارالجديدةالشةالمس!ئى

المسيحئ.الكلندارفيالصوممعتقاتلالحقبهةهذه

عيدتسبقالاستحدادمنأخرىحقبةوهناك

وربما(أيلول)ثهرالسادسالثهرهي.المظال

فيهرونموتيتذكرونالتوراةفي.الخامسالث!هر

مهم!:38(.)عدالخاسىالشهرمنالأولاليوم

الحادىالشهرمنالأولاليومفيموسىوموت

إلىعادواالسامزلونيكونقدا:3(.)تثعسر

يسثىبمااليومحتىليحتفلواالتاريخينهذين

عيدقبلشهرينوذلك)القرائن(،"زموت"

.المظالعيدقبلوشهرلنالفصح

السنةتنقسم؟السنةفصولمستوىعلىوماذا

74:17(:مز8:22،)تكفصلينفلسطينفي

قيظ(العربثةفيرج،صي)قوجافحارفصل

باردوفصل.للكلمةالواصعالمعنىفيالميفيقابل

تقريثايقابلالعربئة(فيالخريفرجف،ر)ح

فيحياتهميكتفونالأغنياءوكان.والشتاءالحردف

للشتاءوبيئاللصيفبتافيبنون،الفصلينهذين

فنبدأالملكةالسنةأما!22(36:إررج؟3015)عا

حدثولو،وتتويجهجدبدملكمحيءمععادة

إشاراتبحسبولبدو.حبئوهوأبيهأيامفيذلك

ساعةالجاريةالسنةيح!بونكانواأنهممح!لفة

الشهرفيبدأت)ولو"الأولىالسنة9وكأنهاالتتولج

الملكئةالسنةإلىوالإضارة.عشر(الحاديأوالعاشر

اصرانيلأويهوذاملوكلدىالثانبة...!،)الأولى

)رجالفرسملوكلدىأو(السامرةضحفات)رج

الكهنةعظماءأو(،داليةواديبرديات

تأريخفيالعادئةالطريقةكانتالحثمونئين،

وبفضل.القديمةفلسطينفيالإدارثةالوثائق

وأالكرونولوجانثثتأننستطيعالوثائقهذه

الزمن.فيالتارئحيةالأحداثتسل

زوج.كليوياساليونافأ:الئمكل.أرامياسمكلوبا

:25(.91)يويسوعصليبعندكانتالتيمريم



كلودة

ما)هذايسوععموبالتالممايوسفشقيقيكونقد

علىالقبصرئلأويعابيوسالكنمىالاربخفيورد

ثانبةنظرةأمامنكونقدولكنهجاسيبس(.لححان

عندواقفة"وكانت:يليكما:9125يونقرأحين

والدة)صالومةأمهواختأنه،بسوعصلب

عندأقامتمرلمتكونوهكذاويوحنا،يعقوب

كلويازوجةومريم(،يصوعابنهاموتبعداختها

ومريمويوعي(،وسمعانويهوذايعقربوالد)أي

مأكانتلىالأ.نساءأربمأمامنحن،إذن.المجدلية

وهذا،أيضاسلماسمهاواختهامريماسمهايسوع

مصشحبل.

كودة،رجكلودة

.الرومانسثاهاكماعكاءرجبطلمايسكلوديما

إلم!سلامهاأرسلت.رومةمنمسيحئةكلودية

21(.:4تم21تيموتاوس

نيرو.كلوديوسطيبارلوساسمهكطوديوس

)صهردروسوسابنرومافي.إمبراطور

خلفطبباريوس.اختوابن(أوغسطس

اغابوس،نبوءةحسبكاليغولا.الإمبراطور

)اعأيامهفيالروماني(1العالمكبيرةمحاعةضربت

إلى(18)كلوديوسعواتايوسيثير.28(:11

(.رومة)فيكلوديوسعهدبدايةفيعاعة

أيامهفيثانيهمحاعةعنكاسيوسديونويتحذث

كانت.حولياتهفيتاتيتسىوكذلك(رومة)في

أيامفي47،سنة،فلسطينفيقاعيةالمجاعةهذه

هيلانة،فوزعتالاسكندر.ديباريوسالقنصل

مناشترتهقمخا،الجائعينعلىحدياب،ملكة

-51001-3،،:02العادبات)بوسبفوسمصر

اليهودكلأمركلوديوسأن18:2أعيورد.(101

وديونسواتانيوس)يقولرومةينادرواأن

هذاأعلن(.الاجتماعمنمنعهمأنهكاسوس

كيلاأقامالمناسبةهذهوفي94.سنةالقرار

منأنهإلىخانشير.كورئرسفيوبرسكلة

بل،رومةمناليهودمنألفاخصسينطردالصب

فيسواتانيوسنالكماالمقلقينبعضطرد

.15:4كلوديرس

3801

فيبرلسأمسكرومافيفائدليسياسكلوديوس

03(-04،22:14-2131:)اش!أورشليم

)أعقيصرئلأإلىإياهناقلأاليهودغضبةمنوحماه

35(.-هـا23:

عن،السبيمنرجوعهبعد،نحلىاسرائيليكلومي

.35(:01)عزالنريبةامرأته

.الانسانتؤةتتركزالحقولنمنطقةفيأا!(كلى،

وكذا.حقويهالانسانيشذ،والقتالالسفروفي

استعذهكذا.اللهخدمةأجلمنأيضايفعل

للفتاللىارميا:91(.12)خرللخروجالعبرانيون

31:17(.)أمللعملالقديرةوالمرأة:17(،ا)إر

راشوالأممانةالزتكونالمسيحالملكوتؤة

ثدودةأحقاؤهمتكونبسوعوتلاميذ:ه(.اا

نأالمسيحيوعلى:35(.12الومشعلةو!رجهم

بال!زويئزع،بالحقحقولهثذوهو،يحارب

أحقاء"شدواا:13ابطوتقول6:4(.)أف

واسهروا".روحكم

فعلرذات،داخلةأعضاءهيالتيالكلىوفي

وتشتعلالخفئةالنواياتتكؤنهناك:العميقةالانسان

يسععندمايبتهجالسئدتجعل.العنيفةالأهواء

أمامبقشعزأو23:16(،)أمالحسنتلميذهكلام

)أيبالمحنةيطعنأو2:24(،مك)1الحجود

بهايحلم(193:13)مزالكلىجبلالذكطإن.(:1613

إلى،عادةالكلىئضئم.المصغيالانانضمير

"وحده.الانساننظرمنئفلتعماقدك،القلب

2(.0ة11إر؟701:)مز"والقلوبالكلىبعرفالله

25(.2:)يوالانسانفيمايعرفويسوع

طهوروتنظامفيالأولالمقال.المنزلتةالأدواتكليم

...الأوعيةيجعلمايعالج.3.فصوله.المشناةفي

ولكن.النجاسةدرجة،النجاسةمناج:طاهرةغير

لمالحمراء،البقرةوجودوعدمالهيكلدماربعد

هذااليومئة.الحياةفيالقواعدهذهتطئقتعد

التلمود.لانوسفتافيهسننوشعالموضوع

اكليمتموس."رجكليمش

علىالربراففهمااللذينالتلميذينأحدكليوباس

قديمنقليد24:18(.هناكالوعماوسطريق
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سمعانكانالئانيالتلميذإنيقول)أوريجانس(

"منيعنيالذيعماوونلاسمتشولههوالذي

"عماوسسكان

كليوبتر!

الكبير.الثالثانطيوخسابنةمصر.ملكة14(

)داابيفانيو-!الخامىبطليحوستزؤجت

3.الايذكرلا11:17(.

ملكفيلوماتور،السادسبطليموسابنة،2(

.م:ق)015بالاساسكندرنزؤجتمصر.

نكاتورالثافيديمتريوسثمي(01:57أمك

ولديهومنمنهتتخفصأنقبلا:12(ا)امك

غرلفوس.الثامنوأنطيوخسالخاسىسلوتس

وماتتسيدليسالساجأنطيوخ!تزؤجتأخبرأ

مسمومة.

معكليوشرةيذكراب:أسإن،3(

عرالراجبطليموسيكونقدبطليحوس.

كليوشرةأختهمعهملكتالذي.(.مق)51-47

.وأنطونيوسقبصريوليوسأحبهاالتي

4:9-2-5،ات)راونعيأليمالكابنكليون

.)01

كمهام

91:كم!،صم)2الجلعاديبرزلايابن،1(

ثورةخلالطداودإلىانضثمالذي2:7(امل

علىسيطرأنبعدبعطاباهداودغمرهابئالوم.

.الثورة

فيها41:17(.)إرلحمبيتقرببلدة24(

الهربوقزروا،جدليامقتلبعداليهوذاوئوناجتمع

مصر.إلى

كاموش4رخ.كموش

كئارة

أعطى.نفتاليقبيلةفيحصن:91.35يشا!،

تلفياليوميقع.الجليللبحيرةبعدفيمااسمه

.للبحيرةالغربتةالشحالتةالضفةعلىالعربمة

:23(.13يش؟3411:أعدكارةبحر2(،

بحر،توجناسجنالثرابحيرةبعدفيماسيصبح

البحيرةهذهوتشتهر.طبريةبحيرةأوالجل!يل

الارثوذكسئةالكنائس

رجشواطثها.علىتضتالتيالإنجيلتةبالأحداث

)بحيرة(.طبربة5

نعنيالمقدسوال!بالاوثوذكئة)ار(كنالس

الخلقيدونثة.ال!ثرقيةالكنان!بالارئوذكسئة

القسطنطينيةبطريركبةأولئةحولاحتمعت

فحافظت،كلهالعالمفياليوموامتدت،الشرقبة

والحضارةالآباءحقبةمعنواصلعلاقاتعلى

فهيللبيبليا،استعمالهاشوىعلىأما.البيزنطثة

بيبلئانفذاولمحذرالسبعينئة،نمنإلىدوئاتعود

عنالمقذسالكتابتفصلولا،ذاتهفيمستقلأ

فرابةأمامنفوسنانجدوهكذا.البهيسةحياةمحمل

عنأخذمارغمالكتابئةالنصوصإلىعميقة

البيبلئةالصوصمنالمحدودالعددورغم،الغرب

كنسئةتراءةنجدكمااللينورجبا.فيالمستعملة

البحثعنبعيدينئحعلناالمقدسللكتاب

الكنبسة.وصلاةالآباءنقيديتركالذيالشخصيئ

المقلسالكنابحولأعمال1(4

ئحطىالذيالعالياللاهوتتعليمفي.بيزنطة)أ(

هو:الاساتذةلقبالبطرلركثة،المدرسةفي

هوالأولفالاستاذ.المقدسالكتابمفشرو

،الرسولاساتذة:والآخرون.الانجيلاستاذ

(.القديمالعهد)أيالمقدسةالكصالمزامير،

ونعرف.السابمالقرنمنذالمدرسةهذهؤجدت

إلىتعود)امبراطورثة(")ابثرىفيالاساتذةلقب

عشر.الخاسالقرنفيوتتجذد7011سنة

يجب،الأولهوالتفسيربأنالشعررهذاإن

الزمنذلكمنهجإنجهة،منيغشنا؟لاأن

الصوص.مننصنتفسيرعلىتعليمكليركز

أبضااللاهوفيالتعليمشضمن،ثانبةجهةومن

هجوممععشر،الحاديالقرنفيعائاتعليضا

عئر.الاكالقرنمنذاللاتييالعالمعلى

فيهيدفقالذي،العاليالتعليمهذاوبجاب

عوفا،اغياشحامسةاصاتذتهوالذيالبطرلرك

سفرالمبتدئونيتعلمحيثرهبالئةمدارسهناك

العديذالمكتباتتتضفن،الواقعفي.غيئاالمزامير

والقليلالآباء،ومؤئفاتاللبتورجتةالكتمن



الارثوذكسئةالكنائس

للكلمة.الحصريبالمعنىالبيبليةالنصوصمن

التفاسيرزمنأننعتبر،السادسالقرنفبعد

!زوالعنالباحثونوتحذثولى،تدالبيلبة

القرونفيالحقائدئةفالجدالات."الأ!يلالبحث

التفسيرمنالحذرإلى"المعلمين"تادت،السابقة

وفطنمتحقظموقفإلىأقلهأوالكتاد

عمعمن91القانونفيعنهنقرأوتقليدفي،

إلاالكتابيفشرلا196(:الاول)تشرينترولو

وملافنةالآباءسفمهالذيالتعليمبح!ب

كناباتهم.فيالكنيمة

عن،العبريةاللغةدراسةعنالتخثنيعنيهذا

تأليفحولالبحثعن،النصوصنقد

بلال!بيبلثة،الأسفارينابغوحول،النصوص

الآئار()علموالاربهولوجباالجغرايخاحول

حسابعلىهذاوكل.للمؤزخبنالمحفوظتين

السابقة.افصوصتجميععلىيقومتفسيرعمل

هذهأسسوضعتداوريجانحىكان

التأوبلأما.وغيرهتيودورتسوتبعه،الأبحاث

ثلاثةفيالنصنئفسيرفيفينحصراليزنطي

،المذكراتاتفسيزية،السلسلات:أشكال

السلسلاتنهجأما.والأجودةالأسثلةعموعة

ئقرأ-538(:4751الفزيبروكوليوسإلىيخعود

يعطيوقد.الآباءتفحبرويقذم،تلوالآخرالمقطع

الكتابيردقدنادزا.ولكن،رأيهمالكئاب

يردوقد.اسحائهممعالآخربعدالواحدالاقدمون

التفاسيرإلىالإشارةمعموافقةلآراءملخص

القرونإداءوهجنكنشفوهكذاالمنايرة.

أصحابفضلنكتشفكما،الأولىالخمسة

منمقطفاتإلينانقلواالذينالسلسلات

الطابعنثاهدكما.ضاعتمؤئفات

نذكرهنا.النهجلهذاوالآليالاصطناعي

(،السابع)الفرنالنيفاويانستاصيوس

)منباسييوس(،الثامن)القرناندراوس

النراقينيكيتاسالعايثر(،القر(ن،نيوبتراس

عشر(.الئاني)القرن

التفحبرععىالآباء،آراءنقلوبجانب

0154

اكان:القديمةالمدارسبينالنوفبقإلىاليزنطي

اشعملولكن.الأولالمقامالانطاكيللتفسير

الاديى،)الحرفي،المعانيتمييزالمعفمون

أما.الاسكندرئةمدرسةفيكماالاصتعاري(

القديمالحهدفيالمزاميرفهيالمدروسةالكتباكئر

الجديد.العهدفيبولسورسائلوالاناجيل

أندراوسالتفاسير:بعضنجدذلكومع

واهتئم!م!6،سنةالرؤياسفرفشرقدالقيصري

واستعاد.المسيحيينالكثاببأقدمجدئااضمائا

استعاد(.العايثر)القرنالقيمريالحارثتفسيزه

الفمالذهبيئايوحنا(الثامن)القرنالدشقييوخا

ثلهوفحل.بولسالقديسرسانلشرححين

عر(الحادي)القرنالبلغاريتيوفيلكت

وئشيرعشر.الثانيالقرنفيزبنابينوافتيميوس

في)اهريداخرلدااسقفنبوفيلكإلىعابربشكل

تفاصيرنركالذى(-1126ا.)مهبوغوسلافبا(

الجديد،العهدوكلالقديمالعهداسفارمنعدد

معبولىوريائلالاناجيلتفحيرسيماولا

الذهبيئببوحناالكاتارتبط.الاثنينبينالوفيق

فاشتهدرتالناقدانزى،وغريغوردوسالفم

فيتقرأوهيعثر،التامعالقرنفيتفاسيره

الادبرة.بعضفيالالهيالفرض

عر:الحاديالقرنحوالىهاتةمرحلةوكانت

كما،الوتتذلكفيالليتورجئةالقراءاتتثبئت

فالتفشر.الليتورجثةالمدائحمنكبيرقسمتثتت

،النصوصلبعضالمدائحأواليتورجاتقذمهالذي

العهدفيالعبادةشعائركل،مثلأ.نفسهيفرضبدأ

الهيهلهيالتيالالهوالدةعلىانطبقتقدالقديم

مأأما...اللهومسكنوالمنارةالحقبقئوالمعبدالحق

فدعلافيوالحكمةالمتجئد.الكلمةفيعنيا:9

نفاسبرأيضاوظهرت.ايويالكلمةمعتماهت

افتييرستفاسيرمثلا.اللتورجيااستعملتهابيبلية

بلاميديسونيقافوروسذكرناهالذيزيغابين

الاناثميداوالتمعالاوذياتحول13()القرن

تفايروكانت،الصباحساعاتفيالبيبلتة

تيودورسفتوشعالليتورجيةللنصوص
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الاورشليميكوسمستركهبمابرودرومس

الدمثقي.ويوحنا

البيزنطتة:الحقبةحولخاصسؤالوئطرح

عدديحذدلم.المقدسةالاسفار(لائحة)أوقانون

الاسفار.هذهقيمةتحذدولم،القانونتةالاسفار

اللوائحالثانيالبندفيثئتفقدترولو،عمعأما

للرسل،)85متضاربةأنهامعالسابقةالقانونئة

يعودون،الحقبقةفي(.للاذقية06،لقرطاجة24

اسقفأتناسيوصتركهالذيالتمييزإلى

بين93:367(الحيد،)رصالةالاسكندرية

فيئقرأالتيوالأسفارالقانونثةالأشار

اللغةفيوصلتالتيهيالأولىالفنة.الكنيسة

93،العبريالعذبحسصيهاثا)22العبربة

تئضئنالثانبةوالفئة(.الحديثالحذبحسب

اليوناليدا،نحطو،،يه،أس،حك،صي

وهكذا.3مكو2او(،41-13؟24-09)3:

كتابينفتزيد.كناتا94:الطويلةاللانحةنصبح

مك.3عز؟هما:،الترلدنتينيالمجمعفانونعلى

.12الفرنفيالرؤلاسفردخلالجديد،العهدفي

القرنفيحذدتالليتورجتةالقراءاتأنوبما

الرؤيا.سفراشئعدعضر،الحادي

يدعلىالسلاثةالشعوبتبثيرإنروسيا.)ب(

ترجمةالبدايةمنذنضفنبيزنطئين،مرسلين

الجديد،العهدإلىبالنبةالبيبلئة.النصوص

بلغاربافيالقديمةالسلافيةإلىالترجمةتمت

الرسلأعمالعلىودك009،سةحوالي

هذا.12القرنإلىتعودنحطوطاتوالرسانل

سفرأما.الوقتذلكصبقتالترجمةأنبعني

.12القرنفيئرجمفقدالرؤبا

ولمدةالروسيالشعبلدكطالبيبياشكقت

وبعضالليتورجيامعالوحيدالأدبطوللة،

(13)القرنالترنرفاتجياحات.النسكتةالنصوص

القرنوشكلروسئ.لاهوتظهورأخرت

الكئابمنعددونحصخنقلحركة15-16

المقديمةالكنبقرأواوغيرها.كالسلسلات

النسكثة،النصوصفيوأوردوهاو"هضموها"

الارثوذكسئةالكنائس

المعنىفيبيبليةدراساتهناكيكونأندون

فيإلالاهوقيئعليميظهروأ.للكلمةالحمري

معالبولونثةليتوانيامملكةفيوذلك،17القرن

موغيلا،بطرس،كيافمتروبوليتفتحهمعهد

المؤئس!ةهذههدفأما)سهم!16(.التيوفانياديرفي

علىلبصيروام!نواهمورفعالكهنةفتثفيف

المدلئةالسلطةمنوالحذر.اللاتينالكهنةمصتوى

النصوصبتفسيراللاهوتيعثمواأنإلىدفعهم

فقدالمدرسيالتنظيمأما.الآباءوكتاباتاليلية

التيالمدرسةهذهمع.إليسوعثبنالآباءعنأخذ

نستخلصالروستة،الاكاديمياتأولىهي

تأثير:الروعياللاهوقيبالتعليمخاصتينصمتين

مثقفين.كهنةتكرلن،الغريىالنموذج

الاكبربطرسبدأالرو!ثة،الدولةإطارفي

مداخيلكيافمدرسةفمنح)1682-1725(

ثم،الغربعلىانفتاحهارأىأنبعد،جديدة

ذلك،بعد1017.سنةكاديميةلقباعطاها

كيافخطفيموسكوكاديميةتنظيمأعاد

جاءواخيرا،جاورسكي.اسطفانبواسطة

سنةبروكولوفتش()تيوفانالكنحي!"النظام

كلفيكنسئةمدارسلفغالعذةفأعذ،1721

فيتبذلآالأخيرالاصلاحهذامثلوقد.أبرشئة

اسنلهمالذيالاتجاهعلحلالنعبم:روح

وانفتح.البروتستانتيالاصلاحتأثير،الكثلكة

لطئعطىوصار،المعاصرةالفلسفةعلىالعلم

افلاطونبيدالروسيةفيكتبتأليفمعالروسئة

موسكو،متروبولبت-1812(الس)7لوضين

.(-176316917الثانيةكاترينأياموفي

،ا!اديمياتتنظيمأعيد،91القرنبدايةوفي

من.الرو!تةإلىالمقدسالكنابترجمةوبدأت

)رفعتالاربما!اديمياتإلىشثمتجهة

مستوىإلىوكازانبترسبورخساناكليريكية

ومرسكو(كيافإلىأضيفتاأنبعد،كادبمية

منطقة،كلفيالديئالتعلبمتن!سيقمهئة

ومرممز،ا!ليروسأجلمنمدارسفصارت

جهةومن.جهةمنهذا.ادارئةومركزبحث



الارثوذكسيةالكنائس

عملأجلمنالاكاديمياتضمت،ثانية

(.الانكليزية)الرجمةالمقدسللكتابالنرجصة

سانمناستاذينالرئسيانالمسؤولانوكان

دروزدوففيلاربثالارشمندريت:بترسبورغ

العملتوقف.بفسكيجيراسبمالأولوالكاهن

)8219(الجديدالعهدنثربعدمفاجئبشكك

فقطال!بيكنا)1822(0والمزامير

الذي(1855-1825)وللاانقولاطورلاعبراا

لقراءةالاستعدادفيالقصبل،العملأوقف

كانوهكذا.شعبئةلغةفيباضرةقراءةاليبليا

والطبقات%لائيللاهوتمتشمعينببنصراع

وكيلمثلأ،أصولثة.منفيهاوماالحاكمة

الذيبروتاسوفالكونت،المفدسالسينودس

المعارضةكلمعارضاكان1836،سنةعثن

المؤمنونليكتف:الروسيةاللغةفيللبيبليا

فقدالليتو!جيا.فيالسلافونيةاللغةفيبسماعها

فيبحثكلمجذركماالأدبيالخقديحذركان

سنةالمشروعإلم!الكنيسةوعادت.المجالهذا

الذيدروزدوففبلاريتمنبدفع،0186

وظل(-1867)1825موسكومزوبولبتصار

،المرةهذه.والواعظالكتابيالمفشرعمليعمل

تتت.عاتقهعلىالأمرالمقذسالسينودسأخذ

البببلياالنتيجةوكانتالاكاديمثةفيالترجمة

0186.سنةالاناجيلظهرتالنودوسثة.

المقديص!والكتاب.1862سنةالجديدوالعهد

النسخةمراجعةالعمليكنلم1875.عنةكله

اليونانثةعنجديدةترجمةبل،القديمةالسلافية

فيماالحبرايةوعنالجدبد،العهديخمنيما

لدىمعارضموتف)رغمالقديما!هدايخمن

المتوخد(.يرفانأوغوفوروفتيوفاد

المهمةحولجديدإصلاحبدأالوتتذلكفي

فيماعلىللاكاديمياتالعلميوالطاجالتربوثة

الدراساتفتوشعث(:)9186الألمانئةالجامعات

فيالأولالمركزالمقدسللكتابوكان.التارثحثة

تكنلمأنهغير.واحاديمياتا!ليريكيات

منعتالتيالرقابةهووالسبب.معفقةدراساث
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كما،الكتابيبالنقدتتعفقأسئلةحولمناقثمةكل

الكنابعلىالناريح!ةالاساليبتطبيقمنعت

المفذس.

سلافية)أو:سلافونيةنسخاتأيضاوئثرت

لجنةوتاثفت)اء17(.للبيبلياجدبدة(قديمة

وكان)1591(،اللافوفيالنصلدراصةعلمئة

سنةئشرت.القدبمللعهدمخطوط0004أمامها

الجديدالعهدمنوئلاثةالقديمالعهدمنكف

الاهلئة.الحرببسصعملهايتوتفأنقبل

معارفدائرةانطلاقة،المجالهذافيونذكر

محلذاعثرثلائةمنهاظهر0091.سنةدينتة

هذهفيكانالأهليهة.الحربوأوقمها

الكتابتفميرحولمقالاتالانميكلوليديا

...القانونيوالحقوالآباءوالتاريخالمقدس

الارثوذكسثةالبلدانسائر2(،

البقانيةاللادفيتضتناللاهوتيالتجديدإق

المقدسالكتابوترجمةتعلبفهمؤشساتخفق

الوطنتةاللغةإلى

بفضلرومانيافيالتجديدهذابدأروممانيا.)1(

مولدافياواستقلالخاصسياسيئوضع

ظهرتعشر،الساجالقرننهايةفيوفلاشياة

الامبرثةوا!اديمةةجاسيفيالاميرثةالمدرسة

غرارعلىتأشستااللتين41916(بوخارستفي

منعدديؤثها)كانإيطالافيبادواجامعة

مطاجإلىأبضاون!ثبر.والبقان(الونانطلأب

أجلمنعسلتالتيوبلاجوبوخارممتجاسي

والرومانبةإليونانثة1كفهاثوذكسثةالا

والجيورجتة(.والعربيةوالسلافونتة

مع1648عةنذالرومانيالجديدالعهدظهر

سحعانترسيلفانيا،متروبوقيمنمقدمة

16311(.المزاميرسفرأيضانشرالذي،اسطفان

فيكلهالمقدسالكتابطبعالنهايةوفي

أيقظتمفهومةلغةفي)ههـ16(بوخارست

الحديثة.الأدبثةاللغةوكؤنتالوطنيالوعي

نسخة،النهايةوفي،أخرىترجحاتوظهرت

بوخارستبيبلياأوالمقدسالسينودوس
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الكتابئة،بالتفاسبربتعفقنيماأما)1491(.

التيهيالقدماءالك!ابعنفالترجمات

للأسفارفمقذماتكتبماأما.شطرت

القديمة.

فيؤجدت،17والقرن15القرنبين،اليونان(ب

السيطرة)بببالخفتة""المدرسةاليونان

فيالاولادالكنيسةفيالكاهنيعلمالعثمانتة(:

هو3دئة.اللاوالكتالمقذسةوالأسفارالمزاميرسفر

معهدفنيتتتمفكانتاللاهوتئةا(رررو-!أما

يديرهااليالبطريركئةالمدرسةأوالقسطنطينية

فرضتوقد:الكبرىالكنيسةفيالبيانمدرس

الإرثينقلبأنالتعليمهذاعلىالظرو!ث

فكاناليونالئةاللغةفياللاهوتأما.الارثوذك!ي

.اتوسوجبلأورشليمفيبالحرقييدز-!

بينطوللاطجداكان،عثرالساخالقرنبعد

اللغةفيالمقدسالكتابترجمةوخصومدعاة

لغةمنترجمةأماملسناأنحاهنانلاحظ:المحكتة

عينها،اللغةفيأخرىإلىحمالةصندل،أخرىإلى

اليونانثةاللغةيفهميعدلمالثمعبعوادلأن

لوكاريرتكيرلىالبطركاقتنعولما.القديمة

البروتستانتي،الاصلاحبأفكار(-01621638)

ولكنالمحكئة.اللغاتفيالترجماتشخع

السلطةقبلمنبنصنالأعمالهذهاصطدمت

الراهبقذمهالذيالجديدفالعهدالكنسئة:

"غيراعنبر)1638(،غاليبولي!نمكسيم

الذيوذاك.اورشليمسينودوسيضرورفي"

نافلأاعتبر)3017(،الميتيلافيسيرافيمبهقام

الثالثجبرائيلالبطريركنظرفيفاثدةوبدون

هئنفيتمتالتيالطبعةحزكتأخبزا)4017(.

إرمياالبطريركقبلمندفاعتةفعل!دةإالمايا(

فاستعمالالبرونتالية.الأفكارضدالئالث

الذينللمؤمنينفقطمحفوظالمقدسةالكتب

الآباء.تفاسيرإلىيلجأواأنيستطيعون

لسفرالتفاسيرصتعددظهرعينهالوتتوفي

الاستعمالفييدخللمالذيالكتابفهذا:الرؤيا

وضعحولتأئلاتسلسلةألهمالليتورجيئث

الارثوذكسيةالكنائس

رأى.صعوياتمنفيهومااليونانالمسيحيين

سيادسيئ،طاجذاوح!االسفرهذافيالكئاب

جهةمن12-13()فالوحشينبينفماهوا

ثانية.جهةصقوالاسلاماللانينئةالكني!مةوبين

لمواذواسغا.انثازاالرسمةهذهوانتشرث

نفسير)فيأورشليمبطرلرك،انتبموسبسنعملها

هدفهأما.للاتراكمحئاعذ4917(ةيشةنئر

لهممقذئا،اليائسينالارئوذكستهدئةفكان

أضمهالذيالفنوهذا.الروحثةالطمأنينةمئال

0163()+(اليونان)فيالبيلوبوبزيمكسيموس

ع!ثر.التاسعالقرنبدايةحتىسيستمز

كير(البطريركأشسعثرالثامنالقرنقي

اتوسجبلفيلاهوتئةاكاديمةالخامى

قاومتالرهبائةالأوساطأنغير)1753(.

الغربئة،بالفلسفةالمطبوعالجديدالروحهذا

اوجان1757(ت)سنةالرنش!وطردت

بادوافيتعلىالذي)1716-6018(بولفاريى

هناكإلىوتبعهروصيا،إلىلجأحينئذ)ايطاليا(.

تيوتوكيسناسيغورهوبادوافيثعلمآخرتلميذ

ثمجاعيمديرصارالذي)ا*ا-5018(

دبرفينهائايعثزلأنقبلخرسونأساتفةرئيس

التيالأناجيلشروحتركموصكو.فيدنانيلوفى

فياليومحنىتستعملوهيالآحاد،فيتقرأ

فيها.وغاظلاأمكنة

اتجاهظهروتيرتوكيس،بولغارسىمع

المستوىيرفعاأنأرادالقد:وغرفيتجديدفي

.الايماننثرعلىوالمساعدة،الكهنةلدىالثقافي

الآباءلاهوتعنإنقطعاالواقعفيولكنهما

المحافظونتجاههمافوقف.العقلالمنبالتئاروأخذا

مشاكلهمفرغم:التأئليةالمدرل!ةأصحابومنهم

فقدالقسطنطينئة،أوأنوسجبلأوعاطمع

تافةأمانةمنإلأيأقيلنالكنبسةتجديدأناعتبروا

بينهمجذاالمعروفالشخصأماالآباء.لتقليد

)ادسا-5018(:الهجورينيقودبمسفهو

وشروح.المحبويةالأشياءأو"فيلوكاليا"جصر!

عديدينكئابمنأخذهاالتيالمزامير
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الرسانلوتفسبر(9917)القسطنطينية

تفسيروترجمهـ18(.6)البندقثةالكاثوليكية

بولسالقديسئلرصاحولالبلغاريتبوفيلاكت

حولزبغاببنافنيموسونف!مير(9191)البندتبة

(1182-9181،)القسطنطينيةالمزامير

مسألةجديدمنطرحثعشرالتاسعالقرنفي

معالمحكمةاللغةفيالمقدسالكتابترجمات

الندنقدبمنصنمعالالمانتةهثننسخةثرإعادة

هذه؟183(.سنةحنىطبعاتصت0181،

الاستاذمقاومةحزكتالجدبدةالطبعة

الخامسغريغوريوسالبطرلركأراد.مرتيلاوس

النرجماتهذهأنفأعلنالنهدئةبعمليقومأن

كبرلسبهاوسمح)0182(.مفيدةهي

صنةومنذالمقذسالمجمعولكن.السادس

بدونمفيدةكيرالفراءةهذهأنأ!لن1824

يونانوفي0183،سنةبمدالأباء.شروح

حرلوالغربثونالمحافظرنتعارض،مستقل

إلىالنظرةحولكماالبيبليةالرجماتمسألة

فكانالغرببينراندأمااللاهونئة.المدرسة

الذي0186(-)1785فرماكيديستيوكليتوس

(7918سنة)نأ!ئستأئينةجامعةفيتحليمهأشى

المحافظينومحلمبروكوبوفثى.نيوفانعلى

7،18،سنةتوفبالذيإيكونوموسقسطنطين

نيوفيتوسزمبلهبهاتامالتيالبيبليائرجمةعارض

لترجمةالأولالجزء1834سنةنثرفهذافمفا.

أولوثةباسمفا!م،العبهرعن3القدالعهد

اثينة.سينودوسفيوضب،السبيمثةالترجمة

البطردركمنالمحافظوالحزبإيكونوموسونال

قراءةفيهايمغرسالةالسادسغريغوربوس

ومع.البروتستانتيةالنسخاتفيالمقدسالكتاب

كاملةنرجمةونثرعملهفمفاتابمذلك،

علىالمثمكلةوظئت)1845(.المقدسلليهاب

1091سنةففي:العثرلنالقرنبدايةحتىحالها

بيدالأربعةللاناجيلترجممةلندنفيظهرت

نتوكا،حزبانونألف.(الأولتثرين)3بليى

اولغاالملكةواعتبرت.وا!يشالطلاببينمحابهة
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اليوبانتة.اللغةنحرتأنها،بفشىعندافعتالتي

كلضدالمقدساثيةسينردوسفيحرموتوخه

يستعملهاأوينشرهاأوالمقدسةالكنبيترجممن

المحكئة.اللغةفي

السيكولوجي،الم!حوىعلىعديدةأسباب

الجدالهذافيتكاتفتباليونانضاصةواسباب

،تقدبس،إل!فوصلنا،السلطاتتصفبمع

الخوف:هي.منزلوكأنهالقديماليونالماالنص

الاورئوذكس،وسطالبرونستانتئةالرسالةمن

منمسنولين)وجودلليرنانئةاللفوئةالخصائص

علىجميد(.العتيقةاللغةاعادةرمحاولات،اللغة

جامعةففي.ذاتهحذفيالمبعينئةنصنتيمة

الفديم:للعهدمتوازيانتعليمانهناكاثية،

السبعينئة.لصنوآخرالعبريللنمنواحد

اسمنذكرالبيبلثةالدراماتعالوفي

الذي)1831-5091(مكركيسابوستولوس

المزاميرثرحكماآية،آيةالجديدالعهدشرح

كلهاشخصئةالتحمعة.البيبلئةوالأناشيد

جدالفيكانولكنه.شعبيوواعظ،حماس

المجمععليهحكموتد،اللاهوتكلئةمعدائم

)1878(.الليتورجثةثحدبداتهبسببالمقدس

،اللوغوس)مدرمةالكرازيةبمدرستهأيضاوهو

وبالنالي()الحياة!"زوئيجماعةأصلفي(الكلمة

عصرنا.فيوالروحيالبببليالتجديد

هي،بلغارلافيبالتجديدالخاصةالحمة.بانارلا)ج(

فيفنجدهتبفىماأما.الرو!يبالنموذجارتباط

انثاء:اليونانوفيرومانيافيوجدناهااهتحامات

الوطنية،اللغةفيالبيبلياترجمة،كنسئةمدارس

والمدارس.الكرازةأجلمنعظاتعموعة

كانتالبلفارثةاللغةيتعفصونفيهاالتيالوحبدة

قربابتدائيةمدارسوهي،"القلايات"مدارس

المفدسوالكتابالمزاميرفيهابقرأونالكنيسة

اليقظةهذهفيالعاملينوأحد.الليتورجثةوالكتب

هو،البلغاريةالدراسةفيوالرائد،البلفارلةالوطنثة

كان)9*أ-1814(.فراشنسكيسوفروني

ألفبوخارستفيمنفاهخلالفرارسا.اسقف
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،الكبرىللاعيادوعظاتالأحدلانجيلتفاسير

كتبهفاشتهرت،ول!لافئةيونانثةكتمنمنطلفا

البسيطة.لغتهابسبب

فععلالجديدللعهدبلغارلةترجمةأولأما

أما1848(.)ازميررلسكىنيوفيتالراهب

بعدؤلدثفقدالبلغارئةاللاهوتمدارس

البلغارئةالاسقفئةبالسلطةالدولةاعتراف

المدرصةهيالمدارسهذهوأهم)087(.

الجامعة.منجزءهيالتيسوفيافياللاهوتية

البيبيانرجمةأماالروسئة.اللغةفيالتعليمينم

()1875الروييالنصعلىتأشستفقد(1091)

البروتستانتئة.الجماعاتانتمثاريحارب

فيواضحاأبضاالروصالتأثيروكانصريما.)د(

فيفتحهاالثيالأولىفا!ليرممثةصربيا.

كبيرعالم)4917(كرلوفتي-سامسكي

اسطفانالمتروبوليتهوالمقدسةبالكتب

استحملت-1836(،)1757ستراتيميروفيك

ونقولالروسئة.الكتباستعملتماأول

نثرتفقد.كرلوق!يمطبعةعنعينهاليء

موسكوفيظهرتقدكانتالتيالسلافئةالبيبلبا

مسنقلةصربياكنيسةصارتولماوكباف.

صنةبلنرادفيأخرىكليرليهةفتحت(،)1832

الطلابدفيالدروسمستوىأنغبر.1836

كيافطلابأحدوسيقوم.كيافإلىللذهاب

بوفانوفبكميخابلوالمنروبوليت،القدامى

فيواسعةفكرئةحركةفيطلق)9185-8918(

ليواجهجديدةوترجمة،المقدسالكتابمجال

البريطانثة.الكتابئةالجمعثةترجمة

العثرينالقرنمنالأولالنصففي3(،

1791شةالروسيةالثورةأغلقتروجا،في

إلىالمثففونفهرب،وا!اديمياتا!ليرييهات

أيضاوهاجر.كبيرةبنهضةقامواحيثالغرب

الظروفبسبب،البلقانبلدانمنكثيرون

اتمحدة،رالولاياتالغربتةأوروباإلى،الاقتصادتة

الارثوذكسياللاهوتمعاهدبيناتصالفكان

الغرثي.والعالم

الارثوذكسيةالكنائس

وفبهاالرويمتة،الحركةمركزبارسىكانت

سمي.2691سنةصكي!الفديسمعهدنأشس

استمرازاليكونالارئوذكحي"اللاهوت"محهد

بعدأشسالذيبتروغراد()أو:بنرسبورغلمعهد

القديسمعهدتأسيسهدفأما1791.محمع

الارثوذكستة.باسمالغربمعفحوارسركيص

بولغاكوفصجاللاهوتيةالاسماءبعضنذكر

-)2918بزوبرازوفوكاصيان(،-18714491)

0691(.-)1875كرتاشوتوانطوان6591(،

جامعةفيلاهوتكليةولدت،اليونانفي

محافظينولكنشئانمعقمينمع)4291(صالونيك

انفتاحعلىساعدماوهذا.أثينةفيثماعدذاواكثر

فتكوينالهدفأمااليء.بعضايونائهالبهيسة

فيالدينيالتعليمليدزسواالعواممنلاهوتين

الابرشتات،فيالمواعظليلقواالثانوئة،المدارس

مافيأما.الاسقفئاتفيالادارةبأعمالليقوموا

دراصة،العنتراءةفهناك،المفدسالكنابيخصن

ظلوهكذاالآباء،شروحالتقليدئة،المواتف

فيتتثمالتيالأبحاثعنمنقطعينالدارسون

.الخارج

العشرينالقرنمنالئافيالنصف4(،

اللاهوتيالتقليدؤلد،الانيةالعائمةالحرببعد

أما.المتحدةالولاياتفيوبدأ،روسيافيجديدمن

الرعابا.أجلمنكهنةفنكوينالهدف

واللطة.البهيةبينروشافيتقاربكان

)4391(.موسكو،بطرلركية"جربدةنشرفأعيد

وثمانيولنينغرادموسكوفياكاديميةئتحتثم

أكلفت،ذلكبعد)4591(.ممليريكبات

اوديسا،مملبريكيةإلأهناكيبقفلمكليريكيات

لنينفراداكاديميةتفؤتتوقد.أخرلانواكلبركبنان

وغنىأماتذتهانوعةبسببموسكوامماديميةعلى

فيئعطىتقيدئتعليمإلىبالنسبةمكتبتها

لنينغرادفيالجديدالعهدأستاذنذكرموسكو.

إلىتتطزقالدراساتاكثرولكن)ايفانوف(.

خاصبشكلالتلاميذيتعم.واللاهوتالتاريخ

الاكاديمتة.فيفتدزسالعبرئةأما.السلافونثةاللغة



الارثوذكسيةالكنائس

لاهونيانمعهداننأشسالمئحدةالولاباتفي

سنةاليونافيالأسففأشسهالأول.ارثوذكصيان

المقدسالصليبكيريكثة:واسمه91!ا

الهلينثة.اميركاجامعةفياليومهواللاهوتجة.

نبودوركفيالث!مالئةاميركامطرانأضسمهوالئاني

فلادبميرالقديسمعهد:واسمه4891عنة

المعهدينهذينهدفالارثوذك!ي.اللاهوقي

فهماذلكوي!.الارثوذكسئةللرعاياكهنةتأمين

محلأتمنينشرانمامععلميبعمليقومان

اللاهوتيهة.الارثوذكساليونانمجلةوكص:

معلميمنفلاديمير.القديساكيرلكيةفصول

بولس،ستبليانولولوستيودور:المقدسالكتاب

خاصبشكلونذكر.كاسيثىفاسلان!طرزي

الذيكنيازلفالكسيالقديمالعهدإلىبالنسبة

الحرفيالتفسيرالاعتبهاربعينيأخذتعيفايبني

واصتعمالالآباءةلدىالروحيوالمعنىةالحديث

وعقائدئا.ليتورجئااستعمالاالحصوص

لاهوتيينبمعهدينالكنيسةاحتفظترومانيافي

منهماكلفيطالب006معوبوخارستسيبيوفي

مرتبطاالتعيمظلبلغاريا،فياستاذا.وثلاثين

المقدماتبعضظهرت!ان،الروسيةبالكنيسة

فتحتبوغوسلافياوفي.أف،غلمثلوال!ثرو

عليمتذتعليفابلغرادكلئةوقذت.كليريكيات

والقديسالمزاميرحولالكنبوبدأت.ينواتأرج

ظهرتاليونانوفي...قمرانونصوصبولس

مأخوذةحواشيمع،الجديدللعهدالشعبيثةالترجمة

القديم.العهدلأسفارتفاعيرظهرتكما.الآباءمن

اللاهوتفيالمقذسال!بم!نة40(

التياثماككاضارئحةاالدراسةهذهبثنت

التيوالطريقة،الارثوذكسىاللاهوتيطرحها

ومن،بالغرباقتداءجهةمن:تحللمأوخقتبها

الكنيسةآباءمعحيئتواصلأخرىجهة

والالهامالقانونئةاللائحة)أ(

خط.الثانيةالقانونيةالكتبحولخطانهناك

القانونيةيحعلثانوخط.والأولىالثايةببنيمتزأول

المستوىعلىهذا.الأولىمستوىعلىاثاية

1546

6باءفا،العمليالمستوىعلىأما.النظري

يعودلهذا.الثانيةالقانونئةبالأسفاريستشهدون

قانونثةبينمتزواوانالأسفارهذهإلىالشارحون

ثانية.وقانونئةأولى

الذيالالهامإلىنصل،الأصفارنانوثيماخطولق

منسفرتأليفإلىبالنمبةاللهمنخاصتدخلهو

3:16،نم2يوردونفاللاهوتيونالأسفار.

المرتبطةالصفةهذهيفترونثم2.:91-اابط2

بشكلمغا.لهايجاببصابيئبشكلاليبلئةبالكتب

أ،أداة)بشكلالآليالتفسيريرتضونكقهم:سلبيئ

(،العريالالهاممثال)علىالطبيعيوالتفسير

وبشكل(.خارجيتأثير)أيالأدبيوالتف!حير

هناك،والدينامبكيئالمواهبيالتف!يرفي:إيجابي

فالروح.القدسوالروحالانسانبينمئاركة

ناشطبشكلالملهمللكاتعونهأعطىتدالقدس

يقيهبأناكتفىالروحأنبمعنى،منفعلالاوفاعل

يتضفنوهذا(.الايمانستوىعلىالفلال

الأصفاربينالاختلافاتإن:العونهذافيدرجات

إلىتقود،إلينابالنحبةوأهميتهاموضوعهافيالبيبلتة

الضعفإلىبالنظرئعطىالالهاملأن،التيجةهذه

الأسفارفيإلالهامعنيدافعون)وهكذا،البثرفي

علىالضوءللقيتثيهاتوتع!ى.(الايةالقانوئة

الالهام.موضوع

تشبيفاعرضقدالمعترفمكسيحوسكان

الكتببححلالذيالتاريخيالحرف:أنتروبولوجيئ

والهدف،كتبمامعنىأماالجسد.هوالمقدسة

.المقدسالكتابنفسفهوكتب،لأجلهالذي

صورةخاصبثكلأبرزقدكرتاشوتوكان

المثاركة(؟والانساناللهبين)المثاركةالنياندربة

وحدةتشبهالقد-!والروحالملهمالكاتبين

أتاافدوكيموفواعتبر.المسيحفيالطبيحتين

فياللاهوئةالمثماكلجميعنترجمأننستطيع

ولامزجبدوناتحادأيخلقيدونط.محمعألفا!

عنآخرونوتحذث.إلهيئ2ووابثرفيلواتجيمفصل

علىالالهامفيهيركز،بثرئةوثرةإلهيمضمون

عنوآخرون(.الشكلفيالشعاع)يظهرالجوهر
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فيتلاشتالالهئةالحقيقة:)كينوسي!(""التلاشي

الانسانفياللهمجدتلاشىكما،البثريالشكل

أساسعلىالايقونةمعلثيهه!اكوأخبزا.يسوع

المجمعقالكماوالايقرناتالانجبلببنالتقابل

لاالت!ثلإن787(؟،الافي)نيقةالساجالمسكوني

هوالبيبليوالكتاب،الانجيليالخبرعنينفصل

كمابتنرئة،ألفاظبواسطةالوحيلواقعنمثل

موضعأيرمزالكتاب:أو.الالوانبواسطةالايقونة

والانسافن.الإلهيئبينلقاء

شأنها،قانودثةهي؟الشعينثةالترجمةعنوماذا

رسمبئكنصنئستعملوهى.العبرقيالاصلشأن

أقلهأوملهمةلأنهاالعقائديالفكروفياللينورجياكب

الفيصري.اوسابيوسقالكماالهئا"ترتئا"!رتبة

دوزالحبتالنيالسبعينئةفضلالجدبدفالعهد

نإ.العالمإلىالفديمالعهدنورنقلفيكب!!ا

هكذاالتفسير.تاربخفيشاهقبناءهيالشعينهتة

معالسبعينثةنكونوحينوالتلمرد-يخلوناعتبرها

إلىللوصرلالعبرقيإلىنحتاج،الماسورفيالنص

اليوناف!يكونحينالمحنىوالىالاصليالنص

لأنها،للسبعينتةيبهقىالأولالمقامولكنغامضا.

العبرقي.النصنلتصجحتثفنلاوسيلة

والتقليدال!ب)ب(

النقدمنالارثوذكيأالعاحذرإلىأولأنثير

والبشرفيالالهيئالطاجيم!نللاالضوصي،

إلىحاجةمنهناككانت!ان.القذسللكتاب

العقللأن،الأولىالفضيلةهيفالفطنةالنقد،

ولأن،اللهكلمةأماميقفأنيستطيعلاالبشري

التأويلإنثم.اللهكلاميفهمأنمنأضعفالمفشر

والرمز.اللاهوتيصلبلالنقد،عنديوففلا

يكونلالماذا،تفاسيرهمفياختلفواالآباءأنوبما

الكتابي؟النمنمنالمقارباتفيتنؤع

الكنيسة؟تقليدقيالمقدساليهابمركزهووما

البيبياقراءةمبدأيقذمالارثوذك!ىاللاهوتإن

المقدسالكتاب)ونفهم(نسمعأن"يجب:فيقواط

الأساسيالتقليدفمفهوم."المقذسالنقليدإلىبالنظر

نأيؤكدونالإهوتئ!ناعملإن:الوا!معالمعنىفي

الارثوذكسئةالكنائس

كانوانالمقدسالكتابينضفنواحذاتقليذاهناك

عنفيتحذثالغربئةالطربقةيتغمنهمبعضهناك

سلطةتوازيسلطةللتهقليدحيث،الوحيينبوغي

الكتاببينعملتةساواةهناك.المقذسال!ضاب

نأدونعنهمانتكلمأننشطيعلاأنناوبما.والتقليد

ينعشكماينعضهماالذيالقدسالروحنذكر

أقطابثلاثةحددتإليها،شلماالتيالكنيحمة

والتقليد،الوحي،الفدسالروح:للاهوت

الكنية.

فشكل،الروحوحفظهللكنيسةالوحيأعطي

مجزدةمعارفأماملسنا،طبيعتهجهةفمن.التقليد

نهضمهاحثةحقيقةأمامبل،الذكرةإلىبالنشة

صتتسقمناهااليالمعرفةقصحالنعمةبعون

،المضمونجهةومنمعرفتنا.الاخرىالأجيال

المجمعثةوالتحديدابالمقدسالكتالتالنقليذيحتوي

الآباءوكتاباتالكنبسةوقوانينوالليتورجثا

علىيئذدشاملنقديمهو.والكرإزةواللاهوت

يضعلاأنهفيشكلا.للتقليدوالتاريخيئالحيئالطاج

قسمبينيمئزهوبلواحد،مستوىعلىشيءكل

الجوهرأنغير.بحثموضوعزالماوقسمثابت

كفؤة،الكنيسةفيحئةلذكرةالتقيدنحديدفيهو

يدعىإرثكاستمراربة،حيئبجسمخاصةحئة

لهذا،.الآخرينإلىوينقلهإرئهلجعلهمناواحدكل

ووعيالبشرفيالترفعنمسبفةفكرةوعكس

منالتقليدمجذدالقداسةفمقدارلذاخها:الكنبسة

والايمانواحدةالكنسئةالحياةلأن،الداخل

بالكنيسة.الايمانمنينبعبالتقليد

تقديمهواللاهوتثةالنظرةبهذهخاصنهومما

التيالالهثةبالموهبةوالنذكيرالنقليد،داخلاليبليا

فيالواحدةالحياةإلىيحودانوالتقليدفالبيبليا:تمثل

فيها،يعملالذىالواحدالروحيحزكها،الكنيسة

وئذكر.المقدسةكتبهاويلهمتقيدهافييتجلىالذ!

نإ:المقدسالكتابإلىبالنسبةالكنبسةدوزبإلحاح

يحذدماوهذابتقليدها،الكتابأعطتالكنيسة

نأواحدكلعلى:المقذسةالكنبتجاهالمؤمنينمهفة

هولهذا،.اللهكلمةمنمئغذصلا،لنفطيكتشفها



الارثوذكسثةلكنائس

بواسطةنتكلمالتيالكنبح!ةمنهيكمايتقئلها

يربطاللاهوفما:مهتةبحذدكما.المقذسالتقيد

بشكلوبلخصهالتقليد.علىويئتهالتقليدمعرأيه

يقبلهأنمنبدلأالداخلمنيقودهويتركهخلآق

عليه.يفرضقرارأوخارجتةكقاعدة

الريى،التفشرعلىاعتادالذيالقارئيحيرما

يبدوجثالتقليدبمضمونالمنعتقةالتاكبداتهو

لا،أخرىعناصربينعصزاالمقدسالكتاب

عنأولأتتحدثنالارئوذك!ئة.الرئيسيئالعنمر

عنتتحذثأنتبلوالمجامعالكنيةالقوانين

سؤاليأقي،الروعيالتعبيرففي.المقدسالكتاب

الاسئلةثمالاسرار.ونقاوةالايحانحقيقةحول

والمجامعالرسوليةبالقوانبنتؤصهلايالية:

وسائرالتسحةالاقيمتةوالمجامعالسبعةالمكونئة

بأنتقزهل؟كيةالارثوذالكنيسةوقوإعدالتقاليد

بالمحنىوتفئرنعبلأنيجبالمقذسالكنابأسفار

الارثوذكسئة؟الكنيسةتعفمهالذي

الروصيالنم!فينرىأنيجبأنهفيضلثلا

التقليدثم،أولأالايمان،الخاصنإلىالعامفيتطؤؤا

المقدسالكتابوبعدها،الايمانهذايغذيالذي

حولاعلاناتنجدنحن.الابمانقلبهوالذي

حضوروحولوصلطتها،المفذسةالكتبضرورة

،الكتابقلبهويسوع:المقدسةالكتبفيالرلث

هوالقديمالعهدأنيعنيلاهذا.وحدتههووالروح

بينعلاقةهناكأنبلالجديد،العهدسوىعلى

لهذا،2.والواالصورةببن،النبوءةوتحقبقالنبوءة

الكنيسة،نظرفي:القدسالروحعنالتعليمإلىنعود

هذالافيها،يقيمالذيالقدسالروحهوالجوهر

الارثوذكئةالرؤبةبهتختصنوما-ذاكأوالتجتن

ثاريغإطاروفيالكنسئةالموجهةعندئقفأنهاهو

مرازاتذكرنافهيلهذا.الكتابلتفرأالخلاص

يصبحأنفبلشفهيبشكلوالتقليدالوحيبوجرد

المقدسة.الأسفارفيمكتولا

تقود،المقدصةالكتبموقعبتحديدالطريقةهذه

تتثمالبيبلئةفالقراءةالبيبليا:لقراءةخاصةممارسةإلى

نعزلهاأننشطيعلاأننايفيهذا.البهيسةفيدوئا

1548

فردئا.عملأمنهانجعللكيالكنيسةبافيعن

جزءفالقارئ.الكتابنفرأالنيهيكلهافالكنبسة

وطريقةالبببلبايئالومنها،الكنيسةمنبتجزألا

تاربخواقعتةأمامهنانحن.الليتورجيافيتفحيرها

الآبئصدفيهيالبيبليافوحدة:الخلاص

الخلاصيوعمفهيوعوضحخص!.الحلاميئ

هذا:القدسبالروحعالمنافيحاضرينيصبحان

فييعتدانثهـخصئينوحوازالقاءتراءةكلمنيجعل

والوحدةمنها.نعبشالتيالأسرار)ويه!ئناضها(

حتىوتوخههبالقارئئمسكالكنيسةلحياةالعميقة

القراءةفهوةقراهكلنموزجأما.الشخصئةقراءتهفي

كلها،الكنيسةبهتقومعولأنهاعلىالليتورج!ة

الجماعة6حيافيالمقدسالكلب6(،

اللينورجثةالقراءة)أ(

لاولكن،البيزنطيالطقسفيئتلىقراءةهناك

بنلوهالذيالمزامبرسفريخمنمافيإلاكلهالنمىيلى

نصوصمنهفتؤخذالقديمالعهدأما.كلهالرهبان

الجدبدالعهدأما.الاعيادليلةفيالماءلصلاةغ!ارة

جمبعتعنرفلم)الذيالرؤباسفرعداماكلهفيقرأ

(القراءاتكتابنطمأنبعدإلأبقانولئتهالكنائس

أما.الافخارستيالاحتفالفيأياللينورجيا،في

فيمرةمنممثرفتتلى(9-6:13)تىالأباناصلاة

البيزنطئالفرضأنإلىهنانشير.فرضئةصلاةكل

أديرةفيكانبحاكيراتاثروقدرهبالنأصلمنهو

المزامبرترضعوفيهسابامارديرسئماولافلسطين

"منالمأخوذةالتسعةوالأناشيدالسبعبنئةبحسب

؟-43أ32:تث؟-92ا:15)خرالقديمالعهد

26:9-إشابم3:2-9حب2:ا-.1!امل

26-56؟3:)يون(دا؟ا.:3-2يون02؟

-!ه،46:االوالجديدوالعهد3:57-مهـ(دا

.)68-97

الكنيسةعادةفتتبع(القداس)أوالليتورجياأما

دصفنالكلمةفليتورجية.القسطنطييةفيالكبرى

منوقراءةالرصل،أعصالأوالرسائلمنقراءة

مناسبوعكلواحدةمرةفتمرأالمزاميرأما.الأناجيل

.الصومزمنمنأصبوعكللطومرئين،المنةاسابيع
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فيأش،المساء!لاةفيوأمخريقرأونالصرمخلال

لينورجيةفيومرعب،السادصة-الثالةالساعة

فيويوأع،الفصحيالزمنفيوالأحد.السبت

7)القيامةعيدلليلةالقراءاتاختيارأما.البتررجيا

الظهوروعيدالميلادوعيدالقدبم(العهدمنقراءات

هالبشارةعيدفي.القيامةعيدبحسبتئمفقد

لائحةوكانت.قراءات3الاعيادصائر.قراءات

الاعيادهذهفيبالمعموديةلمجتفلساعةإضافتة

وعيد!15الفصحعيدقراءاتفصارت.الكبرى

القراءةمبدأظهرثم.13الظهوروعيد8،الميلاد

واحد.لنمنالمنواصلة

القديمالعهدفيمنهايقرأوناتيالأسفارأما

قض،،يش،تثعد،لا،خر،،تك:فهي

با،حز،،إر،،حك،أش،أي،أمملا-2أصم،

نيديزاد.ملا،زك،صف،مي،يونيوء،دا،

فيالليتورجيامنالقديمالعهدتراءةغابت.حبمن

بثكلفيقرأالجديدالعهدأما.الساجأو6القرن

التنطيمأماالقداس!(.:)أيالليتورجيافيرني!يئ

نجدلا،اجمالأ7-80القرنفيتثمفقدالاجمافي

الصعود،عيدعداماالقداسفيالقراءتينببنتوافقا

قيلة.أخرىومناسباتالفصرةعد

النصوصفيالمقذسالكتابايراداتوهناك

لدإلىتشيرالتيالمدانحفيستمارلا.اللينورجثة

العيد.سزأوالكتابئةالنصوصمننصنأويبلي

302:ملانبوءتاالمبلادفيالمسبحعلىئطتقمئلا،

فهوالكتابالمنيذكروحين3:9...وزك

حاضزابهنحنفلالذيالحدثبصبحأي،يؤؤن

الاصكاترلوجتة،النظرةوهناك.اليومكنيةلدى

وانالآنمنذرمزلاحاضراللهملكوتأنبمعنى

،الفرحوهناك.مسيرتهيتاجزالماملئهفيكان

أحئهااللهأنتعرفلأخهاتبتهجالكنيسةأنبمعنى

الواقع،منهربأمامأنناهنانظنوقدوخئصها.

عفاهحضاريوعالم،كوفنخلاصتاربخأمام

الكتابق.النقدتعرفلمأصولتةوتراءة،الزمان

لخبرةاتدادهيعميقةخبرةأمامالواءفيولكننا

تبسيطوأمام،اليهابعنهميتحذثالذينالرجال

الارثوذكسيةالكنائس

الم!يحئة.وعمقيلتفيالآباءلفكر

ال!ثخصئةالقراء6)ب(

فيالمقدسالكتابةلقراهكئهمالمسيحيونيدعى

.العوامعلىكماالرهبانعلىواجبوهذا.بومكل

وعمعالذبفموبوخااور!بهان!تالهماهذا

كلفي،إذن.وافدوكيموف91()تانونترولر

وواعية،تقئةمنتظمةقراءةهووالمالالعصور.

وتواصل،القلبظهرعنتقعقمه،النمنتتذؤق

معنىكتثادتلي!.الرلتمعحوارفيتكراره

سماغابلوتفتيثثا،بحثاأونظريةقضئةالنمن

اتقيد.فيبتجذرطوللآ

كلماتفاكلأنالصبر،يتطذطودل!!ماغ

وتثغتلامسناأنإلىقلبنالمافنحملها.مغلقةتبقى

فيتدخلناالقراءةلأنالتقليد،فيوتجذرفبنا.

تدخلناالبيبليا،فيالمصئبنجميعمعصلاةشركة

المسيحيكفمنااليبليافي:ا!لاصتاريخوصمعفي

بينكبيرافرقلالهذا.الخلاصيالآبقصدعن

نقرأتحن:الئخصتةوالقراءةالليتورخةالقراءة

علىونطبعهاليومالكتابنقرأالكنية"،)افيدوفا

هيالتيالكيسةفي،المسيحفيالبيبليانقرأ.نفوسنا

التاريجةالوثيفةتجحلوحدهالأنها،المسيحجسد

قراءتنانطبعوحين.اللهحضوريملأهمقذضاكتاتا

وأالمقروءةالكلمةمنننتقلالبهئة،بالروح

إلىالخارجئةالمعرفةمن،الحئةالكلمةإلىالمسحوعة

منا.جزةافتصحالكلمةهضم

النصوصفيينحصرلاالقراءةمنالكلوهذا

سائرعنالنصوصنهذهيفصللاكماالبيبلثة،

الضقراءةتجعلالليتورجياأنفكما.الك!نيالواخ

بأنالمؤمنجمنصح،العظةأوالنثيدفيبهالتأفلمع

ولا.ومئلهمممهمال!بليايقرأأنلبسنطيعالآباءيقرأ

في،الايقوناثفينجدهالذيالبيبليالتفسيرنهمل

الكنيسةحياةكلضوءفعلى.الأسرارفي،المدائح

القذيسبن.جميعمعباتحاداليبليانقرأ

حياةعلىللنصنمباشرتطبيقعنعديدةوالامثلة

قراءةسحعأنبمدراهتاانطونيوسصار:المامع

الليتورجيا.في6:34(91،2:ا)تالانجيل



البروتستانتيةالكنائس

01:17؟تسمعحينتيودوسيوسوالقديس

0186()حواليالروصيئوالسائح11:28-92.

سمعهالذي5:17اتسالعملتيديضعأنحاول

وبالتاليالبنورجئةالقراءةفهددثالليتررجيا.في

حياةعلىاللهكلمةنطبيقهوالشخصئة،القراءة

.اليومالمؤمن

أشكالأالشخصئةالقراءةهذهتتخذوقد

بعدلعائلتهالرجليقذمهانصاثحشكلقنؤعة:

فيسيتهرأالذيللنصناسنعدادشمكل.العظةسماع

اليومئةالقراءةعلىالأولادتربيةشكل.الكنيحة

منوهناك.الفمالذهبيئيوحنايقولكانكما

عندبالتوتف،تفسيرهيرنصبقراءةا(جوميصح

سفربقراءةأو،النهارطواليكرزونهماآيتينأوآية

جؤه.فيللدخولالتواليعلىكامل

فيتوشتمااكثرالثخصئةالقراءةوتوشعت

الرهبانمنباخويوسطلبفقد:الرهبانتةالحياة

الحمل.ساعاتخلاليخئاالمقدسالكتابيتلواأن

النصوصمنحمموعةيقدتونالأدياررؤياءوكان

البيبليابقراءةالمبتدئونواهتئم.اخوتهمأجلمن

والذي"الخفي"الأع!يرافقهاالقراءةوهذه.والآباء

الأفكار.سائرمنالذممرةفتنفينرددهاصلاةهو

"يسوع"صلاةهيالصلواتهذهوأشهر

تنطبقأننستطيعالتي18:13(لو9:27؟)ت

.صلاةكلعلى

المقدسوالكتابالبرونستاتية)ا!(كاش

ؤ!دت.اللاهرتقالمقدسالكئابمكانة(1،

عرالالماالقرنفيالبروتتانتيالاصلاحكناش

هوذاك.المقذسةالكتقراءةمنإراديلابشكل

في(فلدسمزشسهم،الفلدسيين:)أوالفودواوضع

للكئابالاولؤلةهذهونجدعخر.الثانيالقرن

ولدىعشر،الرابمالقرنفيوكليفلدىالمقدس

كلببحثيكنلمعشر.الحاصفيهوسجان

"طائفةنأمميسأوالمسيحيينقسمةعنهؤلاء

رأى،فلدسشأنشأنهلوتر،فمرتان".جديدة

حركةولمجذرت.الكنيسةفيالاصلاحضرورة

تقليدفي،الأسيزيفرنسيسيثأنصأنه،فلدس

55

الفدقر.وحياةالانجيلإعلانجذرفي:انجيلي

)1513-المزاميرتفشرعنلوترحركةونتجت

ديرافي(-1516)1515رومةإلىوالرسالة(1515

مشوىعلىالتائجأنغير.الاوغ!طينئةالرهبانية

أ.جذاثقيلةكانت،الروحيئالتجديدهذافيالنظام

نحتلفاخفظتوقد.لوتروخرم،بالفودوائعترف

الديانةبطاجأصولها،منالبروتستانتيةالعائلات

تنؤعيبهمخاضايعتبرونهماوهذاالبيبل!ة،

الحديثة.المسيحئةالانجاهات

سنةفرنا!)فيالاروشيل"اعراففينقرأ

هيالكلمة"هذه:يليماالخاسالبندفي9155

ضرورفيهوماكلوتتضمن،حفيقةكلقاعدة

وحتىللبشريح!حلا،اذن.ولخلاصنااللهلخدمة

وأمنهاينتزعواأوشيئاعليهايزلدواأنللملائكةلا

ولا،القدملاأنهذلكعنفي!نتجيبذلوها.

البئزلة،الحكمةولا،الكبيرالعددولا،العادات

ولا،الئراخولا،الأحكامولا،القضاءولا

ولا،الرؤىولا،المجامعولا،القرارات

الكتبمعتتعارضأنتستطيعالمحجزات،

وبنطمثيءكلئفحصانيجببلالمفذسة

المقذسة".الكتبإلىبالنظرويصخح

هذافينبرز.واللاهوتالتاريخمستوىعلى

نأعلىلوترتاكبدالأولى،محطاتأرجالإطار

الكتابتفسبرمبدأهووحدهالمقدسالكناب

تحديدمحطةهيالثانية.نفسهيفشرالكتاب.المفدس

اللاهردثالمبدأهوالمقدسالكتابأنعلىكلفين

لجوءهي،الثالثةوالمحطة.المقديمىالكتابلكل

والرابعة:.الارئوذكسياتضدالتقؤيةالحركات

الاكليروس.ضدالعوامإرثهوالمقدسالكتاب

في،وتنيرغفيلوتردراصاتنثرمنذلوتر.)أ(

نكتشفأنعليناسهل،العشرينالقرنبداية

لحركته.واللاهونئةالتفححبزيةالانطلاقنقطة

)كيفاللهبزمرضوعهوالمركزي!الموضوع

معالاولالاهزازوكان(.الانساناللهيبرر

خطيئةعلىيحكمحينبازالله510مزتفشر

عليه.اللهبحكميقزح!ىباروالانسان.الانسان
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سنتين،بعدإلايأتلمالحاسمالانقلابأنغير

بثرىإنا:16-17:روقراءةلدىوذلك

وبز،دينونةبضرىتكونأنيمكنلاالانجيل

ييرر.إلهبزبلعقاببزليسالله

بالايمانالتبريروطرحالكرستولوجباوصارت

-ا5:روثم21-3.22:ثم.-16:17ا)رو

تفسيرمفتاح-1516(1515سنةتفسيرفي2

هوالتاكيدوهذاوالمسيحثة.المقذسالكتاب

والعصرالأباءتقليدمعيتعارضلاهو.هجوفي

تفسيركمفتاحيبدوبل،ذاتهحذفيالوسيط

الكتابيفهمأنيحبفلا.المقدسالكتاب

معتيمتهلوتر)يعارضالميدمنانطلافاالمقدس

الكتابمنانطلائابلباستمرار(،إليهيعودأنه

لدى"وحده"الكتابمبدأبقوا،ماهذا:المقدس

فالكتاب.تأويليمعنىفيالمبدأهذ!نفهملوتر.

.المقدسالكتابتفسيرمعيارهوالمقدس

نفه.يفئرالكتاب

تفثرلا،اللاهوتيالعملفيأنهيعنيهذا

الواضحةالنصوصمنانطلائاالغامضةالنصوص

داخليةقاعدةنظاملوترعدنجدوهكذا.والجلثة

تعبيراتجدالقاعدةوهذه.المقدسالكتابلقراءة

)والفانون"القانونفي"القانونمفهومفيعنها

الممتزالمركزفيأي(.المقدسةالأسفارلائحةيعني

القانونوهذا.ونقئمهالكللنفهمننطلقمنهالذي

ينتجفتكوشهاعتباطئا.اقتطاغاليسالقانونفي

المقدسالبهابوظيفةأنتعتبرلوترتةنظرةعن

وافي.المصلوبللحسيحنشهدأنهي

المسيح:بسلطةترقيالمقدسالكتابصلطةإن

تدؤيمابقدرسلطةللكتابيكونإنهبحيث

"الكتابمبدأأخرىوبعبارة.المسيحكلمة

هذانتائجأما.اوحده"الميححصبلةهو"وحده

سيكون،الأولى.كئيرةفهيالتأويليالنموذج

فشفشرللتقليد.النقدفيالمبدأاليومبعداممتابا

منانطلاقا،لوتربحسبيتتمانيم!تلأالكتاب

المسيح،منسلطتهينالالكتا!أنفبما.النقليد

فيشلثلا.التقليدنقئمبهالذيالمرجعيصبحفهو
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الكاثوليكئةالحركاتبينالأياسيئالجدالأن

إلىالرجوعمستوىعلىليسوالبروتستانتة

الذيالتأويلىالمبدأهذاعلىبلةالمقدسالكتاب

ضدالمقذسةالكتبإلىوتستانتاله!يعوديخه

هيجدالموضوعهيالتيالثانيةوالنقطة.التقليد

فالنتيجة.الكنيسةمستوىعلىبهليقدولوجتة.

ططةهي،ايمانكقاعدةللكتابالمباضرة

"الاكليروس"إن.المؤمنبنيشملالذيالكهضوت

لاولبههم،الكنيسةفيزمنثةبسلطةيحتفظون

تمثزهمروحثةسلطةإلىيستدواأنيستطيون

.العوامعن

كلفينعندالانطلاقنقطةاختلفت.كلفينب(

تغجلمنكلفينكانفقد.لوثرعندهيعقا

أخذرجلثقافةهيوئقافنهلونر.جيل

فلمالقانونتة.والدروسالانساتيةبالدروس

)أناللاهوتئةغائيتهجهةمنالكتابإلىبتطفع

كوئيفة.صفثهجهةمنبلللصحسبح(،يشهد

إلىبنفطاللهيعزفبهاالتيالوسيلةهوفالكتاب

ماكلالمقدسةبالكتبلهمأوحىوقدالبشر.

الوجهةهذهنتائجأما.لخلاصهمضرورقيهو

التالية.فهيالتأوبلثة

منسلطتهالكنابيأخذبدءذيبادئ

فيأنههيوالنتيجة.نفسهاللهمنأي،جذوره

آخر.مركزمنانطلائالا،حباةقاعدةكلئته

تعبيرهوالجديدوالعهدالقديمالعهدفمجمل

فيقانولتةللائحةتكوينوكل.الثهمشيئةعن

ف!نسباعتباطئا،يكونأنإلأيمكنلاالقانون

"الكتابعبارةفتخذ.البشرئةالايشنباطاتإلى

المسألةفليستجديذا.معنىهنامن"وحده

ذاتهمنانطلافاالمقدسالكنابتفسيرمسألة

محملعلىالأخذمسألةبلال!ضاب(،من)أممط

عبارةتصيرولهذا.أجزائهبكلالكتابالجد

كلهإ."الكتابلعبارةمرادفة"وحده"الكتاب

اللوثرثة.الظرةإلىالحربتتوخهقدوهكذا

الجدالهذاصار،الأصولمةمجيءمعولكن

فحرب.والمعاصرةالحديثةالأزمنةفيحازا
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علىتوتجهلوتر،حربشأنثمأفها،كلفين

مبادئيعدلمالحربومحال.الكاثوليكئالتقليد

فهناك.الوحيموضعبل،المقدسالكتابقراءة

ولمالمقدسةبالكتبضختالمسيحتةبأنا!هام

يعزفأنأراداللهأنمع،الجذمحملعلىئأخذها

الكتبهذهمحكوأحلوا.الكتبهذهمشيئته

قيمةلوثر()ولاكلفينينكرلا.مسيحئةتعاليم

مرارأ.يوردهوهو،الوشطوالعمرالآباءتقيد

الرحيمعضرطةبحزلةنعاملبأنهبنهمهبل

نظمهمحلهاوأحلعناصرهمنجزدهاليبلى.

إلىلوتر،صأنشأنه،كلفينتطئعالخاضة.

التفليدعلىئئرفكمرجعالمقدساليهاب

.كله""الكتابمفهومعلىثمذدولهذا.والتاريخ

هوفيجعل،مبادئهضدسببركلفبنولكن

أهملأيضاهو.البيبلئةالفرائضفيتراتتةأيضا

اللاهوتفيالبيبليامكانةيمثزوما.الأموربحض

القديمالعهدإلىالمحتمزةالعودةهو،الكلفيني

مماوا!ليزدولوجيا.الاخلاقيالعملنأصب!

قراءةالنصوصقراءةمحاولتههوأيضايميزه

التيالئقافثةالحركةمنورثهاقراءةحرفئة،

أوروبا.فيعثرالسادسالقرننهضةمنأخذها

لمقارباتالمعاكسالطرلقأخذ،الواقعفيولكنه

عندالتأوبلبمئزما،وأخ!زا.الكرشولوجئةلوتر

الوظيفةهو(كلفينالوتر،المصلحينهذين

إلابعرفهالافلوترلاهوضهما.فيللثريعةالمعطاة

فالثرلعة.لاهونئااوامتعمالأمدنبأاسنعمالأ

لابحيث،نفسهفيهيجدضمفاللانسانتكثمف

المجانيالبزوضرورة،اللهمشيثةيحفقأنيستطغ

ومن.اللاهوقيالاستعمالجهةمنهذا.اللهمن

الشريعةإلىالمؤمنيعودالمدنيالاسنعمالجهة

أما.الجمغلهيخضعاتجماعئنظامإلىكما

عناصرهمعظماضقىثالئااسنعمالآفزادكلفين

كمضمونبالرلعةيقولالقديمالعهدمن

المسيخبما.الاخلاقئة

القرنفيالمانيافينثأتديتةحركة.القودون)خ(

الدينئةالخبرةعلىوكدتعشر،السابم

152"ا

المفذس.الكتابدراسةوعلى،الثخصتة

المبدأالمقدسالكتابمنيجعلالذيالمبدأإن

دوئاالبروتستانتإليهعادقد،المسيحيئالنقدفي

القرنعتبةعلىحدثماهذاتاربخهم.في

بداينهفيالجدلمطاللاهوتتامحبنالعشرلن

مستوىعلى)الجسامحالليبرالىالارثباننفاد

ذلكقبلالوضغكانوذلك.الالمانيالفكر(

انقوثةببن17-18الفرنبداياتفيالوقت

فالبحثوالكلفيمتة.اللوترئةوالارثوذكسيات

قدالعقائدكط،اللاهوثعنالمستقكالبيبلي

نفطوجدوهكذا.والتاربخالفقهبعلماغتذى

جديد.إصلاححركةفيينطلقلكيحزا

المقائدثةالاشكالضدتوخهإلاصلاحوهذا

أما.البروتستانتيةاتقاليداتخذنهااتيوالظمثة

بالضرورةتتثمأنيجبولادةحولتدورالفكرة

فهي:المواضيعأما.الشخصيالفردإيمانعبر

للحؤضسة،الروحمعارضة،للتعلبمالجاةمعارضة

والثخصتةالذا%لثةوالابعاد.للظاهرالقؤةمعارضة

إلىالطريقهي،الجماعئةالاخؤةبتقييمالمرتبطة

النفوئةعارضتوقد.الأولىالمسيحئةئلعودة

القرونمنالموروثأالمدرسياللاهوت9

قوفيبشكليركز!بيبلي"بلاهوت،الوسطى

بل،الضوصبمعنىئهثمولا،الجديدالعهدعلى

لهذاكانوقد.المؤمنحياةفيالماشربتطبيهقها

ناربخملفتبئكلفحؤل،كببرةاهمةاتجدبد

وجدتالتجديدهذاوفيبعد.فيماالبروتستانتبة

النيالشبعوكذلكجذورها،اليقظةحركاث

البروتستانت!ة.منخرجت

المرجعالبيبلياصارت.اللاهوتينبوعالبيبيما)د(

البروتتاتئة.اللاهوتئةالنظراتلصياغةالمصحتمز

فيبارثكارلعندمثلأنلاحظهماوهذا

تصميمبحسبئتالتيالكنئة""عقائدئته

،فيتكؤنثولكنها.الخلاصلتاريخمنهجيئ

الايمانو"عقاندثة.بيبليتفسيرفيذاتها

نظرةفيدخلتإبالنغ(أكرهاردالم!يحي،

كيركغارثه،والفيلسوفلوثرعنموروثة
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فيتفسيرفيبحثمنبنينهاتسئمتولك!نها

نأيرىتقليديتواصلوهكذاالجديد.العهد

المقدسالكتابماومرجعهاللاهوتمبدأ

مححلفة.مقارلاتحسبندرسهالذي

الكتابإلىيحشندلاهوقطبحثومتقبات

عنالتعبيرفيالعراملمشاركةمناخاخلق،المقدس

تياراتخلقوفيالمعاصر،أالعافيالمسيجة

الاجتماعيالفكرفيالبرونستانتتةتستلهممشقئة

.الحياةولط

البيبلياحولأعمال2("

فيتتنؤعأعمالهاجعلالبروتستاننئةتنؤعإن

منأنماطئلاثةنجدونحن.الكتابالمجال

برنبطنمطوكل.الحديئةالعصورفيالمقاربات

.بمدارس،بمناهج،تأويليةبفرضيات

توسغاتوشع.الكلفينيالتقليدورثالأولالنمط

أساسهأما.والانكيزيالفرن!صيالعالمفيخاضا

التيالوسيلةالكتابفييرىالذممطكلفينفطزخ

الروحإلهامفمع.مشيئتهيعزفنالكيالذاخارها

وباتالي،وحيهالكنابفيالانسانيجد،الفدس

الأولىالمقاربةهذهوجدتوقد.خلاصهطرلق

غاوسنلوسىالسويسرانيهوتياللالدىعنهاتعبيرا

شنبتالنيالفراءةهذه186(.)0917-س

فعلرذةعنتعبيراالبدءفيكانت"أصولئة"

فياللوثريالتقليدورثتثانيةمقاربةضذحديثة

الكتاببأنالطرحهذايقول:الليبيراليجناحه

له.يشهدالذيالمسيحمنسلطتهيتسلمالمقدس

البيبليامبدأالكرستولوجيامنيجعلوهكذا

للكتابنفدئةقراءةأمامنحنإذنالتفشرفي.

االقراءةسئنماأمامالطريقفتحتلقد.المفدس

تاريخيعبرالثالثوالنيارالنقدئةأ.التاريحية

هذا.للبيبليا"كرازتة"بمقاربةويتمئزالبروتانتتة

في،البروتستانتبةفي"القولمة،الحركاتبهقامتما

البروتستانتثةمئزبيبليتجديدحرك!ةأساس

.الحرببعدمماحقبةفيالفرنكوفونثة

نصؤرأنلنا!ضلاأنهالواضحمن.الام!ولية)1(

فالمقاربة.المنطزفةظاهرهامنانطلاقاالاصولئة

البروتستانتيةالكنائس

المؤمنينتادت،ملقمككتهاباليبليامنالحرفثة

لتوضحرفضيإلى،المنحدةالولاياتفماخصوضا

)تعارضظلامثةومعارضةالعلميالبحث

التطؤر.لنظردات(المعرفةواننشارالتقذم

تأوللتةوجهةمنالاصولئةهذهوانطلقت

بالذاتاللهكلامبحرئةهوالكتابإنتقول

وكأنهحرفبعدحرقاكتبهحرفيا،قاله)هو

بديبينأمينةأدواتفهمالكئابأما(.أنزل

كاتبها)مثلهىالبيبلياأنهذاعنفيتج.الله

)خىالمجالاتكلفيالخطأعنمعصومة(الله

والجغرافيا(.التاردغمستوىعلى

معيتعارضالأخيرالطرحهذاأنفيشلثلا

يكثمفلااللهبأنيقولالذيكلفيننظرة

خلاصه،أجلمنمفيدهوماإلاللان!ان

.الايمانمحالفيإلاللبهابسلطةلاأنوبالتالي

إرثفيموتعهيتحذدالطرحفهذا،ذلكويع

إلى"وحده"اليهابمبدأيدفعمابقدرالمصلحين

ننانجه.أتصى

البروتشاتئةتاريخفيالمقاربةهذهأهمتةإن

فرضتفقدجذا.كبيرة،والمعاصرةالحديثة

نهجتؤةفقوخهاووضوحها.ببساطتهانفسها

بئخذبأنجديروهومحكئا،بناءمبنبئعقائدي

فييتكلماللهأنبما.واسعةعيطاتفيجيذاحجضا

مبايثر،بئكلالبيبلياتفهمأنفيجبالبيبيا،

نفهمهناالتبث!ير.أجلمنوسيلةأفضلوهي

الكتاب)جمعتاتالبيبلئةالجمفاتدور

الكتابلترجمةنفوسهمكزسواالذين(المقدس

نجدكماتبشيرقي.بهدفونثرهالمقدس

المقدسالكتابتراءةإلىدعتعديدةحركات

نإنخطئنحنمثلأ(.واحدةسنة)خلالكله

البروتمتاتئة.فيجناحالاصولتةأناعتقدنا

لغةالعمي!قبطابعهاطبعتئدالاصولئةفالمقاربة

الحركاتفيأقفه،وعاداتهاونقاليدهاالبروتسنانتئة

بالكثابتعقفافيهانجد.الكلفينثةإلىتعودالتي

فقطوليس،العواملدىالكتابلقراءةواندفاغا

بينضعبئةومماهاة،والكهنةالاخضاثثبنلدى
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بسنطيعهلولكن.المقدسوالكتالبالوحي

؟كتابفيكلهالوحييحصرأنالبثريالكتاب

البحثأننفهمهناالقدجمةالتارئحيةالقراء!)ب(

نتيجةإنهالاصولثة.الحركاتل!اتثملمالبيبهلي

البروتسنانتيالعالمفيهابدأونقدئةتارثحئة!اهـبة

العملتكزسوقدعثر.الثامنالقرنمنذ

موسى)أسفارالبنتاتوكسعلىخصوضا

الليبراللةأعمالونجد.والأناجيل!الخسة

الحديثالعلميالبحثمححلخلفئةفيالالمانئة

النقدية،التاريخئةالقراءةفرضئةأماوالمعاصر.

الأدبصقجزءهيالبيبليةالنصوصأنفتعتبر

تلكعنتختلفبطريقةنقرأهافلماذاالعالميئ.

وهكذا.الأدبئةالنصوصسائرلقراءةالمسنعملة

الكتابنصرصعلىجذزباتطبيفاطتقت

ودينئة.أدبتةأصاليبالمقدس

إلهامئنكرلاالقدتةالتاريجةالمقاربةإن

غير.الاصولثونبهيتعتقالذي،المقدسالكتاب

)ضذاحتمالئةفيبنفسهعزفاللهأنتعتبرأنها

وقتأوكاذاليهابوجدفقد.اللهضرورثة

وتفشرنفهمأنيجبمختلفةكماباتفيه(لوجد

وواقعالثر.إلمطوصلتحبنع!تدكع!ياثفي

،النصوصهذهتحتويهالذيالتاريخيئالتجذر

بشكلبمضمونهاالأخذالصعبمنيجعل

وتفسير،الهجتأويلبساطةفيتطذ،مباشر

نعتبرأننشطيعلاأننايعنيوهذا.النصوص

نإبلالذ.ككلمةالمقدسالكتابمباضرة

أشخدمهاأنأستطيعكلمةعلىيشهدالبهاب

فيإلمنتنوخهأتركهاأو،أماميموضوعنصنفي

الوجودفيالتفسيريلتقيوهكذا.اليومثةحياتي

منتأتيناباطنئةاستنارةحولالكلفينيالطرحمع

.القدسالروت

السطر،نزع:جدلمثاركانتمحاولةتأتيها

رودلفقالكما،النصوصعنالجتولوجياإبعاد

هيالنظريةفهذهمهـا-7691(.)4بولنمان

.الوجوديالتفسيرمنطفبةنتيجةبولت!انبحسب

بواقع)الربطتوضيععنتعبيرهيفالميولوجا
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ذإأ.العا(ملموسبشكلإظهاره،خارجي

الآخرهوالذياللهعنتعبزأنالسطرتحاول

تفظمأننحاولالسطر()علمفالميتولوجا،الآخر

تفابلإنها.وتوانينأطرفيوتجعلهالآخرالعالم

غجفيالأحداثإدخالإلمطالانانتدعوحاحة

مشروعوكانعليها.يسيطربحيثتفحيرفي

الجديدالعهدنصوصعنينزعبأنبولتان

الصنتفسيرمهمةهيتلكالسطزية.تعابيرها

العهدفقارئ.يحملهالذيبالنداءالتعريف:البيبلي

لكياللهعلىيده""وضعإلىيسعىلاالجديد

اللهتركأنبل،المعتقداتمننظامعبريمتل!ء،

المفدس.اليهابخلالمنيدركه

فيالأهمثةبهذهالنقدئةالتاريخثةالمقاربةتكنأ

.عدذاروحئاغذتأنهامعالبروتشانتيةتارلخ

لمهي.إيمانهمبفهمالمهتضينالمسيحيينمن

العلمثة.الأوساطفيظئتبل.الشبإلىتصل

الثجذدفيالحركاتإحدىكانت،ذلكوير

الكاثوليكيئ.التقليدداخلالبيبلي

خلالةالقدقيالتاريخيئالبحثانطبعوتد

بفرضتاتهاتقيزتمدارسببعف!!تالقرنهذا

التدوينئاريغ.الادبئةالفنونتاريخ:وناهجها

وانفدحتالتقاليد.تاريخ.التدوييالتاربخأو

المتحدةالولاياتفيجديدةبحثاتجاهاث

السردقي،التحليلمجالف!خاصبثكل

التخاليلحاولتوقد.والبلاغيئثوالاجتماعي

صتانطلافا)الروايات(الأخبارنفشرالسردثة

ونظرتبالشادتى.الخبرارتباطمن،العقدة

الن!!،نجيةإلىوالبلاغثةالاجتماعتةالدراسات

والاقتصاديالدينيالإطارفيالبرهانبعدماإلى

والاجتماقي.والسياسيئوالايديولوجي

بارتكارلتفسيرإنالكرازي.التقلبد)ج(

كانروم!إلم!الرسالةحول1-6891(طه61

.المقدسللكتابالثالثةالمقاربةهذهفيالنموذج

وقد.الالمانتةالليبراللةصدفعلرذةتفسيرهكان

الله.ثابنةلاهوتتةنظرةمنانطلافاالتفسيرهذاتتم

اللحظةتجتاحالتيوكلمتهالآخر.الآخرهو
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الانانعلىحكئمعيةالوقتفيهي،الحاضرة

فييتجلىللانساناللهجوابلأن.خلاصهوعلى

إلىالايمانليعيدالث!رتةومحاولاتهديانتهرفض

والعدالة.البرإلىتوقهأوالبثمزلةالعواطفمسنوى

نظرةتسنعيدالآخرهوالذياللهإلىالنظرةهذه

.جديدةنظرةوفيمغايرةلغةفي!وحدهالله"محد

بالبحثهذهتباكارللمحاولةعلاقةلا

عملعندنتوففهيولا.القديالتاريخيئ

المبمكلاماعلانهوفالمهثمجذا.دقيقتأويلي

خطهفيمدرسةوكانت.الآخرينإلىونقلهالحق

بالمناهجالكنابفهملثيءكلقبلتنوخىلا

القدي،التاربخمدارسمحتلففيكماالتأويلتة

الحتة.الكلمةكرازةبل

منقرلئافبدا،استاريخيئااجحثاالتئازهذاترك

الأخير،هذاعناختلفولكنه.الأصوليالتئار

نصنفيتنحعرلاالتيالكلمةحرئةاكدحبن

الكتابأنهذاعنينتجوجامد.مكتوب

حسص،اللهكلاممباشربشكلئعتبرلاالمقدس

فكلام.وصداهمرآتهبل،الأصوليالفهمذخ.

بذفلا.والتا!لخالعالممجتاححدثهونفسهالله

نأوبماالضوء.ع!ونلقينكتشفهأنمناضا

بارتلدىبزرت،معناهالكتالتتعطيالكلمة

للكرستولوجيافهئاإن،أجل.العقائدثةالقراءة

النصوصمعالتعامللمجذد،بالانساناللهوعلاقة

الشرعيئ.وتفسيرهاالبيبلئة

هذهمخنلفإنوتلاقيها.المقارباتتنؤع(

بعضهاارتبطتالتيوالجدالاتالمقاكأبات

قيالبيبلياإلىالعودةأهمتةعلىتدك،ببعض

الخا!جيئبالطابمبحضهموش!ز.البروتستانتية

البشرقي،الضميرإلىبالنسبةالمقذسللكتاب

ككل،الكنابيللنمنالدقيقةمراعاتهمعنفعبزوا

الحزيةبهاتمحالتيالنقدتةبالحرتةآخرونواقتنع

نأالمهممنأنهفاعتهىوا،إليهاوتقودالمسيحئة

اعراءةالمعاصرةالأساليبلمتطفباتقراءتهمتخضع

ثانية،جهةومنجهة.منهذ!.النصوص

خياراتأجلمنالبيبلياإلىعودتهمطرثاختلفت

البروتستانتيةالكنائس

الكئابتة.الفرائضبحرفتةفئةتمشكت.خلقئة

مقارباتمعالحوارأهمئةإلىآخرىفثةوتطئعت

.والانسانالكونحولالمعاصرةالعلوم

منالوحيدالمكانهوالإنجيلأنالبعضرأى

آخرونوتيفن.خاصمسيحئخلقيتعليمأجل

نإ.مسؤولةدنيوثةبخباراتنقوملثييحزرناأنه

كإنظرتهممنتنغ،عنهيدافعونالتيالوجهات

كلهالكتابأناعتبرمنهناكالتف!مير.مهتة

اعتبرواوآخرون.الحياةأجلمنالقاعدةيقذم

منيتبعهاوماالكرستولوجياالانطلاقنقطة

هذامئل.بالايمانالتبربرأيسوتيرلولوجيا،

في"قانوئاالمقدسالكتابئلبفيشكلالمحور

بمئريخارمبدأأي،قاعدةفيقاعدةإ،القانون

حولالمجتمعةهو.تةاللاوالمدارسالتقاليدمختلف

هيالقديمللعهدالمعطاةوالاهمئة.المقدسةالكص

يعتبرهالكلفينيفالخط.الالمجاهاتهذهيمئزما

يؤل!سوعليهالجديد.العهدشأنشأنهوحئات

اللوترفيالخطأماوالاكليزيولوجيا.الاخلاقثة

إلىبناتصلضريعةالقديمالعهدفيفيرى

يعودلئلأالمحزرةقؤتهعلىيحافظالذي،الانجيل

صريعة.نفسههو

المقارباتهذهتدك،الاختلافاتهذهومع

المقدسبالكتابالاصلاحكنانساهنمامعلى

حرثةالمسيحيبعطيوعدعنكثهادةئقرأالذي

تهذدهاالنياليومتةحياتهفيحرتة،ذاتهضذ

مقاومةهيحرتة،وعلمتةوديتهثقافئةحتميات

.ضميرهتكحلأنتحاولكأوخيماسلطةلكل

الروخةالحياةفيالمقذساليهاب34(

فيثانوئةنبدوالتيالليتورجياكلتهناننحذثلا

بشكلوالكلفيني،عامبشكلالبروتستاتيالنقليد

الجماعةحياةعنأولأنتحذثلاكما.خاص

والتبش!هـبهالكتابتراءةكانتوان،والكنيسة

بحيثجذامرموقةمكانةالجادةشعائرفييحتلآن

فالمطالبة."العظةداهوالأحداجتماعأنبعضهميعتبر

كلتجاهالمسيحيوإستقلالثة"،وحده"الكتاببى

فنجذرناوالبرونستانتثةورثنهماقد،روحتةسلطة



البروتستانتيةالكنائس

دورعندنتوئفأنتجلونحن.العمقفيضميرها

البيبلئة،الدراساتوفي،العبادةشعاثرفيالبيبليا

العائلة.وفيالبيتداخلالكتابثةالقراءةعننتحذث

الكائوليكييعبزمابقدر.البيوتفيالبيبليا!راء)((

وسانرالقداسفنيمشاركتهفيبايمانهتعفقهعن

قراءنهفيبظهرالرونستانتيفتعفقالاسرار،

ئخصتةالمطالعةتكونوقد.بيتهفيللبيبلياالمنطمة

وأ،يومثةعبادةعورتكونأنوبمك!ن.عانلئةأو

وتفسيرها.الكتابمنمقطوعةقراءةقتنحصر

فيواسغااننشازاانتثرتالتيالممارسةهذه

منكبيراعدذاوتدت،البروتستانتيالمحيط

اليومثةمطالعتهفيالمؤمنتوتجهالتيالكتب

لعبتهالذيالدورالمجالهذاقونلاحظ.للبيبيا

قراءة"عصبةمثلوالاصولئةالتقزدةالحركات

وتنطم،الأعماللجمغدلائلتهىاليالبيبيا،

قراءةالكتابقراءةعلىلتشخعللشبيبةالمخثحات

مثلالعلمانيينمنتجمعاتوهناكشخصثة.

اللاهوتيينمنتنتظر،وغيرهاالمسيحئةالوحدات

نراءةمسنوىعلىومساندةتشجبغاوالرعاة

معرفتهم،فيبالمشاركةيقومودورهم.الكتاب

نأفطشلثلا.اليقبناتوتكوينالأسئلةبطرح

لقاءهولكن.إلبهتصلبثروحيفرحالمؤمن

الروحتةحباتهيبنيالذيهوالبيبليامعالمنتظم

الذيالرلثكلامبومبعديوئايعاشرهو.وبغذتها

التقليدهذاوأهمةله.الوجدةاللطةهو

يمئزالذيالفردئةنحوالاتجاهفهمعلىيساعدنا

أبناءمنيجعلأنهغير.البروتستانتئةالمزاتبعض

يكؤنكما،اللاهوقماالبحثفيمثماركينالرعئة

.الاصلاحكنائسفيالكبرىالروحثةالقوى

الكتابقراءةتشكل.العبادةئعالرفياليا)ب(

فيسثطولاالروتستانبةالعبادةمحوروالوعظ

كتبوكانت.والانكليزئةالفرنكموفونئةالبلدان

كتابئةتفاصيرشكفتالتيوزوننليوكلفينلونر

مسيحيئتعليمكتابمثلشعبمئة،لغةفي

ندئت،الزمنمعولكن.للمؤمنين

،الكبرىاللببراللةالحقبةففى.الاضمامات

لىا56

مواضيعذاتثقافئةمحاضرةالعظةصارت

يرلمرأ،هيهيالبيبليامكانةبقيتولكن.دينئة

المبومنتوخهكلمةأنهاعلىبهاوئكرزعلنئةقراءة

السامعين.إلى

ا!ئ:للمسيححضورينعناللوثرلونلمحدث

الكلفينبونأما.الرئالعشاءفي،الكرازةفي

القراءةيربططابمعلىجهتهممنفثمذدوا

فيولكن.القدسالروحباشارةوالشرح

يصلكمااللهوحيعلىتث!ديذانجد،الحالتين

الم!يح.معاللقاءفيالمحزرالحدثعلىإلينا،

نأفهي،النظرةلهذهاحليزيولوجيئةالنتيجةأما

هي.بحدثرئييئبشكلتتجذرالكنيسة

عبروئسقعالانجيلئعلنحينوئوجدتنفخر

مؤشسة،أولأنثكللاهيوالأصرار.الكرازة

فيهيمحكئا.نجاءمبنثةرابطة،منطمةجماعة

فياللهلكلامسماعشيء،كلوقبلأساسها

الكلمةئعلنمزةكلفييتثمماوهذا.الايمان

هناك"ليى:1521سنةلوترقالوتد.وئقبل

يقال2حينولكن.تتكلمالكنيسةلأنالذكلام

بل،اللةكلامنخلقلاهي.الكنبسةتوجدالكلام

يخلقها".اللهكلام

لاالانجلإعلانولكن.اليئةالدراسةلج(

إضاكيامكائالهيجدبل.العبادةثعائرفيينحصر

وهذهاليبلثة.للدراسةالمعروفةالممارسةفي

واكئرها.محتلفةلأأشكاتثخذأنتستطيعالدرا!ة

يبدوحيثالرعايا،حياةفيإطارهيجدانتثازا

والاوعاط.لهاوتعميفاإضافة،للعظةتهيئةبشكل

وأالتقؤيةمنخرجتالتي"انجيلثة"المحماة

اندفاغاأعطت،اليبلىالتجديدوحركةالاصولئة

البروتستانتئةفي"الدراسة"لهذهخاضا

ممارسةئعتبرتعدلمالبييافدراسة.الفرنكوفونتة

الانجيللإعلانوسيلةبل،الكناشداخل

)أعلانأنجلةحملاتوبرافقها.ونثره

عملت!وقد.ضخمةوتجئعات(الانجيل

اليبليانرجمةفيالكثيرالمقدسالكتابجمعثات

الاوساطفيانتثارهافيكما،اللناتكلإلى
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و"التجديدالبيبيا"قراءةو"عصبةالشعبثة.

من،الخاصةنظرتهفيكلتكزستداليبليلما

كرفيقبالكتابالبروتتانتتعفقتقولةأجل

للخدمةورجالنساءتكولنأجلومن،لهمدائم

التضامن.حركاتوفيالكنائسحياةفي

الشئانلأنجلةخامىلثكلالعصبةوتكزست

منالمبثقةالحركاثوجدثساعة،والمراهقين

اثقافاتمعحوارفيدعوتها،البيبليالتجذد

.والحضارات

"سريانتة.لفظة*رج.وابيبلياالسرياية)ا!(كناض

علكانوتكونقد.أشورئةمدية27:23.حزكئة

الأوسط.الفرات

بولسانطلقمنه.لكورنتوسالث!رتيئالمرفأكضخرية

في.الثانيةالرسولئةرحلتهبعدسوربةإلىمنوخقا

نإ18(.:18)أععليهكانلنذررأيعهحلقكنخرية

9(.:16أروكنخرلةفيتقيمكانتفيبةالشثاسة

كاسم827:أعاعبره.الجشةملكاتلفكنداكة

المراجعفيالحبثةملكاتبعضغرفتعلم.

فيالمذكورةالكنداكةنكونوقد.واللاتينئةاليونانثة

أيامفيالبلادنحكمكانتالنيالملكةهي8:28أع

.نفيو

السلوقئينلملكالساحليالجيضتائدكحدباس

هرقانوسيوحناعليهانتصر.السابمأنطيوخى

.(01::38-1516امك)كاملأانتصازا

غنيزه.5رجكنز

أكنزا/قادش(عاصمةأطلال)مملكة(كنزا/ددش

لبحيرةالجنوتيالطرفعلىمندالنبئتلالآنهي

ئئمكنزااسمهاكان.حمصمنالجنوبإلىقطينة

الأرضمنبفعةعلىسيطرت.تادشإلىنحؤل

جنوئا،البقاعسهلحتىشمالأحمصمنامتذت

كانصغرئا.البقيعةسهلحتىثرفاالادبةومن

الفراعنةسعىولهذا،المواصلاتطرقعلىنسيطر

الثالثتحوتمسعهدفنيلاحتلالها.والحثثون

الثاني،الألفمنتصفوعند)0914-1436(

خاضتهااليمحدومعركةبعدللمصزيينخضعت

.الفرعونهذاضذقادشبقيادةالكنعانثةالممالك

كنعان

-0137)ليوماليشولطالحثيالملكهاجموعندما

قادشملكشوتاترالهتصذى،نوخشت0123(

والحثتونالمصزلونظل.أمامهوانهزماايتاكاماوابنه

الشهيرةقادشمعركةوقتحتىعليهايتنازعون

)0912-1223(الثانيرعمسيصبين1285عام

إلمطقادشفانتقلت)0013-0138(وموفاتلي

العاصي.علىقادش!رج.الممرفيالنفوذ

بهايقبلالتيتانونتةكتبمعمقابلةكتكن!ئة،

بالأصفارتانوشيةلائحة5رج.والمميحئوناليهود

المقذسة.

بنواحتفهاالموعد.لأرضاليبليالاسمكنعان

سئيت:بلاذاالعمارنةنلرسانلعرفت.اسرائيل

ملكادريميتمثالوان.كناعيكنعنا،،كنعني

أنيم.أنكيماتيذكرعثسر(الراخ!)القرنألالخ

فيكنعن.فيعنالمصرئةالنصوصوتتحذث

النصوصبعضعدا)مادوثانقولالبيبليا،

صف:12،8هو،11ت23؟:9118إش:الشعرئة

محذذا:الاسمكانإذاإلآ،كنعانأرض2:ه(:

سكان2(،6:36-8،،28:1)تككنعانبنات

؟ا3:)قضكنعانحروب(،15:15)خركنعان

،23-4:2،24)قضكنعانملك،(11:،13مز

أص!امأ(،ا:ا)صفكنعانشعب5:91(،

علمكاسمالاسميعتبرأ:38(.60)مزكنعان

فيصبحآن"االزيادةمعخى()أيكنعمنمث!تق

إلىالقولهذاويسندون.المسطحةالأرضمعناه

الحثئون)يسكن13:92عدمئلنصوص

والكنعاثيرن،الجبلوالأمورثونوالببوسئرن

.الأردنضفافوعلىالبحرشاطئعليقيمون

علىالأموزلون)يقيما5:ولش:3(11يث!رج

شاطىعلىوالكنعانئوناليمنىالأردنضفة

فلسطينأراضيكنعانتشكلوهكذاالبحر(.

.الجبالفيالأمورئونيقيمينماالمنخفضة

ويقول،التفيمهذاعلىيعترضمنهناكولكن

الجبلسكنواالكنعانثينإنتقولنصوضحاهناكإن

،624:3؟ش12)تكوالنقب)الساحل(والشفاله

معنىإلىالبومالعلماءبسنندلهذا38:2(.+،



كنعانئة

فيمعروف،أرجوانأحمر،صوفكيناعي:

الصوفبلاديكونكنعانفبلاد.نوزينصوص

فينبقي،كلمةاليونالئةفي)قابلالأرجوان،الأحمر

ثئمفينيفيةعلىأؤلآدكاسمهوالفينيقئون(.أي

وهناك.البيبلئةالنصوصبعضفيبفلسطينانحصر

)9144-الثانيامينوفيسوضعهمقذسحجر

نوكنعا046لئةالشما!وريةأصىبينيذكر(341،

حز:8؟23إش03؟:04أي)رجأغنياءتجاروهم

كز؟11:اصف8؟ت12هو27:3،بم:1692

بعضحبالسبعينئة(.حسب11:711،

عنتثثموالتاجرالباخأؤلأتعنيكيناعي،الئ!زاح

بهذااصائيلبنرأخذالتاجر.ببيعهاالنيالبضاعة

تبلهمكانواالذينفلسطينأهلوسقواالاسم

بينهم.التيالعرقمةبالفوارقيهتضواأندونكنعانتين

)تكأمورتييكلةاستعحلتأوساطهناك

عرفوقد.يثبت!الاسمهذاولكن:16(،15

سكانتميزالتيالعرتةالاخلافاتاصائيلبنو

عليهتدكماوهذابعع،عنبعضهمكنعان

والأمورئينوالحثئينالكنعانئينتعدادنصوصن

3:8،17،)خرواليبرسئينوالحويينوالفرزئين

في:3(.11يش+:2؟خررج،3:هقض؟:ه13

يدكوهذا،أولأالكنعانتيناسميردالنصوصهذه

الاسم.هذانمثزالتيالجمعصفةعلى

إنهاسامتة.ديانةالكنعانثةالديانة)ديمانة(كنعانئة

الزراعة،فيبعحلريفيشعباهتماماتنعكس

.الحرفومح!لفالتجارةمنيعيث!مدنيوشعب

لا،أوغاربتفيالالهةرنيسهوالذيايلفالإله

وشعائرالكنعانئةالديانةفيفاعلأدوزايلب

سائريتصذرانهددوابنهداجونفالإلهطقوسها.

مذكورالكنعالنفداجون.الثالثالألفمنذالالهة

.م.قوالعثردنالراجالقرنمنذإيبلانصوصفي

الذينالفلسطتينعندالرئيسيئالإلههوداجونوان

سفيتوفدالحنطةالهإئه.الكنعانثةبالحضارةأخذوا

والشتاءالعاصفةإلههوهددوافيباسحه.

فيإليهالصلاةئرفعالئانيالألفبعد.والخصب

حيانه.عناتالالاهةوتضاركه)السيد(.بعللقب
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حيوتةرمزوتصبحعناتمحلستحكعشتارولكن

،الأولالألففيالفينيقةالدويلاتوفي.جنستة

وسئدةالمدبنةوملكالسثدباسمالالهةهؤلاءئعبد

وقبامةموتعيدهوالرنيسئةالأعيادوأحد.المدينة

الخصب.اله

أرضبهالمحذثتصماميةلغةالكنعالئةالفة(كضعانئة

لهجاتوتضتنص..مقالثانيالألففيكنعان

كنعانثةنعرفلا.والفينيقئةالعبرئةمنهاعديدة

أخذتهوماالعلمأسماءخلالمنإلأالثانيالألف

هناككنحان.عنوالاممادئةالممزيةالنصوص

تلرسائلفيخاصةنجدهافعلثةوصتغحواش

اللغةمناجاقرلبةالكنعانئةإنثئم.العمارنة

الثاطىعلىنصوصهاكتئفتالتيالأوغاريئة

اللاذقتة.منالثالإلىشمرا،رأسفيالفينيقيئ

جهوه.يحمهمنكننيا:

رئيس15:22،27.26:92،أخارخ"ا(

.داودأيامفيالعهدتابوتحملعلىالمتوفيناللاؤبين

العثوروكيلحزتياأيامفيكانلاوي24(

31:12-13(.أخ)2والقراببن

9(.35:أخ)2يوشياأيامفياللاوثينرئيس3(،

علىنقع.الرومانئةكارلةمحافظةفيمدينةكنيدمى

استلم.الصغرىلآسيةالغرلبالجنوئيالشاطئ

أجلمنرومةشيوخمحلسمنقرازاسكانها

خبرفيأيضأالمدينةوتذكر:23(.15مكا)اليهود

نجد27:7(.)أعرومةإلىالرسولبولسسفر

كريو.رأسقربالمدينةهذهخرائب

المجمع.،رج)ا!(يخى،

ترتبطالريانيةفي.اكليسيا:اليرنايةفيإا!(،يخ!ة

فهو:اليونانيةللفظةالدنيويالمعنىأما."اجمعبفعل

،محصورةجماعة:الدينيوالمحنى.الثعبجماعة

في.الجامعةالكنيسةعنتذلكبعد.محلئةكنيسة

فيهتلتئمالذيالبنا.علىستدك..مب3الفرن

"بيتالاصلتة:للعبارةكاختصارالجماعة

إلىيتوتجهالذفيالمقدسالكتابإنالكنيححة،.

حفظ(01-9:ا)أفكسزالكيسةيرى،الايمان

،الآنتجلىولكنه،الصمتفيالأزلأزمنةمنذ
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ماشعبسهي25-26(.:16)روجزئئاوتحفق

لأنه،الخلاصبوكيريمتلكولكنهخاطثا،زال

2(.:اكو)رجالحبوموضعالمسحجسداتداد

النورالانسانمجدفيها،دهالهئةبشرتةمؤشسةسزهي

14(.:ا)أف!اللهعدالتشيحوالنعمةوالغفران

الالظظ(ا"

مزةمثةئرابة"كليسيا"لفظةتظهرالسبعبني!ةفي

حين.(جمع:الجذر1"ل!"قالعبرلةعادةونترجم

فيالجمععلىتدكفهيوحدها،اللفظةتستعمل

9،18:16:"ا؟)تثالدنيوئالمعنى

ولكن26:ه(.عي8:65؟امل02!91:اصم

)تث"الرب"جماعةنقول"يهوه"يضافحين

2:5(.مي13:ابمنح28:8،أخا23:2-3،

ادمرانيلثبأي"اسرائيل"جماعةأيضاوبقال

55؟،814،22:)املويجمعهاللهيدعوهالذي

نلاحظأخيرأ،:95(.4امكيرا:3هةسي

المزاميرفي"كليسيا"للفظةمتوازئااستعمالأ

يدكماهذا(.الرب"كيرلو"،العبارة)وتتضمن

35:18؟26؟22:23،)مزاللهجماعةعلى

"ق!العبريةاللفظةأننلاحظأنناغير:32(.701

"سيناغوغي"بلفظةالمراتبعضتترجمل"

!"،د)عالمراتبعضيترجمالذي)التجمع!

د)عنترافقوحين.الكهنوتثة(النصوص)فيالفرقة

جماعةل":!"فمعنىلهايكون"كيريو"مع!"

74:2(.مز،31:16؟02:427:17،)عدالرب

عدا)مادومااللفظةدئتالجديدالعهدفي

لدىالصلاةبيتعلى2:2(ج13:43؟اع

بسنعطهالن)الكنشى(.المجمععلىاليهود،

مدلولهاب!بجماعتهمعلىليدتواالمحميحيون

اليهودفي.بالعالمالخاصالدبنيئ

العهدفيمزة115!اكليسيا،لفظةاسئعملت

عبثم،مرة)63بولسعندسيماولاالجديد،

الانجيليبن،ببن.(مرة)23أعولط23(:2:12،12

في18:17(.18؟ة)16استعمالهافيمئىتفزد

،6،9يو3؟514:جعندنجدها،العامةالرسائل

ولكن،.مزة02الرؤياسفريستعملهاوأخيرا.ا.

الكنيسة

العهدفيحاضرةالكنيسةتبدو،هامةفجواتركم

العهدأسفارولدتالكنيسةقبففيالجديد.

هذهحياةعلىتشهدوحدهاوهيالجديد،

يتمونأنهمالجديدالعهدكتابووعى.الكنيسة

تجدوالنيالمسيحيسوعأشسهاالتيالجماعةهذهإلى

لالهذاووحدئها.تماسكهاكلالكنيسةفيها

لفظةاستعمالاتعندفقطنتوففأننستطيع

نأالجديد،العهدكلعبر،يجببل"أكليسيا".

نلاحظوأخيزا.وحياتهاالكنيسةولادةعننبحث

"الجماعةمعنىفيأولأاستعملت"كنيسة"لفظةأن

الجسدتشبيهمنينطلقبولسإن".المحلية

المحلئةالكنبسةموضوعفيفيتوشعوالأعضاء،

أننتظركا.الجامعةالكنيسةمنجزءهيالتى

:16،16)رو"المسيح"كناشعنبولسيحذثنا

لاالميح"(،فيالتيالكناض)ابمعنى،22؟اغل

الحرفيةالرجمةعلىحافظولكنه."الله"كنائسعن

الرفيجماعة:التقليدية5"وووي.لوو"قلعبارة

ا:1(اتسا:2؟)اكور

منكان.الأناجبلأولأ:..اللاهوت24(

يبقىلكي"تلاميذ"بنفسهيسوعيحيطأنالضروري

ذهابه.بعدحاضزاالبشر،الىسينقلالذيالتعليم

العافه،حياتهبدابةفيبهقامعملأولكانلهذا،

عشرالاثنياخيارهو،الصلاةمنليلةوبعد

يكونوا"أن:رسالةإليهمسلم(.:613الو"رسولا"

العملهذا3:14(.مر)رجيبثئروا!"أنمعهإ.

أحاطواالذينالرابييينطريقةمعالموافقةكلتوافق

هذاتجاوزيسوعأنغير.بالئلاميذنفوصهمأيضاهم

رأسهاعلىجعل"كليشا"فيرسلهوجمع،المنظار

هذهعلىسلطانوكلالاولوثةفأعطاهبطرس

النفادمنعدذاأنمع-91(.16:18أتالكنيسة

إليهيستندالتقليدأنإلآ،النمنهذاصخةفيشلث

كنظامالرسولثةوالحلقةالكيسةتأسيسفيهفيرى

سامتةرئةالمقطعهذافينيهشف.المسيحأراده

تكلمالتيالارامئةاللغةإلىتعزتأننستطيعبحيث

النصهذابينموازاةهناكواخيزا،.يسوعبها

يوفيبطرسبهاكلفالتيبالقطيعالاهتمامورسالة



لكنيسة

كانتإنيبينأناللاهوتعلىببقى.-21:1591

هيأو،وحدهلبطرسأعطيتقدالاولوثةهذه

الكيسةتعلم)كماخلفانهوجميعبطرسأولؤلة

فقطليسيجمعأنالقطيعهذافعلىالكاثوليكئة(.

.لكل"ق،القديمامرائيلشصبكانواالذينأولئك

جيعوأيضابل،القديمة(الرب)جماعةص!وصممط

سوىاليومبعدبكونأنيجبفلا.المشئتينالأبناء

يسوعأمرلهذا.(01:16)يوواحدوراعواحدقطيع

شهودأق"يكونوابأنيتركهمكانساعةرسله

أقاصيحنى،والسامرةكلهاواليهودبةأورشليم

!لناسإلىالبشارةيعلنواوأن:8(.ا)أع"الأرض

الأممجميعيتلمذواوأن:15!أ،16)عرأجمعين

"القدسوالروحوالابنالآبباسم"ويعضدوهم

28:91(.)ت

بل،الكنيسة"يؤشر"بأناكتفىمايسوعأنغير

بناء،الصلاةتلاميذهيعلمفبدأ.حياةتاعدةلهاجعل

-2(.ا:11الووفعلليوحناسبقكما،طلبهمعلى

فاسترحوامرازايصئنيسوعرأواالتلاميذأنونظن

خلقئةناعدةيعطيأنبسوعأرادوقد.صلاتهطريقة

:واحدةلفظةفيالشريعةهذهجعلوقد.لكنيسته

)متوالأنبباءكلهاالثسلعةتتلخصفيهاالنيالمحثة

الخلقثةالشريعةهذه14(.5:غلرج،3604-:22

توصلها،تكفلها،تتئهابل،التوراةيثريعةتلغيلا

هذهأعضاءإلىبالنسبة،بعنيهذا.الأخيرهدفهاإلى

الذيبالنعلبمالخاصةالمدتطئباتيقبلواأن،الكنيسة

الظاهرفيقاصيةمتطفبات.لكنيستهبسوعتركه

الداخهوالحبولكن(.الجبلعظةفي)كما

بحسبها.يتصزفالمسيحيئيجعلالذيالرئييئ

هيالتىالاساز،الشريعةهذهإلىيسوعوأضاف

وحياتها:الكنيسةوحدةعلىتدؤورموزعلامات

ث)الافخارصتيا0(28:91)تالمحمودية

وحذد.-26(11:23اكور؟وز-26:2627

فطمة،هذهالحياةعلاماتترثبمنطمةيسوع

حيانهيواصلوابأنوكففهم،الرسلرأسهاعلىجعل

لو،-28:1617)متالآبإلىعودتهبحدوتحليحه

وز(.:16ا.
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عثرالأحديسوعتركحين.الرسلاعمال:ئاتا.

الزيترن"جبللهيفالالذيالجبل"علىرسولأ

ا!فيواجتمعواأورشليمإلىهؤلاءعاد(،12:)1

مأمرلمومنهن،النسوة"بحفىترافقهمبيغ

هيهذه)1:14(.يوعأواخوة،يسوع

هل.العليةفيايأمتالتي"ممليسيا"الجماعة"9

كما؟عادةنفهمهالذيالمعنىقيكنيسةأمامنحن

ؤلدت،رقادهخلالآدمجتمنخلفتحواءأن

ماهذا.موتهرقادخلالالمسيحجتمنالكنيسة

الفصحيومالكنيسةولدت،لهذا.الكنيسةآباءقاله

الروحوفيضن.الأمواتبينمنالقائمالمسيحمع

يسوع"نفخ"حين،والقيامةالفصحيومبدأالذي

نتيجتهملءإلىيصل02:122،)يوتلاميذهعلى

2.14:)أعالعنصرةيومفيالعظيمالمواهببفيض

)أعا:8(عحثرالاثنيشهادةأجلمنوذلك

نحذدأننستطيع،إذن.للكنيسةالعلنيئوالتجلي

الع!نصرةيوم:الكني!سةلولادة"،الرسمي"التاريخ

المسيح.يسوعقيامةنغالذى

عثرالائنااجتمع،الفصحبعدالخمسيناليومفي

هناكمغا"."كلهم(الرسلحلقةإلىمتبا)انضئم

إلىنعودأنيجبأم،هناوحدهمالرسلهل:جدال

مريم؟معوالنسوةالتلاميذأيضانرىحيث14:ا

الاثنيأن،2أعلنمنمتنئهةقراءةخلالمنببدو

القدسالروحهجم.حاضرلنكانواوحدهمعشر

واحدكلوفيفيه،كانواالذيالمكانفيفجأة

عشرالاثناكانساعة:وقاليسوعسبقكما،منهم

امتلأواا(:ا)1يسوعذهاببسببحائرينبعذ

الطئب.الحبر،البشارةيعلنونوأخذواوشجاعةثقة

الرسلشهادةإلىواستندتالكني!مةتأش!ستلقد

شهودأخهممبئنيينكرازضهممفبلأواهمأما.وكرازتهم

بينمنقامقدقتل،الذيالمسيحيسوعبأن

لدىالمجدفيصعدوأنه،الكتفيكما،الأموات

أنعليهوجب،البشارةبهذهيؤمنأنأرادفمن.أيه

لغفرانالمسيحي!وعباسمالمعموديةوينالبؤمن

ومكذا(.والكرازة؟أعفيالخ!)رجخطاباه

الكنيسة.إلىأي،الجماعةإلىالجددالمعفدونانضئم
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هو)الأوللوقامؤلفمنالئافطالجزءهوالذيأعفي

هذهنمؤإظهارعلىالكاتبعمل،(الثالثإلانجيل

فضضتعثر،الاحدنواةمنانطلقتالتيالك!نيسة

وآخرين4(،)2:االعنصرةيومشخص0503

صاروهكذا)2:47(.كلهالشعبمنعديدين

اليهودئةإلىفامتذ.تلبلةأيامبعد(4:)4!...العدد

معالوننيينولامس)9:31(والسامرةوالجلبل

إلىليصل،2(ا02-:)11وبرنابا()بولسشاول

"أتاصيإلىأيورومة)16:9-.ا("أوروبا"

8(.:1)يسوعأعطاهالذيالأمرح!سب"الأرض

حيثالكنائسهذهفيالناشطةالحياةأعوسيين

.الخيراتجميعفيالمئاركةبفضلالمحثةتسيطر

فيتقليدثةليتورجيا؟غائبةتكنلمالليتورجباولكن

الخبزكسرثم.ه(:)13المجمعفيأو(اة)3الهيكل

يفعلواأنيسوعأمرهمماحسبالافخارستيا()أي

)2:46(.تعليمهموحسبع!ثرالائنيبقيادة

هذهأمامالثيءبعضنتحفظأننستطيع

كشالالأولىالجماعةتقذمالر!"الاجمالات،

حدثهناك"المثساركة"،هذهفمقابل.يحدى

هذهومقابل)5:ا-.ا(.وسفيرةحنانيا

بتأسبساتهتالتيالاراملأزعة"الوحدة"،

.(...فيلبس،استفانوس،اي:)6السبعة

رسالةومنالولشةالرسائلمنعديدةومقاطع

إلىوالرسائل1:422-3:رؤومنيعقوب

تشعرالكنيسةهذهأنلنايينالحأنإلأ.الكناش

بسوعأشسهاالتيالواحدةالوجدةالكنبسةأحها

التيالكنيسةهذه.وحياتهامركزهاهوالذيالمسيح

والوثنيون.أولأاليهود.إليهاللدخولالجميعتدعو

هذهفيمادئة!عولةتبرزوعندما46(.:131أيضا

يمرؤنبالذينكلهاالكنبسةتهتت!،تلكأرالكنيسة

أعضاءهات!نطموالكنيسة:27-28(.1)1المحنةفي

نقزركما)6:اي(،ببنهممافيالمهامليتقاسموا

نلاحظوهكذا15(.)اعداخلهافيالحياةطرلقة

الجماعاثتنظيممسيرةنتصؤرأنفيالصعوبة

لأنمستعدةهي.تراتبئةفي،بناءمبنيةهي:الأولى

بوظيفتها.تقوم

الكنيسة

البولسيالفكرأهمئةإن:البولسهالرسائل:ثافأ.

مكانةدراستهتحتكلهذا.جذإكبيرةالكنيسةحول

بل.بوقيولابولسئةرسائلبيننمثزولن.واسعة

فلم.حتىرومن،عئرةاللاثالرصائلمنننطلق

بعضبولسعندنجدعام.بثكلالكنيسة)1(

الجمع:صيغةفي"اكليحمبا"للفظةالاستعمالات

متعذدةجماعاتهناكأنالأولىللوهلةيع!نيهذا

"سائر)رجالأخرىبفربالواحدةنعيش

ولكن12:13(.:8؟11كور2في"الكنائس

عندشيءقبلنعنياللفظةأنأولأنتذكرأنيجب

تس،2،اتصبداية)فيالمحتبماالكنيسة،بولس

بولمىأننتذكركمارو(.كرر،2اكور،

ا-16:4)رو"الكنائس"جمغعنينحذث

8:18؟كور2:+؟14؟7:17كورا؟16

:16،23)روكلها""الكنيسةوعن28(،:11

يرىلابولىأننفهم،إذن:23(.14اكور

الواحدةتقومالجحاعاتمنعدداالبهيسة

وحيدةواحدةجماعةبل،الأخرىبجانب

ويوخدهايجمعهاكنيسة".الله"كنيسةهي

المدلولهذاأنويبدو.المسيحهوواحدرئشى

أنناغبرمباشر.بشكلبولصنظرفيواضح

نأللرسولبسيحالذيالتطؤربحضأبضانلاحظ

جحمدمدلول،بهالحاصالمدلولهذاإلىيصل

برل!يعلنهذا،الكنيسةمدلولففي.المححيح

شعبلأنهمالميحفيتجمعونالبشربأنجوهرئا

العالمشواءهيالكنيسة،بولسنظرففي.الله

اصائيل.زمنهناككانذلكقبلالحاضر.

الآتي.العالمبانتظارالحاضرالزمنهووالآن

الذي،الأرضعلىاللهشعبهيالكنبمة

منذهرالذىاللهشعبمعاللقاءبانتظاريعيش

الك!نيسةتبررتالآب.لدىال!ماءفيالآن

ملءلتقثلنصتعدوهي،وقيامتهالمسبحبموت

بواكيرهاالآنحتىتسفمتالنيالمقبلةافيات

والاعترافالتوبةميرةبعدا:14(.)أف

ينضثم:ه-6(،ا.أروالمسحيسوعالايمافي

هوالذيالمسحجسدإلىبالمعمودئةالانسان



الكنيسة

اللهمنصابقنداءإلىأولأيحتاجولكنه.الكنيسة

8:28-03؟)رووالأبدتةالفاعلةونعمته

الحزاللهواختيار-14(.ا:س2تس2بما96:

يتبعد،الانسانقبلمنإيجاليعمليرافقهالذي

ب!ببآخرعلىشخصوتفضيلالوجوهمحاباة

...الاجتمافيعوقعهأووجههلون

هوهل؟اسكوقيأميونانيأمصهوديهوهل

نظرففي11(؟3:كو3:28؟)كلففبرأوغنيئ

إلىتوخههي.مسكونثة،شاملةكنيسة،بولس

بأنالخاصشحبهرفضوحينالبشر.جحيع

لبولسالر!هذاكان،الجناعةهذهفييدخل

محاولاتهفرغم.حباتهفيبهأح!نألمأعظم

الايمانيحلناسرائيلشعبيجعللكيالعديدة

ىدالثبفهذااخ(،فيظاهر)هذاالحقيقي

فيهمفرأىالوثنيينإلىبولستوخهلهذا.قلبه

ابراهيمأبناء6:16(،)غل!الله"اصرانيل

المختونين6(،:9رو،392:)غلالحقيفيين

3:3(.)فلالروحبحسب

جذا،سرجبثمكلالكنيسةداخلفيوارتم

بداياته،فيسنجده)قيادي(تراتبيئتنظيها

وبولس.تفاصيلهنكتشفأنعليناويصعب

التيالبهاشعلى،السلطةبعضمارسنفسه

رؤعاء،الكناضهذهبعضرأسفعلى.أشسها

يدئرون""،8(:21روم)"يرئسون"محفيون

5:12(.تص)1"يرشدون":28(،12أاكور

)فلو"الشمامسة""الاصاقفة،ظهورونرى

هذاأنيحنيوهذا3:اي(.اتمربئا؟ا،

للحنصروكان.الوتتذلكمنذينموبدأالنظام

والمبثسدنللرملمكانةمعأهمئته،المواهبيئ

ولكنأ(.ا4:أف:8(بم12)اكوروالأنبياء

اليالنقاطبعضمجذدأنبولصعلىينبغي

الاعتراضاتبعضبسبببعدفيماإليهاسيعود

لاالكورنثتينبأنفذكربدأ12-14(.)اكور

ولكنأ:7(.كور)1واحدةموهبةتنقصهم

بفعلوتزنبتتنطتقدالعاداتبعضهناك

فيمامثالعلىالك!نيسة،فيؤضعتسلطة
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إلىبالعودةأو11:16()اكوراللهكنائس

(14؟9؟701،25:)اكور،الردتين"وصايا

منأومباشرةالربمنبولستسئحهاالي

:12(.اغل:23:15،3؟11)اكورالنفليد

نأعلينايصحب.المسبحجسدالكبسةب(

النيالمدلولاتفيالبوليمالفكرأصالةنعرف

الكرازةإرثمنأخذهاهل.!ابفاإليهاأشرنا

نإ؟الأولىالجماعةفياللاهوتينأوالرسولية

عحبفةنظرةهيالمسيحكجسدالكنيحمة!ررة

.المجالهذافيقيلماوأعمقجذا

عندهنانتوقفاكور.رو،معونبلأ

عندئم12:4-8.رو3؟12:12-اكور1

هذهمعنىأ-01.22؟6:164-.2،اكرر

صورةإلىبولسي!تندجدا.بسيطالنصوص

الجسدصررة،القديمالعالمفيجذامعروفة

فىغم.وحدةتؤففالتيأعضائهأوالثري

إلىللوصولمغاتعملفهيوظائفها،اختلاف

فيالصورةهذهعنالتعبيركان.الواحدالهدف

)ابيكتيت،بعضمعبعضهاالأعضاءصراع

القديساسنعملاوريليوسإ.مرقسسييكا،

أجلومنالخاصةبطرلقتهالصورةهذهبول!

هناالرئي!يالهدف،إذن.اكورفيالخاصهدفه

فيوالتؤعالوحدةإبرازهو،الكبرىالرسائلوفي

نخضعموهبةكلأنعلىوالدلالة،الكنيسة

ولكنكلها.الجماعةفائدةالواحد:للهدف

بل،العاديةالصورةهذهفينفسهحصربولس

حولالاساسثةأفكارهإطارنيوأدخلهاتجاوزها

وحدةيكزنالذيهوالروح:والفداءالمسيحسر

معالمؤمنينبوخدبالمعموديةالذيوهوالجمد.

1(.1-ا:6رو؟611:اكور)الم!يح

منهمفيجعلبعضمعبعضهمأيضاولوخدهم

28(.3:غلرص!؟:1213أكور)واحداجسدا

كور)1"المسيحج!سد9هوالجدهذا

هوبل:ه(.12)رو"المسيح"فيهو:27(.12

يتطتعولكن:12(.12)اكررنفسه"المسيح"

يدخلولا،محملهفيالجسدإلىفقطالآنبولس
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بينالعلاقةإلىيتطزقاأنهكما.التفاصلفي

والجد.الرأس

عنالاعتباراتأهمإن.كو،أفإلىونصل

المسيحعنكجسد،الكي!مةعنالكنيحة،

كوفيتوضهاملءتجدالجسد،هذاكرأس

22-،ا":اأفوي02،243:15،،:15ا

تطؤرإن22-23.:5؟-216،4:416:،23

يجد،الكبرىالرصائلمنانطلافابولصفكر

هنا.الرسولاستعملهاالتيالألفاظفينعبيره

كرأسواضخااعترافابهئعترفلافالمسيح

فلا.وأفكوفيإلأالكنيسةرأسأوالجسد

آخر.مكانأيق"المسبح"جسدالكنيسةئسفى

فيإلآ،المسيحملء،)بليروما(""الملءئستىولا

الاصلبالمعنىيحتفظالرسولأنغير.أف

معالمواهبتنؤعفيالضرورئةالوحدة:للصورة

-ا:3:64؟،-21418:)أفالمحتةأولوثة

ئقذمانالرسالتينهاتينإنئم15(.3:كو؟16

المسيحعلاقةحولجوهرهفيغنئاتعيفا

حينالكنيسةخلققدالمسيحفيمح.بجده

اليهودبينالدينبةالعداوةالصليبعلىألغى

ودتر،الفئتينبينالمصالحةفجعلوالوثيين،

)أفبينهمايفصلكانالذممطالشرلعةحاجز

باذلأالكنيسةبسوعخثص،إذن-16(.2:13

ف!هاعيبلاعروشاهكذافاقننىلها.حئانفه

فهوالك!نيسةرأسأنهبما:23-27(.ه)أف

22-:اأف،:118)كوالمطلقةالاولوثةيملك

بدأجنهالوقتفيهوالسساوفيالمسيحإن23(.

-4:15أف،2:91)كووحياتهاالكنيسةنمؤ

(2:91كو،16ة4)أف"منه"الذيذاك،(16

فيوبناؤهالجسدنمؤيتثم4:ه()أفو"إليهي!

(4:16)أفوالمحئة4(:4؟22ة2)أفالروخ

الكنيسةفيمرهةنالواالذينبينوثيقةبمشاركة

.(-4:1113)أفالكنيسةلخير

عنيعثرأنالصوربهذهالرسولبولسأراد

السئد)هوصيادةعلىتدكبسيطةفكرةمناكئر

هيفال!ضيسة:الكنيسةعلىالمسيحو"الردث"(

الكنيسة

شركةفيبالرأسمئحدةهيأيالمسيحجسد

هي،المسيحجسدأنهابماوالبهبسة.وثيقةحياة

فياللفظةهذهتنضئن.المسيح)بيروما("ملء"

وتطبق،الكذبةالمعفمينضذهجومئامرمىكو

)كو"اللاهوتملءيحلفيه!الذيالمححيحعلى

)فياللهوهبهالذياللاهرتملءأي2:9(

والجاةالكلمةملءهوالذيللم!حيح(القيامة

4:13(.)رجا:23أففيا:14(.يو)رج

يحلأالذيذاك،ملء،المسيحملءهيالكيسة

الحياةغىمنامتلأثشيء.كليملأ"،الكل

)كربالتهمملوءبدورههوالذيبالميحالالهثة

ا:02كو.ا؟ا:أفواعتبرت2:9-.ا(.

هو)"ماالكنيسةتلتقيفيهالذيالمركز،المسيح

والملائكة(البشرأى"الأرضعلىهووماالسماء

الوحدةهو.والجامعالرأسهوالمسيح.والكون

نأوكما.والكويةالروحئةالقوىكلوينبوع

مملوءةالكنبسةكذلك،اللهمنكلهمملوءالمسيح

الساوتة.والحياةالروحئةالقوىمنبالمسيح

المسبح،تدرةحملتقوىحقلهيالكنيسة

المطلقةوالسيادة.ملئهمئل،بهالمثحدجسدهمثل

هوالمسيحولكن،المسيحإلىتحودالكنيسةعلى

بقؤةالحياةيحزكالذيذاكعينهالوقتفي

شكلفيليسالمحييالتأثيروهذا.وعذوبة

التيالروحبمواهبغناهينؤعهوبلواحد،

المسيح.جسدبنيانفيجوهرلاتعمل

المسيح.جسدالكنيسةتعليمأصلفيوننتهي

نقزبحينالكبرىالبولشةالرسائلتعليمنفهم

صورةمنوالكنيسةالمسيححرلالرسولأفكار

كوبىيتعفقمافيولكن.المعروفةالثريالجسد

إليهاعادالتيالمراجعحولالآراءتتوزع،وأف

سطرة،الغنو!ثةبالح!طرةفكربعضهم.بولس

نأآخرونورأى.وفيالسا(بوسنترو)ان!انلاا

هناككانإذاهذ!،الغ!نوصيئبالعالمارتبطبولس

الفنوصتةالصوصهذهولكنارنباط.من

الرصائلمنأخذتالتيوهيمتأخرةجاءت

يهودئةن!رياتعنتحذئتثالئةوفثة.البولة



الكاثوليكئةالكنيسة

يحتويالذيالبشريالجنسرئيصآدمحول

فيأيضاسيظهروالذي،جدهكأعضاءن!ته

لببداسكانولوجيئضخصبثكلالأزفةنهاية

بعينيأخذالموضوعهن!اأنغيرالبثزلة.بناء

ا!نستضامنفيالاساسثةالوجهةالاعتبار

المنضئنة،"الثخصةموضوعوهو،البثري

يفشرلكييكفيلاولكنهبول!،عندالمهم

داخلفينبحث،إذن.وأعضائهالجدصورة

فمن.ومباشرأبسطتفيرعنالبولسيئالفكر

في"المسيح"جسدعارةنجعلأنالضرورفي

فؤتهكلونعطيهالبولصياللاهوتسياق

فيحتىبالمحميحئخدفالمسيحيالوافعئة.

ضلبالذيالشخميئالميحجسدأيجسده

أننتذكرأنيجب،ذلكأجلمنولكن.وتام

منجزءكلالي!بولسعند)سوما(الجسد"1

النفس.يثأنشأنه،كلهإلانسانهوبل،الانسان

تجئيهفيالانسانهوالسافيالعالمفيالجسد

اتحاد،نائماتحادالمسحبجسدوالاتحاد.المنظور

كانمافالمسيح.أيضاالجسدئلزبمواتحادروحيئ

جسدهجديدمنلهيلدلملوحقاالانسانخقص

كلهنانرى،إذن.القدسالروححياةإليهميذا

هثأتهالذيالمسيحج!دمدلولفيالفداءسز

.وأفكوفيهوتوشعتالكرىالرسائل

الصورةهذهترتبط.الم!يمعروسالكنبسة)ج(

5:23-)أفالجسدصورة.السابقةبالصورة

والمرأة،البهيسة،جسدهرأسهوفالمسيح.32(

والبهيسةالمسيحفبين)آ28(.الان!مانجسدهي

المئالهيعلاتة،بالمرأةالرجلعلاقةتشبهعلاقة

الزوجبنبينتقومأنيجبالذيللعلاتاتالكامل

السزهذاكان!اذا)آ23-32(.المشحتبن

علاتاتهمافيوالكنيسةالمسبحيعنيفلأنه،عظيئا

فياندرجالذيالموضوعهذا)آ32(.اتمبادلة

أفكارمنتئ!زبقد،الخلقئةالتوصياتوسط

الرلصهوالذيبسوعحولالأولىالكنيسة

ؤر،392:يو؟-25:139؟وز9:15)ت

كور2فيا!غيرةوصورة22:17(.21:2؟
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الرلثبينبالعلاقاتمباثربشكلتذكرنا11:2

إر.وفيهرفيكماوشعبه

كبناء،أيضاالكنبسةوئصؤربناء-الكنيسة)د(

رخ!،3:15نما؟22-2:02)أفكهيكل

بىالروحبقؤة"ينمو!فالبناءا(..-أ2:ابط

الرسلأساسه،الرلثفيمقذشاهيكلأبصبحأن

وأالزاويةحجرهوالسماوئوالمسيحوالأنبياء

وهناكابخاء.محمليكثلالذيالغلقةحجر

الصورةهذهعنالثيءبعضتختلفصورة

نينقرأهاالمحلئة.الكاشعلىتنطبقوهي

.616:كور2؟9-317:اكور

اللهعانلةهيالكنيسة.عائلةالكنيسة)!(

المواطنئةحقالأعضاءيقتنيفيها:91(.2أأف

الفدبسبنمعمواطنينيصيروالكي21:12(

.)2:91(

عنلتعبزثلتقيالصورهذهكلأننرى.خمالمة)و(

المسيح.فنيالبهيسةوحدةهىأساسئةفكرة

واحذاجسذاالمسيخيرنيكؤنبالمسيحفبالايمان

كانمهما12:13(.كور)9واحدروخفي

بنتمونهم.المسيحيسوعفيواحدهموضحهم

3:27-92(.)غلابراهيمنملهم.المسيحإلى

قبطثة.*رجالممذسوال!بالقبطتة)ا!(كنيسة

المقذسوال!بال!ئوبكية)11(كنيسة

اللاهوتؤالبيبليام!نة1(،

الكنابأنيوئاالكائوليكثةالكنيسةنن!نلم

ماوفي.للايمانالجوهزلةالمناجأحدموالمقدس

النمنفيالخطأوعدموالالهام،البيبليا،يخصن

إأووالقانون،الالهيالوحييحملالذيالمقذس

الأسفارمختلفوصلطة(المقدسةالكتلأئحة

عادهذاكلفي4الترجماتوصخةالمقذسة،

الزمنإلىالكبرىخطوطهفيالكاثوليكياللاهوث

نأتعنبرالكثلكةأنغير.الكنيسةو%لاءالرسولى

الوحيد.الابمانستودعلي!المقذساليهاب

وهو،المعفمةالكنيسةتقلبدفيأيضاتمزاللهفكلمة

وتنث!ره،للكنيسةالرسوفيالطاجيكفلهتقيد

التعليمئةالملطةتعليم:متحذدةبطرق،الكنيسة
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الفن،الآباءكتب،اللينورجميا،الخارقةأوالعادتة

إنه.نفسهللكنابسابقهوال!تقليدوهذا.المح!يحيئ

في.عنهيشغنىلابئمكلومكضلهالكتابحافظ

الأولالفرننهابةمنذؤجدأنهالكنيةنرى،2الوا

الكتابيغتذي.والكتابالتقليدبينقبادلخصب

الذيالوحيدبالنورعليهبضيءالذيالتقليدعن

الصحيحة.بالطريقةوفهمهتف!يرهبكفل

كلثاانقطاغايرئابنقطعوالمالكائوليكأنومع

بمورةخ!رتالبيبياأنإلا،المقذسةالكتبعن

الوسطىالقرونمنذالكيسةفيمكاتهاعتنامية

فيمكانتهاخرتعر،السادسوالقرن

التراجعوهذاوالليتورجا.واللاهوتالروحيات

صارتالمسيحئةالروحأنعلىتدذعلامةكان

ضعيفة.صارتالانجليالتعليمقؤةوأن،باهتة

هذاعلىالبروتستانتيالاصلاحردةوكانت

ضلالضذالبيبلياإلىالعودةفأعلنوا.عيفةالوضع

منالكتابفحزروا،منحطااعتبروهلاهوتيتعلي!م

يفرضهنفسيرفيجمراهكلومنالليتورجيئإطاره

نظرية،النظريةهذهتجاه.التعيمئةوالسلطةالتقليد

13فيالثالثبولسالباباافتتح"،وحده"الكناب

المجمع)أوترتومحح1545الأولكانون

حاول.صنة18أعمالهامتذتالذيالتريدنتيني(

التقليد،وحقوقأولوئةعلىيحافظأنالمجمعهذا

الشعبلدىوتفحسيرهاالبيبليااستعحالونطم

1546(نيسان)8الرابعةالدورةوفي.المسيحي

المقذسةالكتبمعالرعوليةالتقاليدالآباءجعل

الرسالة"تقوم.الكنيسةفيالخلاصانجيلكحاملة

هذينكمالعلىبالسهرالكنيسةفيالتعليمئة

والنقليد".المقذسالكتابإيماننا:فيالمرجمعين

جديدمنليحذدواالمناصبةمنالآباءواستفاد

الذيالتمييزأدونالمقذصةالأصفار(الائحةقانون

القانونئةالأسفاربينالمياناويسكشوسادخله

الارامية،أوالعبربةفياليناوصلتالتيالأولى

اليوناية(.عنأخذتالنيالايةالقانونئةوالأسفار

النصوصإلىالعودةقاطعبئ!كلالكنيسةتمنعأ

"الفولغاتا"أنأعلنتولكنها،الكتابفيالأصلثة

الكائوليكئةالكنيسة

الممهورةالوحبدةالترجمةهيالشعبئة()اللاتينثة

ولارممتة،اكيدةترجمةهي.الصحةبختم

والكرازياللاهولىالاستعمالفيخطزاتشكل

والفقاهي.

آباءتوافقمعيسيرأنفيجبالبيبلياتفصيرأما

التيفالكنيسةالتعليمئة.السلطةوتعلبمالكخيسة

26،:14يوفيبهالموعودالقدسالروحأنوارنالت

الكناب.لتفسيرالصرورئةالنعمةوحدهانالتقد

سنةالراجبول!البابامنع،المبدأهذامنواظلاقا

المحكثةاللغاتفيالبيب!ترجماتقراءة،1564

حوا!ثيترافقهالمإناللاتينثة(فيالقراءة)ئخصر

عبنه،وللسبب.البهيةلثعليمأمينةوشروح

اليهابن!ثز1816سنةالسابمبيوسالباباشحب

الكاثوليكئة.غيرالبيبلتةالجمعباتبواسطةالمقدس

1824،سنةعشرالثانيليونمارخطهوعلى

وبيوس،1844سنةعشرالسادسوشلغوربوس

.1846اتاسعصنة

دورتهفيترنتوعمعأعلن،ذلكإلم!بالاضافة

حولجذاهافاقرازا،(4615حزيرانا)7الخامسة

لالكيالحزة".والفنونالمقذسالكتاب"تعليم

إلىالروحسفمهالذيالمقدسةالأسفاركنزيهمل

فيالمقذسالكتابتمليت!القرارهذافرضالبثر،

بهذايقومواأنالمعلمينمنوطب،الكاتدرائات

بينتنفصملاعلاقةكانثوكذا.فائقةبعنايةالعمل

المجمعواهتئم.الكتابودرساللاهوتدرس

الجماعاتفيللاكليروسالمعطىالكتابيبالتقليد

التقليدهذايعطىأنعلىأيضافسهرالرهبانئة،

وأخيزا.الشعبمشوىعلىولكون،محافنبحصكل

الابرشيين،الكهنةوكلالاساقفةالمجمعذكر

التيبالكرازةالمسيحيسوعإنجيلتعليمبواجب

.الرهانبهاتامأوأهملت

يدعوقراءةتجاهالترصدنتينيئالمجمعوقفوهكذا

إلىفدعا.فردفيبشكلالروتستاننيالاصلاحإليها

الكنيحةفيللبيبليا:)كنئة("جماعة"قراءة

التيالوحجدةالوسيلةهيالقراءةوهذه.وبالكنيسة

يمكناليالئمارجميع)الكنيسة(تجنيبواسطتها



الكاثوليكئةالكنيسة

سنةنشرالذيترنتومجمعتعيمأماتنتظرها.أن

عرضافقذم،الخامسبيوسالبابابأمر1566

أماالتقليد.ضوءعلىالمقدصةالكتبلتعليممنهجئا

منالمؤمنينحمايةفهو،الاجراءاتهذهكليمبب

إلىالمؤمنينيدعوشيءيظهرلمولكن"الهراطقة".

المقدسة.الكتتراءةتجاهالحوار

%لاءأرادهامماجذرثةابهرجاءتالتائجولكن

بالكتابيهتئونإجمالأالكاثوليكعادفما.المجمع

عادةوضاعت.القديمالعهدستماولاالمقدس

بئ!كلأقفه،91القرنإلى17القرنمنالبيبلياتراءة

يعدلمالليتورجية.الاحتفالاتوخارجفردي

كتببل،اللهكلمةهوالمؤمنيرافقالذيالكتاب

بالمسيح،الاقتداءكتابرأسهاوفي،وعبادئةروحتة

والكنابالمسيحجسدأنذلكمعيعلنالذي

المؤمنة.للنفسمغاضروربانالمقدس

فيعثرالحادفياكلمنضوساعلن،1713سنة

المقدسالكتابقراءةأن"الوحيد"عنواغابراءة

رداكلامهكان.المؤفينجمغعلىمفروضةليست

ضرورتةالكتابقراءةإنيقولجنسافيرأيعلى

4917صنةالادسببوسوأرسل.للخلاص

فيشلثلا.إالايمان"مبدأدستورفيعينهالتحذير

ولكنه،الكتابقراءةمنيمنعلاالكلامهذامثلأن

مناللهكلامغذاءأخذعلىحالأيفييشخعلا

جاءعثر،التايمعالقرنوفي.المقدسالكتاب

والعقلانثةتعليمئة(سلطةكل)منالتفخمالحز

والنقد(العقلبسلطةإلاتقرفلا)التيالحدبثة

الكتابقراءةمنالابواتتحذيراتفكئرت،الهذام

9*ا،سنةفي.الكنيسةمراقبةدونوتفسيره

اشعيانبوهةنطبيقأنكرمنالسادسبيوسشجص

التيالاسثلةمجموعةوفي.المسيحعلىعحانوئيلعن

كانون8في(أسيلابوسالتاصعبيوسعليهاأجاب

الكتابجسياتيحرمتولورد،1864شةالاول

الدسورفيالثافيالفصلأماوعملها.المقذس

عليهوافقالذيالكائوليكي"الايمان"فيالعقائدي

منالمثالثةالدورةخلال،0187نيسان24فيالآباء

لمعرفةنهجزءتكزسفقد،الأولالفاتيكانيالمجمع
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منهانتقزبالتيالمقدسةالكتببواسطةالوحي

النقدتطرفاتعنوبعيذا،الكنيسةبروح

النصوصبئ.

الذيالعلميالتأويلعلىالأقسىالحكمأنغير

البابامنجاء،بنقدهاالهذامةللعقلانثةخاضغابدا

8)أالربقطيع"رعايةرسالهفيالماشربيوس

الباباشجب،-4146المقاطعففي(.7091أبلول

فشكل"التجديديبندا،ضلالاتجميعبالجملة

والعقلانئةالفلسفئةالمبادئعلىهجوئاكلامه

نأيريدوكأنهالتاريخئالنقدبداالتيوالأمثلئة

البيبيا.دراسةوعلىالمقذس""الكتابعلىيفرضها

المقذسةالكتبفياترىأنتحاولبتجربةونذد

ولستتبعه!.الايمانتطؤريوازيحيوئاتطورة

فرحتالدفاعئة،هذهالفعلرذإتوبموازاة

منهم،العلماءالمؤمنينباهتمامالتعيمثةالحلطة

عئرالثالثلاونفرسالة.ودراستهالكتاببقراءة

،3918الثانيتشرلنا8فيئشرتالني!الله)عاية

البيبلية،الدراساتأجلمنأساسئةوثيقةشكلت

منمثيللهايكنلمبطرشقةالرحيسألةفعالجت

0291سنةعشرالخاسىبندكتوسونشرقبل.

رسالتهايرونيموسلموثالخامسةالمثؤيةبمناسبة

الاخصائيينلافتبثمكلفشخع،"الفدس"الروح

إلىالتعزففيالفضولعلىوالمؤمنين،البحثعلى

لكيالمؤمنينجمغدوئا"نحزض:قال.اللهكلام

ولاالمفذسةالكنبلمطالعةوقئايومكليكزسوا

والرسائل،الرسلوأعمالربناأناجيلسثما

منه!االلنينالروحئةوالقؤةالماوتةمنهالبستقوا

بدايةالوثيقةهذهفيبعضهمرأىوقد".يحيون

أوروبا.فيستظهرالتيالبيبلثةالحركة

4391سنةتنتظرأنالكنيحةعلىوجبولكن

الروحمن"بفيضعثرالثافييوسرسالةونشر

)اللاتينيةالفولغاتاصحةعلىقداستهاكد."القدس

ايرونبموسترجمةإن:وقالوسمؤهاالشبتة(

بالايمانيتعفقمافيخطأكلمنمعصومة

فيثقةبكلنقذمهاأننستطيعبجث،والاخلاق

الصحةهذهمثل.والكرازةوالتعلبمالمجادلات
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.القانونمشرىعلىبل،النقدمستوىعلىليست

لتفاسييرالضروريالطاجعلىأيضاالباباوضذد

التيالمقدسةالصفحات"إن:الكنيسةبهاتسمح

معناهافيلناتقذمبتعاليمتزخر،اللهبإلهامؤنت3

ذاتها.فيقيتهافكانتاللهبقؤةنعمتالحرل!.

فيوشغتفلمعت،فوقمنجاءهابجمالوزئنت

كنوزجميعينيرأنالمفئرعلىيبقىولكنذاتها.

وأمين"متقنبشرحفبها،التيوالفطنةالحكمة

موتفاثخذلمالتعليمئةالسلطةأنالبابااكد!اذ

أنبوضوحأعلنالبيبليا،منقليلةمقاطعفيإلا

الأبحاثمبادراتتجشدأنفيترغبلاالكنيسة

الكنيسةأبناء"فعلى.المؤؤلونبهايقوماليالجديدة

تحاربأنترلدالتيالجامحةالغيرةهذهتجنتواأن

يشيءهناك.وتحذرهفيهترتابأوجديدهوماكل

وصرائعهاالبهحةقواعدأنوهو،نتذكرهأنيجب

المختلفةالعناصروبين.والاخلاقالابمانتعني

وتارلختشريممنالمقذسالكتاببتضثنهاالتي

معناهالكنيسةأعلنتقليلشيءهناك،وحكم

،إذن.عليهانفقواقدالآباءكانماوهوبسلطتها.

تدعوالتيجذا،الهائةالمسانلمنكبيرعدديبفى

عنحرئةبكلمجادلتهاإلىالكاثوليلثالمفترلن

مافيواحدكليستطيعوهكذ!.العقلطريق

نمؤفي،الجميعلمنفعة،إسهامهيحملأن،يخضه

الكنيسةعنالدفاعفي،المقذسللتعليمصتواصل

تحفظالتيهيالحقيفئةاللهأبناءفحزلةوكرامتها.

بامتانعبهالوتتفيوتجمع،الكنيمةنعليمبأمانة

وهذه.اللهمنعطثةكأنهاالدنيوثةالعلومحصيلة

لدىحسنةإرادةوتندهانعينهاالتيالحرلة

وكلحقيقيث!ركلوينبوعضرطهي،الجميع

الكاثوليكيئ".التعليمفيمتبنتطؤر

المبادئمنشئابنكرلم!النمنهذارئي!يئنمن

لاحظ،ذلكومع.النريدنخيالمجمعحذدهاالني

المفتوحةالأبوابمنعدذاتتركالمادئهذهأن

أعاد،ذلكإلىبالاضافة.الحديثالبيليلبحث

بعدالنصوصيئالنقدعملاعتبارعثرالانيبيوس

العاشربيوسرسالةبخفرأساليبهفضحتأن

الكاثوليكتةالكنيسة

السنين،عث!رات"منذ:قالالرصث".قطيع"رعاية

اتجاطةبطريقةالقد،شكبلاالبضاستعمل

يدخلراأنيريدونبأنهمنثهمهمأنا!شطفابشكل

أناليومنحتاجلاولكتا.الملهمالنمنفيآراءهم

واكيدة،ثابتةشراخيمنلكالنفدأننلاحظ

بثمكلاللهكلاملنقديممخارةأداةصاربحيث

تجاوزكلبسهولةفنكشف،دقةواممثرنقاءاكز

كانتوان،نبيلةمهفةهي،إذن.المجالهذافي

نأ،البيبلتةالمسائلبدردونالذينلجميع،!عبة

طبعاتتظهربحيثالظروفبحس!بعملوا

وفيالاصليالصنفيالمقذسةللكتبكائوليكيه

للنصالمطلقالاحترامفمع،القديمةالترجماث

النقد".قواعدلجميعتطبيقبكونالملهم

الفنوندروسلمتابعةالشزاحأيضاالباباودعا

نأالمؤؤلعلىمطلقبشكل"!ب:البهيبليافيالادبئة

العصورإلى،بالروحالأشكالمنشكلفيينتقلا

الفنونبوضوحفيثيز،القديمالئرقفيالجيدة

الأزمنةتلكفيكتابيستعملهاأنأرادالتيالأدبئة

الاتنياتوعلمالآثاروعلمالناريخبواسطة،السحيقة

نأالشرقتونأرادفحين.العلوموسائر،والاعراق

كلامهمنيدوئايستعملوالم،فكرهمفيعفايعبزوا

التيتلكبل،اليومنحننشعملهاوأشكالأطرفا

".بلدهموفيعصرهمفيالناساستهعملها

"بفيضعثرالافيبيوسرصالةأعلنت،وأخبرا

وألخت،أصولهفيالنقدشرعة"القدسالروحمن

نشراتفيالبيبلياقراءةعلىيعكفوابأنالمؤمنينعلى

أفضلمنيثروحترافقهاكاثوليكتةوترجمات

بثكلعئرالثافيبيوستؤجوهكذا.الاخصائيين

الكنيسةفيالتعليميةال!لطةببنالحوارالأيثكالمن

والكاثرليكئةالبيبلئةالحلقاتإلىوأشاروالحلماء،

"الفايةرصالهفيعرالاكلاونإليهالمخالتي

البيبلئة.اللجنة2091سنةوأشسالإلهئةإ،

التيالرسالةهذهبالاجحاعالكنيسةاستقبلت

فيتؤئرزالتوما،المفدسالكنابمفسزيحزرت

المجالفيوكقرأوئنئرئجثماكلعلىأيامنا

حولالرسمئالكنيسةموقفعنتعبيرإنها.البيبلي



الكاثوليكئةلكنيسة

الحياةفيواسنعمالهالمقدساليهابدراسات

الثافيالفاتيكافيالمجمعإليناوحملالبوصتة.

الله.كلام:الالهيالوحيحولعقائدئادستوزا

المقطعفيفقال،6591سنةالئانيتضلنا8فياعلن

قن،الكنيسةأبناءيناشدالمقذسالمجمع"إن23:

يسيرواأنالكتابثة،للدراساتأنممهمنذروا

التنقيبعملفي،النهابةحتىث!دبدةبحماصة

يجذدواوان،عظيمبنجاحالآنحتىانطلقالذي

بتوجيهاتملتزمبنيوم،بعديوئاعزائمهم

لا.اليه!ة

فيالبيبياأهمتةعلىالليتورجيافيالدسترروشذد

الكلمةلينورجيةبينالوثيقةالعلاقةعلى،الليتورجيا

كبيرادوزاهذه)أخذتالافخار!تتةوالليتورجيا

التيالعظةضرورةعلى(،الكلمةحسابعلى

.الايمانأسرارلتئرحالملهمالنعنمنتنطلق

محئةإنماءإلىأيضاالالهيالوحيدستورودعا

رسميبئكلووافق،المؤمنينلدىالمقذسالكناب

الكاثوليكئةالبيبلئةالجماعاتنشاطاتعلى

الابرشياتمستوىعلىئكاثرتلهذا،وشخعها.

وافريفياآشاكناضفيسيماولاالعالمبلدانكلفي

الكتابثةالرابطة"ءفيوتجئعت.الجنولثةواميركا

منبمبادرة9691سنةؤلدتالتيالكاثوبكئة!

الفصلطلبهمايطئقأنأرادالذيبيا،الكردينال

كلمةنكون!أن:الالهيالوحيدصنورعنالسادس

جهل"منالشعار:أما".اللهشعبمنناولفيالله

المسع!.جهل،المقدسالكتاب

المفذسال!بحولأعمال2(،

الرحفييظهربدأقد،البيبلتة""الحركةسئيماإن

اتجاهاتثلاثةوتمئز،العشرينالقرنمنالأول

الدينئالمعنىاكتشاففيحارةرغبةأولأ:.كبيرة

واحدكلإلىيتوخهالذممطاللهلنعلبم،الملهمللنص

معنىيطمسماكلعلىملخةفعلردةثانئا:.فا

والىالكنيسة%لاءتقلبدإلىعودة:ثاثأ.الليالتعليم

.خاصوبشكلعامبشكلتفاسيرهم

لحقثم،العواممعواسعبثكلالحركةانطلقت

التفحيريالبحثلمجذذوظهر.اللاهوتئونبالركب

6801

بيبلثة،مدارس:خلقفيالكائوليكئةالكنيسةفي

ثتتهذاوكلبيبلئة.مملاتبيبلثة،حلقات

القزاءوعرف.الكاثوليكئالنقدفيالعلميةالسلطة

كنئةمعلوماتتعطيالتيالبببلتةالقواميسالمثقفون

وبرزت،المقدسالكتابقراءةعلىذماعد

الكاثوليك،العلماءبهاقامجديدةنرجمات

إلىتوخهلاالتيالعديدةالكنبوكانت

إلىبل،المثففينطبقةإلىبل،فقطالاخمائيين

الله.شعبعمل

الجماعةحياةفيالبببليا"3(

الكاثوليكيةاليورجيااعبرتلقد.الليتورجافي

هوالمقدسالكتابأنالنريدنتيالمجمعمنذ

ولمينتثرلم2،الوافيولكنه.الاهممرجحها

ال!كتابئةفالمقاطع.فغالبشكلالمؤمنينلدىيعرف

وأالعتيقةاللاتيئةفيصواء،اللاتيةفيتثرأكانت

أيامإنثم.الخاسالقرنفطايرونيموسترجممةفي

إلآالقديمالعهدمننعرفتكنلموالاعيادالآحاد

اشعيامن،المزاميرمنمأخوذةمتقطعةوجملأآيات

وحتىوالئكولن.الاناشيدونشيدسيراخوابن

قداسحضرفمن.كلهبقرأيكناالجديدالعهد

4،متمنبالمئة13اللاتينتةفييسمعكانالأحد

2يو،منبالمئة13لو،منبالمئة15مر،منبالمئة

31،البولستةالرمائلمنبالمئة13،أعمنبالمئة

رؤ.منبائمة2،الكاثوليهئةالرسانلمنبافة

فلم،،تس2منشيئايقرأونكانواماأنهمونلاحظ

الليل،فييقامالذيالالهيالفرضوفييو.2-3

(كله.المقدسالكتابكاملةسنةقيقرأونكانوا

عادوافما،العادةهذهسقطتأنعئتماولكن

عد،لا،أسفار:وألغيتكاملأ.سفزايقرأون

نثى.با،،نح،أخ2أ-را،،قض،يش،تث

مع،للمؤفينالقداسكتبتظهربدأثولكن

لغةفيإليها،أشرنااليالقيلةالنصوصهذه

وأكهنةبقيادةالبيبلتةالحلقاتونبتت.الثب

ليتورجئةحركةنبتتوهكذا.الكتابمفشري

حولالدستورفيالثانيالفاليهافيالمجمغتؤجها

أعلنحين6391(،الأولكانون)4الليئورجيا
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فأخذ.تيتة(اللافيالقاءالاالحديئةاللغاتاستعحال

قراءاتثلاثالأحدقداسفييقرأونالكاثوليك

ولمحفلاللهكلامتستلهمعظةويححمعوذبيبلية،

نأالمؤنونوفهموالررحي.التعليميئمضمونه

الافخارسنبا"."كلتورجيةمهئة"الكلمة"لينورجثة

نأبعدوالفقاهةالم!جيالتعليمفياللهكلمةوظهرث

.والجوابالسؤالأسلوبعلىالناستحؤد

أخذفقد.اليومئةالناسحياةفيالبيبلياودخلت

خارجالكتابإلىيلجأونفشبئاشبئاالكاثوليك

سهرات:المشحيالثعليمولاعاتالعبادةشعائر

البيبلئةالقراءةفيهاتتناوبصلاةات5لقا،انجيلية

لا.مضاركةداخلأوالفرديالتأمل،الأناشيدمع

المؤشينلأن،للأناجيلهوالممثزالدورأنفيثك

الذياللهبابنوتعفقهمايمانهميعتقدئايبحثون

القديم.العهدمواعيدبتجئسدهفاكملانسائاصار

الكهنة.عظبم8رجالى()عظيمكفة،

الكهنة.فرقءرحا!()فرق،كهنة

الكهنودن.التقليد"رجال()التقل!كهنوقما،

الافو!!نكهنرقماداسأولال()اللباس،كهنوق!

داودزمنحتىحاضزاظلوقد،كتانمن

وكان6:14(.صم2:18،22:182،)اصم

الضوصوتعطي.الرجالزقيستكونقصيرةوزرة

اللباسعنمفضلةصورة93(:28)خرالكهنرئة

الكهنةرئيصىفزقي.المنفىبعدماحقبةفيالكهنوقما

تضئنا(05:ا45:7-12؟سي؟3:هزك)رخ

الصدرئة.،الأفود،الزنارالمطزز،القميص،الردا+

"مقذسكتابةمعذميةزهرةنزئنهاعمامةأوالاج

الكهنةوزفي93:.3(.28:36،)خرللردث"

سروالمنتأئفخدمنهم،أيامخلالالعادثين

وغطاءالألوانمتعذدوحزامكتانمنوقميص

28:04،42،92:9،)خرالرأسعلىأبيض

ببضعالثانيالهيكلدماروبعد93:27-912.

علىالثانيأغردباسمنالمغثونحمصل،سنوات

الكهنةمثلالكئانملابسيرتدوابأنالساح

ئابأما6(.02/9:،الحاديات،)يوسيفوس

الهيكلحرمداخلالكهنةعلىمحزمةفكانتالصوف

نخونتىكونر

الهيكلخدمةأنإلىأخيراونشير44:17(.)حز

.حفاةكهنةبواسطةتشثمكانتوالمذبح

.ب،ثانيا،مسبحانيةءرجكهنول!م!يح

بولسصديق.كورنتوسمنمسيحيئككلارنس

)رورومةفيالمسيحئينعلىيسلمإنه.ومعاونه

.)16:23

أوكشترا.،رج.طدايملككوكساريى

لوب:اليونالئةتقرأ.،03:حز؟نجهلهشبككلب

مصر.صعيدغرلطالواقعةليبياأي

كانت.أتمإلاهةهي.كركميشوملكةالاهةككلبابة

حقبةمنذ.هيبةالالاهةموكبفيحلببنتيونفي

كوبابةدكرت،كبادوكيةفيالأشورثةالمستوطنات

تفرضلمعبادتهاولكنكانث!/كولتابى.في

الثافيالألفخلالأناخويوسطفيإلأنفممها

موضوعكولابةظلتالنيوحئية،الحقبةفي..مق

ووصلت.الشماليةسوريةوفيكركميشفيعبادة

الاهةصفتهاعلىأضيفحيثقبرصإلىعبادخها

وعبدهاأتب!س(.مع)مغامراتهاالشهوةصفة،أثم

الصغرىاسيةفيأيضاووجدت.الفريجيونأيضأ

،الأولالألفبدابةوفي.قيباليىباسمالغرلئة

ثم،الحثيالبنتيونإلاهاتبينأولىكوبابةحفت

فريجة.فيالأمالالاهةمعتماهت

الثانيصجونمنهاجلبمنطقة.،17:2مل2كولة

هي.السامرةإلىونقلهممشوطنينأشوربةملك

،الفراتئرقئبابلشصالمن2الواابراهبمنلاليوم

زمنفيكوطةنهرشاليالذيإبراهبمسيلعلى

"يتوكر."نبيرتبطاسموهو،العباسيين

كلم03التليبعد.بابلونثةالنيوالحقبةإلىيعودالذي

للمرةكوتةذكرت.بابلمنالشرقياطالشماإلى

.(،.مق)2155-9211سيننرامأيامفيالأولمط

نرجال.للالهالمقذعةالمدينةالوقتذلكمنذفبدت

الئالث،الألفبدايةمنمأهولأكانالموتعولكن

م.1.ب13القرنحتىكذلكوظل

ارتبط..مق17القرنفيعيلامملكنخوننيككلتر

زالوامااجتياخاالرافدينبلادواجتاح.ماريمع

.14تكرجعثر.الخاس!القرنحتىيتذكرونه
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كريت.فيقيكسمرفأجنولماصغيرةجزلرةصدة

رومةإلىبولىرحلةخبرفياسمهايرد

كلودة.تسضيهانحطوطاتهناك27:16(.)أع

أوغوزو.غودوس:اليومهي

مدنإحدى.:0113لو02-23!؟11م!كورزلن

وكفرناحوم(صيداببت)معحكمالتيالجليل

التويةإلىبالدعوةلابالاتهابسببيسوععليها

إلىكلم3تبعدالنيكرازهخربة:الوم.والإبمان

جنسارت.بحيرةمنالشمال

عاشانهيتكونقد03:.3.اصمكورعاشان

خربةاليوم15:4291:70،بشفيالمذكورة

سبع.بئرشصافيالواقعةعاشان

المضيئعنكلم8تبعدقديمةيونانئةمدينةصرنثوس

السابقالزمنفيبشرثةآثارهناك.الحاليوالقنال

الزمنإلىيعودالمدينةتأسيسلكنللتاربخ.

فنرةأولعرفت.(..مق0001بعد)أيالناريخيئ

(،السادس)القرنالمستبذينالحكامأيامفيازدهار

يدعلىقرت3ولكنها.الهلينيئالعهدفيثانيةوقرة

.وأقفرتفأخليتق.م.146سنةالرومانثين

دمارعلى..مق44سنةبنىقيصريوليوسولكن

برلبالاوسمسنوطنةاليونانئة،المدبنة

أخالئةمقاطعةعاصمةكانتكررنتيانسيس.

مرتبطةمقاطعة44سنةبمدوصارتاليونانثة.

موقعهاوبسب.قنصلمجكمهاالشيوحبمجلس

خليجعلىكنخرثةالثرقئ)المرفأمرفأينبينالفريد

خليجعلىليخايونالضرقيالمرفأسارونيك،

هائاتجالأبامركزاكورنثوسشكلتكورتثوس(

أيضأوكانت.والفربالشرقبينالطرقوملتقى

من)ئلثانالظاهرةالاجتحاعئةالفوارقمدينة

منقليلةقفةالفقراء،منكبيرعددالعبيد،

المئلمضربفصارتالفسادومديةالأغنياء(،

أخلاقذاتامرأةهيفالكررنثثةبفصادها.

حياةعاشيعني"كرنتى،وفعل.مشبوهة

هذهكلالسكير.هووالكورنئئالفحض.

بهالمعمولالمكزسالبناءبفضلنمتالتجاوزات

نعبشحيثكورنتوسقضةعلىأفروديتمعبدفي
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يفولكما،العمللهذامكزسةامرأةألفحوالي

المرح،حفرلاتفي02(.81:6،سترابرن

لهذهمقاعدكانتحجارةالمنقبونكتضف

اهذه(.المسرحفيخاصمكانلهن)يحفظالناء

ا:18-22رونصعلىالضوءتلقيالئفاصيل

معطياتبقابلوالذيكورنئوسفيكتبالذي

.ا7:كور2ربئ:8؟902،01-6:؟ا:5اكور

.الناسمنمزيجاكورنتوسسكانكان

فيهاكئرستوطنة،كانثكورنثوسأنبما

اثمرقوأهلالونانثونأيضأفيهاوكئر،الروصايؤن

كانوا:18:4)أعبهيحشهانلااليهودمنعددمع

الدينئةالحياةوكانت(-الدينالىبالدعوةيقومون

العالموهناك،اليهودفيالعالمفهناك.أيضأهيمزلمجا

الدياناتإلىاليونايةالدياناتيجمعالذيالوثنيئ

المتعذدة:الهياكلعليهيثمهدماوهذاالشرقئة.

يت،دفروا،شزو،بيسصا،يزشىا،ترملكا

فييثربولسبدأقيبالش.اصكلابيوس،

الثانيةالرسولثةالرحلةخلالكورنتوس

المجمع،رئيسكرسبوس،فرد18:ا(.)اع

بعد:7-8(.18)اعاللهخائفيأحد،ويوستوس

اليهودعاداه6(.:89)أعالوثنيينإلىتوخه،ذلك

يتدخلأنرفضالذيغالونالقصلأمامفجزوه

ذلك،بعد-17(.12؟18)أعالقضئةهذهمثلفي

:27-28(.18أأعالكورنثيينتعليمأبلوستابم

لااليالجماعةبهذهكبيراتعففافتعتقبولسأما

،كورنتوسفيإتامتهخلالوذكرها.الهدوءتعرف

عملحين11:9(كور)2بنفسهحاجاتهسذأنه

بولسنذد18:2-3(.)اعوبرسكلةاكيلامع

كورنتوسفيالجماعةأعضاءبعضبفساد

عشاءشزهرالأنهمولامهم)اكورا:13(،

تضذيبإلىودعاهم-34(.:1117ور)1الرفي

12-14(.إاكورجماعاتهمتببلالتيالمواهب

اللحومبأكلبتعفقمافيالفطنةعلىوحزضهم

03(.-ا801:4؟)اكورللأصنامالمذبوحة

18:ا-7،اعحسبالكورنثئينإلى)ا!(رسائل

الرومانئةأخانيةعاصمةهياليكورنتوسبئرت
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شةفيبل52.وشة94سنةبينبولسيدعلى

السنةونصفسنةالمدينةفيبولسأقام05-اه

إلىبعدفيماسيعودولكنه.متواصلةبصورة

الرسائليعرفلمأعصاحبأنيبدو.كورنتوس

الضوءتلقيلارواهاالتيوالأخبار.الكررنثيينإلى

ليينيرنامانجدلاكما.الرسائلهذهعلى

نواةتأئفت.المدينةهذهفيتفتالتيالتنقيبات

ولكن.المجمعمنمقدينمنكورنتوسكنيسة

الوثنيالعالممنجاؤوامسيحيينإلىتتوخهالرسائل

وضبعةحالةومن12:2(،)اكور

،عديدةكثههـةجماعةهي:26-27(.ا)اكور

نعئقهافيحازةكانت.الرقمنعرفلاكناوان

:7(.ااكورأالموابمنعدذاونالت،بالايمان

تذكر.رسالتينمنابهربولسإليهاأرسل

هي.الزناةعنتحذرهمسابقةرسالة9ةاكوره

رسالةإلى3:7:8؟2كور2وتعود.ضاعتريالة

أنهبعضهمظنكور.2واكوربينمترشطة

الفرضثةهذهولكن12-13.كور2فيوجدها

المحاولاتكلجانئانترككما.فرضئةعزدتبقى

ممااكثرالمشاكلمنت!رحفهي.الرسائللتفتيت

إلىرسائلأرجكتبولسإنالقوليبقى.تحك

الثانيةوبمت،والثالثةالأولىضاعت.الكورنثيين

.كور(2-)والرابعة(اكور=)

أقذ4بولسكنبا!(إلىالأولى)الرسالةممورنثتين

وها.رسالنانمنهالنابقي.الكورنثئبنالىرسانل

الأوك.الرصالةصننتحذثنحن

صنلأسئلةلعددجوابأولأهياكور:أولأ.

علىفعلوردة(،ا)7:بولسعلالجماعةطرحنها

النهايةفي.(اا:1)الرسولإلىوصلتالتيالأخبار

أجلمناللمةهيعملئةمسألةعنبولستكلم

الصعوداتأئا(.ا:)16أورشليمجماعةفيالفقراء

الكنيسةأنإلىفمرجعها،كورنتوسفيقامتالتي

نتكثفأنعليهافوجبالهلينيئالعالمفيدخلت

.نقاطأربمفيالمسائلنلخصأنويمكننا.معه

المسيحئةفيالكورثثونرأى.الغنوصبهة:الأولى-

بواسطةبالتهيئصلالإنسانيجعلفلسفثانظائا

نثئينكور

فيبفشلهالمتاثربولسولكن)غنوسشى(.المعرفة

البضئةقالمعرفةإلىيرجعلم17(،)أعأثية

خصومه.لامهلهذا)12:ا-4(.كورنثوس

هوالذيالصلبببمزيكرزأنهالرسولفأجابهم

اي(.:118حماقةللانسان(جهالة)أو:جنرن

ولكن،عرفتحكمةأعمقبتضثنفالإنجيل

)2:6؟بفهموهاأنيقدرونلاالكورثئبن

الصليببتعليمبأخذواأنأولأفعليهماي(.3:

فعلىي(.:27)1بثرئةحكمةكليخزيالذممط

عمله.الرسرليبنيوحدهالأساسهذا

الغنوصتةنظمككتتضضنالئناثثة.الثايخةة

مفرطنكإلىإئاتقودالتي،للمادةاخقازا

)يرتفعانفلاتالىواقاالكولسئين()بدعة

رج:عليهتؤئرتعودفلاالمادةفوقالإنسان

الميلهذاعنالكورنثئونوعبز.:23(612،01:

أصدمعزنىمشهورخاطىهناك.متعذدةبطرق

يزاللاوهوعنهبولسكنبقدكان.أقاربه

6:9-"2(.)ء:ا-13،الجماعةفيمقبولأ

خضصبولسإنبحيثالزواجشجبواوآخرون

اكلبعضهمواعتبر.والبتولئةالزواجلمححألة7ت

لالانهبهمسموحاأمراللأوئانالمقذمةالذبائح

بشككونكانواولكئهم4(.)8:للآلهةوجود

الضعفاءإلىبالانتباهبول!فأمرهمالضعفاء.

وهناك)8:9-13(.المحئةعلىللحفاظ

طريقةعلىالقيامةعنالعجفهمواأشخاص

اللحمئةالرغباتمنالمتحزرالإنسانةالغنوصثين

حقيقةعلىومجافظالرسوليعارضهم.قامقد

تظرةمنتزاءهيحذرولكثهالأجساد،قيامة

هوالأسايصيبرهانه.(15)فالقيامةإلىمب!ئطة

يلجأالرسولولكن.-28(ا:)15الميحقيامة

لمإذا:اليومئةالممارسةمنينطلقبرهانإلىأيضأ

منالكىرنثئونبتعضدفلماذاللأجادقيامةنكن

92(؟:)15مائتأجل

هافةمكانةالسزانثةللديانةكان.ارالأس:افمافة

كنيصةعلىأثرتوتدالهليئة.المدينةفي

منحزراتنساءوكانتالفتئة.كورنتوس



نئئينكور

علىشايضعنولاالجماعةاجتماعيحضرن

السرانثةالدباناتفيالعادةكانتكما،رؤوسهن

اجتماعاتفيالفوضىوكانث:2-16(1)11

أعيادمنتريبةجعلهائما(،المحبة)عشاءالاغاب

وأعطيت)11:17-34(.الوث!يةديونبسوس

12-14فوفي.بالألسنةللتكلمزاندةأهمئة

النظامحفظعلىتساعدالتيالقواعدبولسيعطي

.الاجتماعاتفي

القدبمة،الحواضرانحطت.النفردئة:الرابعة-

وؤلدت.الاجتماعئةارتباطانهماليونانتونفخسر

.الاستقلالببعضتنعملمجثعاتالحواضرومحل

بحرثة.فنمتالوضعهذامنالمسيحئةاستفادت

لهمبانالمسيحئينذكرثثمالواقعبهذابولسأقز

داخلبرزتولكن.(اا-ا:)6مستقلآقضاء

كماذاكأوالثخمىهذاحولتحرئاتالجماعة

بهمالمعخبونحولهميدورالذينالفلايعفةحول

3:3-9(.،-17اا:)1

المطروحة.بالأصئلةاكورتصميمارتبطوهكذا

ئحزبات،:بولسصمعإلىوصلتلمجاوزاتأ(

زنى،المحاكمفيظلامات،خاطئمعتسامح

الأسئلةإلىأجوبةب(ا-6(.)فوفحش

فيالمرأةسلوكوالبتولة،الزواج،المطروحة

الموتىقيامة،بالألسنةالتكلم،الاغابي،الجماعة

ولاشخصئةنصائح.الخاتمةج(7-15(.)ف

فيالقذيسينأجلمنباللمةالمنعفقةتلكسبما

أورشليم.

بهذهيقبلونالثزاحككاكور.صخةئانثا:.

فيهامصؤرةميكماالكنبسةفحياة.الرسالة

الأولى.القرونفيالمحسيحئةووضعتتجاوب

شلثولكنأيضأ.واضحةالرسالةووحدة

19:ا-الم!يحئحرئةمبد!عرضفيبعضهم

هذافقالوا:.الرسالةفيغريئايبدوالذيا(:11

كمولكن.الضائعةالرسالةمنقسمهوالعرض

بول!؟مارعنداستطراداتمن

قبل،أفسس!نوأرسلتاكوردؤنتئالثأ:.

56-57سنة(الخمسينيوم)عيدالعنصرة،

7201

)16:12(ابلوسبواسطةبرلستسلم)16:8(.

منووفد(تاجرةكانتا،)1:اخلوةوأهل

كما.كورتوسكنيسةعنمعلومات،كورنثوس

وفورتونالوساستفانوسحملهارسالةتح!لم

الأسئلة.منعددوفيها)16:7(،واخانيكس

نكانتالمائلهذهوتفخص"القلمدابولسفأخذ

الرعا-دية.الرسالةهذه

الى(إلىالثانية)الرسالةكورنئثين

الرسوليداحالريالةهذهفي.المم!موناولأ:.

يدعلىالأصاسمنتدمرسلطثهيرىإذنفسهعن

اليهودئة(الديانةمن)جاؤوامتهؤدينمسيحئين

علىلاموه)1:12-7:16(.الخارخمنجاؤوا

فيجيبعنها.أعلنالتيبالسفرة!ملمتقفبه:

يوفرأنيريدلاعبلهكورنتوسإلىيأبأأنهب!لس

يتطزقئتم(.ا::23-112قماوتهالكورنثتينعلى

أورئليممسيحئىأجلساللمةمسألةإلى

عنفيدافعالأولالموضوعإلىويعودي(.)8:1

نلخصأنويمكننا).ا:ا-12:18(.نفسه

العادئةالمقذمةبعديلي.كماالرسالةمضمون

وغفرانه،سلوكهعنبول!دفاعيأقي(ا-اا:1)

ثئم-2(.ا)فمكدونيةفيوخبرته،اغاظهللذي

تجاهبولسوعواطف،الرسالةكرامةعنبتحذث

علىالكلاميأقيهذابعد3-7(.)فالكررنثئين

تجاهبولسموقفإلىنصلغ8-9(.)فاللمة

101:ا-ثالثةزلارةعنواعلان،خصومه

،أخيرةتوصياتالخاتمةفينجد13؟15(.

ا-13(.ا:)13بركة،سلامات

للرسالةدخصوملاالرلعالة.صخةثانئا:.

عندهاالنفاديتوثفمقاطعهناكولكنعملها.

أوقفكيف:شزاحويندهش)7-6:14:ا(.

هيهذهولكن؟اللمةعنمتحذثابراهينهبولى

إليهيعودثئمالموضوعيترك:الرسولبولسطريقة

ثثم.(13اكور)رجآخرموضوعإلىينطزلتىأنبحد

جديدمنيبتعد(01:-13ا:01)الأخيرالقسمإن

)11:3-4؟قاستابولسيبدوا-7:فعن

بنحذثلا.1(.13:2،5-12:91،3-.2؟
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بزيارةالكورنثئينيعدبل،فلارتهتأخيرسببعن

عنبحضهمتحذثلهذا01(.)13:2،أخرى

برلسإلىو!لتتكونقدولكن."خامسة"رعالة

لهجته.فغيز،مخيفةجديدةمعلوممات

فكبفبمعوباتها.الريالةهذهاشتهرت:ثالثا.

اتمعلقةالمسائلإنتدوينها؟ظروفبناءمثلأنحيد

ولكن.حلتقدوكأنهائدوكورإلىبالأولى

فيعهاأعلنالتيفاللفة:جديدةمساثلظهرت

ضوطاقطعتقد2:.ا(غل)رجاة16كرر1

انفجر80،ورلحا57سنةجاءتكور2،إذنكبيزا.

:9-3(هاصرزافيغير)هو"منيظ"بيننزاع

خرحأنهالرسولأحسن.بولسيمئلوشخص

ه-.\،ة2)1:15-2:4؟الصميمفيشخصئا

،كورنثوسإلى!يعةبرلارةفقام7:8-12(.

مؤلمةبذكرىالزلارةهذهمنواحتفظ

-2(.ا:13؟11،12:14ت:23-2اكور)2

الدموعفيكتبت(أضاعتتاسيةرصالةفدؤن

الجماعةولكن12(.9،7:8-9،)2:3-4،

المصالحةتمتوهكذا.وعاقبتهالمذنبمنثبرثمت

:2(.)6-8

عداوةمعبولسئواجهذلك،إلىبالإضافة

طرحوااكثر.أوعموعةيؤثفونالذين"البعض"

اللهبكلامتاجروا:كرسوللقبهحولسؤالأ

لماذا؟ئمن؟.توصيةرسائلتذموا)2:17(،

رج)01:7،الميحمنأنهماعثبروا31:1(0

.المسيح!"خذامأنهم(.12:ااكور،المسيححزب

اعتدادهم،علىجوائااللفبهذابولىفاستحاد

بدونافتخروا:23(0)11بالاعتذاركلامهوأرفق

منكرسلنفوسهموقذموا)01:12(،قياس

بأنهمافتخروا12:ا(.)11:5،العلياالدرجة

ابراهيم"ذرئةمناصائيليون،"عبرانيون،

اتمهؤدينهؤلاءمنيكونونتد،إذن22(.:)11

إلىيشيرشي،لاولكن.غلاطةكاضبلبلواالذين

جاء.المؤمنينعلىايخانيفرضواأنأرادواأنهدا

لهم.جوائا-13(ا.)تالرسالةمنالاخيرالقسم

القاسيةالمحنبعدبولسيدعلىالرسالةذؤنت،إذن

كورش

إلىالطردقنيوهو-7(1:4)أفس!فيواجهتهالتي

اللضةليوصلاورضليمإلىمنهائبحرالتيكورنتوس

هذاتحقيئفيتردد:15-17(.)1"القديسين!إلى

عاد.الكورثيينوبينبينهالتوئربسبالمثروع

إلىوانضئم،كورنثوسفيأولىمهضةمنتبطس

الاخبارإليهوحمل،(-1213:)2ترواسفيبول!ى

بوصىلكيالرسالةدؤنذاكعند)7:13(.الطيثة

.كورنثوسإلىمميثهويهثئباللمة

الإيطالثةالكيبةمنروماثماقاندككلرنيليوس

فاهثدى،اللهيخافكانقيصزية.فيالمتمركزة

إلىالخبرهذايعودفداي(.:01)أعالمسيحثةالى

الجماعةفيوثنيئإنسانبقبوليهتتمالأول.مرجعين

فيالخميئإلىبالنسبةيطرحنفسه)السؤالالمسيحتة

بينبالعلاقاتيهتثمالثاني8:26-.4(0أع

الآتينوأولئكاليهودفيالعالممنالآنينالمسيحثين

أورشلبم.عحعفيالمشكلةسئحك.الوثنيئالعالممن

الثاني.المرجعإلىيعودأ28-9،92-01:16أعإن

مؤشس.الراعيالعيلامة:اللغةلما:كورش

955سنةمنذاذثانملك.الفارشةالإمبراطورثة

وسنة553سنةوقهرالمتعذدةالقبائلجمع..مق

علىانتصرثثممادإي.ملك،اشياجبى055

الصغرىاسيةفيفصار،لديةملك،كراسوس

سنةتصادمأولبعد.سلطانهئنازعلاالذيالسئد

علىوانتصرالجديدةالبابلئةالمملكةهاجم546،

بابلمدينةواحنك)953(.بابلونيةملوكآخرنبونيد

ومتسامخا،حكبضاملكاكان-الكهنةبمساعدة

مات.اليهودفيالثمعبومنهمالناسإليهفاستمال

علىالمساجبنئينعلىحملةخلال952شة

ناارال(.وبحيرةتزوينبحر)بينياكسارتينى

وأالراعيكورشيسئيا-28:45:4؟44إض

أورشليمبناءيحيدالذي)مسيحه(الربمختار

في.السبيالىذهبواالذينيهوذابنيويحزر،والهيكل

بهيمنحشهيراقرازاأعلنحكمهمنالأولىالسنة

الهيكلنجاءعادةبإوالأذنأور!ثليمإلىالعودةالمنفثبن

الوقتلطوأعلن-24(.ا:اعز؟ي3622:أخ)2

:3-5(.6)عزالباءهذاأجلمنخالمحاقرارانف!ط



كوزي

سياصةعنتتحذثتوراتثةكنبثلاثةهناك

يدفيأداةأضعيااعتبرهيهوذا.سكانلمجاهكورش

إلىفيهيعودجديداخروخاوأعلن.الالهئةالعناية

والعامل.بابلإلىشبواالذينالهوذاولونفلسطين

اختارهالذيكورشسيكونالعودةهذهفيالأول

41:ا-2(.)إشليحزربلليستعبد،لاالر!

36،22:أح2إليهايلضحالتيكورشدعوةوهناك

فلت"أنا:نفسهالربفمفيتردوالتي:اةعزا

أبضاونقرأ:28(.44)إشراعئداأنت:لكورش

لمسيحهالربيقولما"هذا45:ا:أشفي

"سيبنيللنصر.أقامهقدذاتهفالرب".كورش

رج45:13؟)إشالم!بتين"وبعيدمدينني

يعيدبأنكورشيكتفىولا48:12-16(.

الذهبآنيةبإعادةيأمربل،-6(ا:اأعزالمسبئين

؟ا:7-ااعزنصر،نبوخذأخذها)التيوالفضة

وأصدر.الهيهلإلى054(0كانت،-5:1415

رج،6:2-ه)عزالهيكلبناءبإعادةآخرقرارا

فيسينفذالأمرهذاولكن36:22-23(.أ2

.(ها6-6:)عزداريوسخلفهعهد

.خوزي!رحم!كوزى

لآسيةالغرل!الجنوثيالثاطئعلىتقعجزلرةكوس

:23(.15امك)يهودئةجاليةفيهاأقامت.الصغرى

المدينةأهلإلىرسالةالرومانيالئميوحعلسأرسل

خلالبولىفيهامز.حسنةمعاملةاليهودليعاملوا

.(21:1)اعالثالثةالرسولههرحلته

حتوصةجنوبيبدو،ماعلىتقع،كوسارا

التيحاتيدولةعاصمةالحالئة(.)بوغازكوكط

كبادوكية.منطقةفيتتركزكانت

كوصبات."رجكولما

يأالبيبليافينجدلا.الكوندراسةال!)ككلسمولوجبا

تصؤرهقدالكوسمولرجئةالنظمصتمنهجيئتصولر

فقطنجدهااللوحةهذهمثل.القدبمالعبرقيالفكز

عنالشعرئةالصوربعضنجدأنناإلآأخن.افي

بنيةحولعبرتةنظراتنجدكما،الكونيالواقع

خبرةعلىمؤشسةعقلثةصياغةنتاجهي،الكون

أنتتوخىقبلعلمثةمحاواتأمامالواقعفينحن.العين
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ومعفولآ.مفهوفاالفيزلاثيالكونتشغبلمجعل

الرحيكوديعةطودلةمذةاعتبرتالنظراتهذه

ول!ن"العلمئة".بقيمتهانشلثلاأنيجبالتي

بشكلهذاكلنحد.الزمنتعذإهاالنظرةهذه

دؤنالذيكهنوني()نصا:ايتكفيخاص

نظامفيجذاقديملتفكيرامئدادأفكان،المنفىبعد

والعرانيونعامبشكلالسامتونعرفه،العالم

التو!اة.فيدؤنوامامنهفدؤنوا،خاصبشكل

الكونإلىاليونانئةالنظرةإن.الكون14(

6القرنفيصاغتهاكما(المسكونة،)كوسموس

(،الحالةتركياشواطئ)علىالايونتةالفلسفة.م.ق

فييقابلهامانجدلاواحذا،كونئانظائافتصؤرت

كلأي"لك"!هيالقرلبةواللفظة.الحبرفيالعالم

"لاك36:1(0سيابم01:6)إرثيء

الوئةذاتفيهانجدلاولكن44:24(.)إش

عنتعبزأنالورإةتريدوحين.الكوسمواسجبة

هناكا(.:ا)تك"والأرض"السماءتقولالكئية

9:9،)مزالمسكرنةتعنياليل"ب"تلفظة

عنتتمئزوالتي،،الكونأو،91:ه18:16؟

ر3:12(أي2:8؟)اصم)الأرض!"ارص"

نابالوإلي:الاكادبة)فيالثابنةالأرضتعنيوالتي

فيفيعنيئم"ل"أما(.المياهأيناىوإليتجاه

الزمناعربية(،افي)العالمالكونبيبلئةالبعدالعبرية

السبعينيةفيالريانتة(.في)كمالهحدودلاالذي

ا".ب"صهوالعبرتةفي"كوسموس"يقابلما

اللهبيدكلهالكونخلق.وترتيبهالكوننجية2(،

وأ،للكونعبادةكليشبعدماهذاا(.:ا)تك

بنيةفيالكونوتنطم.الكونعناصرمنعنمر

وتد8:22(.)تكاللهقدرةثباتهتكفلمتنا!مقة

الطوفانفيفعلكماالثباتهذافيالنظراللهيعيد

خطحسبتراتبئةالكونهذايعرف6:7(.)تك

481:13(.)مزالرلتعليهيسموعمودقي

الديامئةهووالأرضالسماءبينوالتعارض

محاولةالعمقفييمثلبابلبرجوحدث.الأساصتة

لإزالةالقدسئات(وانتهاكتجديف)محاولةلاصرعية

دائرةيجتاحأنبعملهالانسانحاول.التعارضهذا
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نظهر،للكونالعحودقيالترنصهذافيالسماء.

كبيردائرفيكقرصا:2-2:4()نكالأرض

-)الاولانيالبحرمياهإلىيستند04:22()إش

الذي)الجلد(الفلكئةالقرصهذايغطي،الغمر(

كببراننثرانالفللثفيوتثئط.العلياالجاهفوقهنجد

منكببرعددتثئتكماوالقمرثالث!مسهما

)إروالريحالبردخزاناتئوجدالفلكفوق.النجوم

التيوالسماء.22(:38)أىوالثلج(01:13

أطرافعلى.اللهمقامهي!ثيءكلعلىتشرف

التيالأرضبركائزالسماءركائزنلتقيالكون

الاولاليةالسفلىالمياهحيث،الأعماقفيتنغرز

الكونولكن.الأمواتمثوىأوالشيولتجاورها

يثجرةهوالمركز.أفقيةدائريةبنيةلبأيضامرتب

)تكعدنجثةوسطفيالي3:3()نكالحياة

ترويالتيالأربعةالأنهارتجريحيث2:8(

أخرىمقاطعفي-14(.2:01)تككلهاالأرض

فيمختلفةمركزهذاالمركزرمزئةتختار،التوراةمن

2(،)أشمسهيونجبل،اسرائيل:الأرض

هذه-91(.3812:)حرأورشليم

بالنظامالاهتماممعخطينفيالكوسمولوجيا

السائةالكوسمولوجياتإلىتقودناوالئماصك،

اليشإنومامعشبيهةتبدوكما.والحئتةوا!رلة

وعلىاللهوحدانتةعلىفالثديداصالتهاأما.البابلية

كلها.الخليقةعلىالخالقسيطرة

نماذجاستلهمتبيبلئةاستعاراتهناك

هوالكونا-2:تكفيتماقريبة!سمولوخة

خيمةهو9:6(.عا041:3؟)مزسقفمعقمر

)إشئلفثكتابهو:2(.041مز22،:04)إش

والغنوصيةاليهوديةالكوسمولوجئاتأما4(.34:

سماواتسغوجودعنتتحذثالتيوالهلينئة

نجدبل.القديمالعهدفينجدهافلادائرئة،

12:2.كور2فيعنهاتلميخا

كوش

فييقيمونأبناؤه:6-8(.1.أتكحامابنا("

فيسابامرفأهيشاالعرتة.الجزيرةجنوئي

الجردرةفيهيحودلة.الأحمرللبحرالغرئيالجنوب

رشعتثكوشان

حضرموتف!هيشتةا(.2:ا)تكالعربئة

بلاهماوسبنهكارعمة.وبلينوسسترابونحسب

شمالمنفيهيثبا.العربثةالجزيرةجنوثيفيث

شمافيفيالايلةواحةهيددانالعربثة.الجزيرة

العردثة.الجزيرةغريى

1(.7:إمزبنيامينمنرجل2("

7:8.يهفيمذكورموضع3("

حبثمة."رج4("

كرشا.فرن!يئيسوفي5918-1818فيليب،ككلش

روز.جوزف!رج.اليسوعئة""الترجمةفني

كموضع3:7،حبفيمذكورمكانإسمككلشان

تكونفد(.كوشان)أخيةالبدومنشبإقامة

12:اةعدففى.لمديانالقديمةالتسميةكوسان

لأنهأخاهاتلوم،موسىأخت،مريمأننلاحظ

كماكوشيةامرأةةأ،يضك"!امرأةتزؤج

مكانأيفيذكزانجدلاولكنالتقليد.يقول

)خرمديانيةهيالتيصفورةسوىموصىلزوجة

3:7حبفيومديانكوشبينوالتوازي2(.ا:2

بيننواهـيأنلناتيح12:ا،عدنمىومع!ى

نعملأننا،أسايهلهالتماثلوهذا.ومديانكوضان

منتائفت،السينائيينالبدوصنكاملةعشائرأن

)فيالكوشيينالعمالأبناءيكونونقد.سوداطرجا

فيالفرعونأجلمنعملواالذينيا((و"مالمصرية

.الخادميرالتمناجم

مشؤهاسم.ضزانفيهالذيالكوضي:رشعتئيمكوشان

أرضأيم!يترم."ارص:05:21إرفيورد

الماسوري،النصحبهو،.الاثنينالمتمزدين

الفراتأرض.النهرينرام)1نهرايمارامملك

اصائيلشعبسنوإتثمانيمذةضايق(.الأوسط

اللاينثةتثه3:8-هـا(.)قضعثينثيلقعل!

سوربة)ملكأوآ8()الرافدينبلادملكالشعبثة

،كوشانفييرواأنالعلماهبمضحاولآ.1(.

الثالثاميوفيسو!حاصرميتانيملكتوشراتا،

عزيروإنه:آخرونلوقا.وحليفه(ا-!ثم41)80

أهلأحدأوالعمارنةتلرسائلعنهتتحذثوالذي

نمرينابأرضالعمارنةتلريائلنربطهمالذينبينه
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كاشاردشتاسمآخرونوذكرنهرايم.هيالتي

حبفيكصامديانثةقبيلةاسمهوكوش.الكاعي

ملكمنجملالتقليدأنالعلساءبعضويظن3:7.

الجنوبمنقاضتدخلوانكاسئا.ملكامديافي

يأقيكوضانأنيفهمنايهوذا(قبيلةمنهو)عثينئل

الماسوريالنصأنوبما.كنعانشرقبئجنوئيمن

فيناقصةضهرابمأنوبما،وأدومأرامبينمرازايخلط

وآنهأدومملكأمامأنناالثزاحمنكثيريفكر،ا"آ

36.34:تكفيالمذكورحوشامهو

كوثان.5رجكوثن

الحاذقاسمهمعنى.ومهندسصاخإلهككلثر

إلهوماثلالأوكارلتثةالنصوصفيغرفوالخببر.

وفيلونالصبدونيموخصذكره.ايا:الرافدينبلاد

مليتونواعبره.زوشمعمائلهالذيالجبيلي

بهتوثعتالذيتموزووالدالفينيقثينملكالمزعوم

بنىكوشرإنأوغاريتأساطيرتفول.جبيلبعلة

وصانعيالحذادينالهأيضآوكانبعل.قصر

السفن.وبئائيالصيادينومعلم،السلام

كوفي

ابثالومابنهبموتداودأخبرالذممطالرسول(1،

21-23(.:8!صم)2

.(3614:)إرشلمياوالد2("

ا:1(.)صفصفنياابخئوالد،3(

إلىكلم4تبعدالنيكويبا،اليومهيكوصبات

كلموعثر،9607(العمارنة)تلاميونمنالثرق

.كصباترج.طرابلسمنالث!رتئالجنوبإلى

فيب".كو"كالعبرثةفيكواكب،كوكب

نجمة.،رج.أستير:اليونانثة

الفلكعلما("

نرىأنلناتتبحوهيصافيةالشرقسماهأنمع

مصرفياجاتوشعقدالفلكعلمانومع،النجوم

منقليلأعدذاإلآتذكرلافالترراة،بابلونيةوفي

أيوبفيمقطعانهناك(.الكوكب)أو:النجوم

عاموسفيواحدومفطع3-32(38:ا)9:9؟

يجادلونالأخصاليونزالماأسماءتثممل)5:8(

ترذدوا،قد،القدماءالمنرجمونوخىمفاها.في

.النجومهذهأسماءيدمعلىبدكماوهذا

فييرىإجمالمطشبهترافقهناك.ليسك)1(

8(ة5عا31؟9:9:38؟)أيهـكسبل!العبرثة

ورغم.ا(.ة13إشفيالجمع)فيالجوزاء

نفهمها.أننستطيع،اختلافاتبعض

السبعينئةفي.الاسمهذاعلىنثفقفالترجماث

5:8(.)عااكيلاني3(.ا38:أيفي)اورلون

عا9:9؟أىفي،)اوربوناللاتيثةالشعبثةفي

الأراممن،واترجومالبسيطةالريانثةأما.8(:5

ا!ثار،القوي:5:8عا9،9:أىترجمافقد

ماوهذاالأرامثة(.فينفلا،السريانبةفي)غبرر

هنانشيرالجئار.:الرلثةفياورلوناسميقابل

كعماالضخمتعنيالعبرئة"كسيل"لفظةأنإلى

البابلئةالمينولوجئاتوني-والمجنرنانمافقنعني

لنمرود(الأولالنمرذجهونينررتا)الإله

وقدالجئار،الصيدإلههوأوريون،واليونانئة

إلىتحؤلأوالسحاءإلىفئقلبجنونهالآلهةأغاظ

هناتلئقيالميتولوجثةفالمعطيات.نجومممموعة

"موسكوتمعفالنماهي.الاشتقاقعلممع

فعل)رجالحزامأووالحبالالقيردمع"كسيل

منطقةويوازي،واضحهو(الردةفيسك

ثهريعودوقد.البونانثةالميتولوجيافيأوربون

13:01إشفيأما.الكوكبهذااسمإلىكسلو

السماء.نجومعملعلىيدكلاكيليبم"فالجمع

"أو9(:9)أيث(ع:بالاحرى)أوس)ب(ع

اليونانئةالترجماتنقلت32(.38:)أيث"ي

وقالتالمساء.نجمةأيهسباروس:الكلمة

ولكئها38،32:أيفيالمساءأووسبر:الفولغاتا

البفارونجمة()اركتوروسالدبذنب:فضلت

واللاتينتةالونانثةالتقالدأنغير5:8.عافي

و"عىث!عتترجملأنها،متماسكةليست

ك"يترجمتيودوسيونفإن.الشكلبهذادوئاث"

و"اركتوروس".المساءأي"وسبرابل"يس

31(:س8)أيالفولغانافي""كسيلعلىأيضأندك

كل"مي!كعلىتدكبل9(.:9)أيالسعينثةوفي

التقليدوتردد5:8(.عافيوالفولغاتا)أيهلا
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اوربون.أووالعزة)الثور(ألدبرانبينالريافي

ت)زجأ"الدجاجة3832:أيفيالترجومورأى

العربئةاللغةفياليهودالشزاحورأى.الثرلاأيا(

الدلث:الألفاظهذهفيغاون(بن!معدئة،)مثلأ

وأنعشالعربئة:)فيالأصغروالدبالاكبر

الذي38:32أيبببالمثكلةونعفد.(تابوت

أي!ا"بني.ل.عشي)!عنيتحذث

أمامبإتناالفولإلىيدفعناماهذا.وأبناؤهاعيشها

الأبناء(.)أكطوالأصغر(شي)عالابرالدب

)عيوثالأسداللفظةهذهفيرأىمنوهناك

سقاهاالتيالعذراءمننجماتوأرجالعردثة(في

بينعالتقاربولكن.الأسد""تابعاتالعرب

اللغةفياحانادرة)الكلمة"ثويحوداشي

الفرضئةيجعل،فلكئةاتجاراتمعالضعرتة(،

"ثي)عأنتظنأخرىفرضئةوكانت.ضعيفة

وأن(،البسيطةفي)كماالئورعين،ألدبرانهي

(،القلاص)أو:ألدبرانحولنجومهمأولادها

الكلاسيكيئالنقلبدأمابهودا.رابيبذلكألمحكما

الثرياجمعفقد،الثرثيالنجومعلمورثالذي

)الياذةوالقلاص(أكسيلواوربون(!مي)ك

المجموعةأمامنكونوقد.486(:18هوميروس

متجاورةنجوم:3132-38:؟9:9أيفيعينها

.الفصولتبذلعلىندكوهي،الثوررأسعلى

"غيث،العربئةمعث!ي9عقابلمنوجاء

أصللثهالعبرثةالكلمةأكلأنوافترض)مطر!

أمطر(.أيهياينمن)هياديسالونائةالكلمة

بذلاهنا.الطقصعلىالنجومهذهتأثيروببين

ضفواالكلاسيكئينالكئابأنالملاحظةمن

5:272-)الاوذيحةوالثرلااوربونإلىالدب

الأدبفينجدهاالئيالتحداداتإن275(.

المترجمينعلىأثرتقدالكلاسيكئاليونافن

ماوهذا.الأدبهذامنتغذواالذينالقدماء

غصوضأ.اكثرالمألةجعل

نإ5:8(.عا3،ا38؟9:9؟)أي!ميك)ج!

عادةترجتقدواللاتينئةاليونالتةالترجمات

يأفيتينتةاللاالشعبتةعدا)ما("الثريابراللفظةهذه

،كوكبكوكب

5:8:عافيوالشعبئةواكيلا.القلاص9:9:

غاوونبنسعديهعننقولوكذا(.اركتوروس

تجعلنا!!ميك.توند"معإن.)طررايا(

الكلاصيكثينالكئابلدىالثرلا""جوتةفينفكر

البارةإن.(جيش-ندعةالاوغاربتيفيإرج

قرلةتبدوالتي"كيمه"للفظةالأساسيئالقىئبرز

""الكومالعربئةومن،(ربط)أ"كاموالاكاديمن

التر)ب(.)تئةو"الكومة"(الابلمن)القطعة

اللفظةهذهنالت38:32(.)أكطثورزم)د(

الترجماثوكانتالثمروح.منكبيرأعدذا

ننسخأنفيفاكنفت،متحترةنفسهاالقديمة

الحلولأمايونافما.حرففيالعبرتةالكلمة

رز"م)1(بعضها(.بلكفهاالافهي،المفذمة

،ثولز"ماختلافةهيت"و

نسخت38:32،أيفي23:ه(.مل)2

اللفظةتيودوسيون(هو،الواقع)فيالسبعينئة

"مزاروثلم!أيضأنرجتباالتيامزوروت،

"مزالوتأ؟هيماولكن.هة23مل2فيكما

الوسيطالعصرفياليهودئةوالتقاليدالثعبئةقالت

يأمزلتو:الأكادثةإلىراجعين"البروج"فلك

الناسلأن،الكوكب:هيأومركز.موء،

مرضعفيعهولةممارية)هيمزلوت،9بعبدون

الوسيفرةالصبحنجمة)2!(.البروجصور

)وسبر(.المماءونجمة38:32(أيفيالثحعبئة

يأ"مصرتو"الاكادتةاللفظةمعتقاربهناك

نأغيرالنهار(.طرفيتحرسان)نجمتانالحارس

يبدو،الاكادئةو"ص،العبرثة"ز"بينالنقابل

هنامنا.جاش!غةنجمة)3(.معقولكير

وئد(.النجماتنجمةنقول)كماالجمعصيفة

لمحرلفهي"مزاروت!أنبعضهماعتبر

لمع،العردئة:)فيالزهرةأي"مزهروتلى

دورهكانالذيوسيربوسوألدبرانأضاء(،

اجملبل)4(الممرفي.الكلندارفيكبيزا

التيإمنزروت"إلى"مزاروت"عادت.الشمالمط

فلك)5(.واجمليلالتاجأير"ز"نإلىتعود

أيزرمآالعربئةفي.،تورزام"رج.البروج
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"زوديا".البونانثةفينجدهماهذا.وأحزمةصزام

فهمت9:9(.)أين"تمي.در"ح)!(

رباحخزانات:الحبارةهذهالقديمةالترجمات

الذيالترجوممنآخرونانطلقولكن.الجنوب

جهةفيالكواكب"أخدارعنبإسهابتحذث

نجماتمنمحموعةفاكتشفوا"،الجنوب

والظلمانالعئوفبينالموزعةالجنوثةالسماء

)فيالجنوبتةالدائرةأو،الجنوبوحليب

العلاماتأو(الدائرةأيحودراالريانئة:

خطجوبفيكوكبهيالتيالجنوية

فيالفلكعلماءقالكماآيه)طريقالاصتواء

إ.بابل

ر".أخرىكواكصالعلماءبحضوكتشف)و(

يأكب)المرتفعة(أو"المرفوعو"الذراعم"ياش

الاكبر.والكبالأصغرالكلبهما،38:15

ش"أوردالذى5:9عاتصحيحالبعضواقترح

وابضر".(العنزة)أي"عز"الثور(،:أأير"و

علىوالثالث،الصيفعلىيدلأنالأؤلان

يصذقهالافرصاتأمامهنانحنالثتاء.

.الشزاحمنكبيرعدد

اللاهوت2("

العهد)بينوالبينعهدئةالبيبلئةالمقاطعبعضركم

لنظراتصدىهيالتيالجديد(،والعهدالقديم

إقضحئةكائناتأالكواكب(النجومتعتبريثرقتة

بالملائكةشبيهة6:93(إررس3؟35،بما02!5:

وقتمنالكوممبعبادةيقظةورغم.2(.:ا)رؤ

،17:61،12:3،5مل2)الملوكينعشها،آخرإلى

نأبفؤةالقدبمالعهديؤكد91:13(،8:2،إر

4(،8:مز،16:ا)ئكالنجومخلتىالذيهوالردت

المنافقبمنعوأنه22:12(،)أ!فوقهاعلسوأنه

الذىفلمعانا4(.)عوإليهايصلأن!تالمتكبز

:148:3مز،15:41)اكورلمعانككعنيختلف

اللهيستطبعالذيالكبيروعددها!1(90-:43سي

؟01ةاتث؟:52217؟:15أتكيحصيهأنوحده

16(،3:نا9،:136مز22؟:4:99،01رؤ

كدئنشدهذاكك،العجيبانونرتيبهاونظامها
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نأنستطجعلاولكننا.3!:12دا38:7؟)أيالخالق

اللذينوتناسقهاجمالهاإنثئم.2(:13)حكنعبدها

قدط(،فش)مالكونفيالنظامعلىيشهدان

يأ5:8؟)عافيهماالنظريعيدأناللهيستطيع

4-7،ت5أعاوالحقالعدلديسإذاا(-.9:ه

وأالجومتظلمأنالطبيعيئمنكانلهذا-12(.ا.

حز،13،1:)إشاللهغضبعلىلتدكتتساقط

الردتيوميقتربحينحقيقيايكونوهذا32:7(.

العهدفيالنجومومقوط4:15(.،ا.2:)يوء

:13،25)مر)باروسيا(المجيءعلىيدكالجديدة

01(.6:13:8؟رؤ21:25!لو24:92؟مت

والدينالعلمبينالوافقأصحابحاولظاهرةوهذه

صورةهيساعة،حديثةعلمتةبألفاظيشرحوهاأن

العالمفيالدائماللهعيءعلىتدكروخ!رمزئة

الأخير.حميثهبانتظار

ادمزثة!3("

جميعفيكماالبيبليا،فيمرازاالتوراةتشير

نكونوقدالنظرتلفتكائناتإلى،الثرقئةابالآ

حلمفيكوكئا(إأونجمةع!ثرةفالإحدى.ضزيرة

الاثنيعنصورةهي)فالبروجإخوتههييوسف

حولكوكحاعشروالاثنا(.إسرائيلفيسبطاعث!ر

عئرالاثناالرسلهم12:ارؤفيالمرأةرؤى

والسبعةالجديد.الشعبفيعضرةالائنتارالقبائل

آسيةكناشهيأ3:،02ت1:17رؤفيكوكب

ملكإلىبرمز(النجمة)أ،:فالكوكب.الصغرى

-كب:12،3)داوالعقلاءالأبرار(14:12)إض

لهذا24:17(.)عدالمسيحعلىيدككما05:6(،

-359()132الانيةاليهردئةالثورةبطلاسمكان

جاوفي.واضحةمسيحانئةإشارةمعالكوكبابن

الشخلحزنرمزهوتيظلمالذيممافالكوكب2،:12

الإنسانمصيربينالربا!وهذاالعجوش.

حاضزايزالولا،الفلكبعلميذكرناوالكوكب

أيضأ.أيامنافييزاللابل،البيبليالبعدالأدبفي

ومنولنطينستلامذةمنغنوصيئكولارباس

تيودوتص.ءرج.الشرقتةالمدرعة

رسائلفيهاكتشفتالأناضولبزفي!دينةتبهكول
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طين.منالوا!عاكطمكتودة

قربالليكوسعلىتقع.فريجيةفيمدينةككللولي

الطرلقعلىنفع.مياندرش!يصبفيهالذيالمكان

مروزاوسورلةطرصوسإلىأفسسمنتقودالتي

ه!!ودوتسقالوأفامية.وكولويصيبمغيزية

نا6!1/2،)أناباسواكسينوفون)7:03(

بتربيةاشتهرتوتدكبيرةمدينةكانتكولوسي

اللاذقئةتجاوزتالرسولبولسزمنفي.الغنم

.زلزالكوليضربنيرونأياموفي.كولوسي

منكانتدريجئا.تخطأخذتالوتتهذابعد

الأكثرتةولكن،واليونانئيناليهودبحضسكاضها

التيفالجماعةلهذا.الأصيلينالفريجئينمنكانت

إلىاهتدواوئمئينمنخاصةتتألفابفراصأشسها

بحيثعديدينالجماعةهذهأعضاءكان.المسيحئة

.(4:15،17)كوالتسلسليالتنظيمبعضلهمكان

أهل(.إلى)رسالةكولسيرج

)رسائل(.اسر-رجإلىرساله،كولوسى

كنيةعؤضةابفراسكب.المظل!ة:أولا.

الرسولمنوطلب،-9(1:4)بولسإلم!طكولوسي

التيوالدعيجابهااليالصعوباتحولنصائح

لدىابفراسكانواذ.كولوييجماعةفيؤلدت

قديكنلمالتيالجماعةهذهإلىبولسكت:بولس

رسائلشأنشأنها،الرسالةفهذه)2:ا(.زارها

بولىفيهكانالذيالوقتخلالكتبتالأسر،

61-62(.)الأولىللمزةرومةفيالميحسج!ت

بول!القديسألمح.والتصميمالمفمونثمانجا:.

نعرفلا؟الدعةهذههيما.الكولوصثينبدعةإلى

معرفةعنبحثهيافتراضا.نقذمإنما.بالضبط

نسكهي-أ21:8(.الوحيإلىتشندلانظرثة

،23(،16،21:)2اليهودتةالثريعةبممارسةيقوم

وررج؟21:16الممكرةالمئروباتعنوالامتناع

للحلائكةمفرطةعبادةتعلنأخ!زاوهي2(.ا:14

الكون"قوىأو"الكون"عناصررج.(:218)كو

شكبلاتدكعبارةوهي2:802،فيالأوقي"ت

والعلاقة.الطبيعةقوىيوخهونالذينالملائكةعلى

نإتقوأطالتيفالفكرة.واضحوالنسكالبحصبين

إلىرسالة،كولوسى

فكرة،المعرفةتنقيالمادئةالملذاتعنالامتناع

ممارسةبينالرباطأثا.القديماالعافيمنتثرة

عنالفكرةإلمطعائدفهوالملانكةوعادةالشرلعة

نقلفيوسطاءاليهودقيالعالمظثهمالذينالملائكة

معدوزهمانتهىلقدبول!إلىبالنة.الشريعة

المسيح.

المسيحأولؤلةبإعلانالبدعةهذهبولسيواجه

هذا2:9(.،:91)1الإلهثةالحياةملءله.المطلقة

الكونعلىيملكإنهآخر.وسيطكلإلغاءيعني

.(2:01؟15:)1السماوثةالقوىعلىوبالتاليكقه

للثريعةضاضغا2(:1)وصالحها(01:)2قهرها

القوىهذهجزدهذا،عمل!اذ.عنهادافعالتي

3:3؟غل2:15؟أف14؟ة)2يصلاحهامن

كرئيسهمبالمسيحالمثحدونوالمسيحثون4:4(.

هذهفييثاركونه2:91(ابم)1:8ورأسهم

نأأيضأعليهميفرضالاتحادهذاولكنالحرلة.

3(.)فجديدةلحياةؤلدواجددكأناسيعيشوا

مقدمةبعد.واضخاالرسالةتصميميبدو،هذابعد

المسيحأولوتةالتعليميئالقسميعالجا-14(ة)1

القسمويحذر3(.ت:15-2)1الأرواحعالمعلى

ويستخلص)2:4-23(.الفلالمنالهجوفي

الروخةالمؤمنوحدةعناشاجاتالعمليالضم

نصائحالخاتمةوتتضفن6(.:-4اة)3المسيحمع

:7-18(.41وبركةوصلاماتشخصئة

إلىحفاكوتنسبهل.الرسالةصخةثافأ:.

النفادبعضعليهاعترضماهذا؟الرسرلبولس

كوبينوقابلوا.الخاصالأدلمقالفنمنمنطلقيزا

نفصلأننستطيعلابحيثاكيدةوالقرابة،وأف

عندماالصعوباتظهرتلقد.رفيقتهاعنالواحدة

النفادشذدهذايعد.أف!سىأهلإلىالرصالةدرشا

فينجدقالوا:التاريخيئ.الوعمنصعوباتعلى

تعودإذا(.الثانيالقرنفي)ظهرتالغنوصثةآثاركو

نأبيندقيفافحضاولكن.الثانيالقرنإلىكو

المسيحثة.منأقدمالنمهيدقييثكلهافيالغنوصتة

الوحدةولكنالرصالة.وحدةناقدولىوعارض

تدمناه.الذيالتصميممنواضحة



نيكوما

كيزووتا.لاكبيردينئمركز.كبدوكبةفيكوماق

تدكومانيلاهوتإن.المقذس:اللفظةمفى

الحلبتةسثقاولاالشمالئةسورثةنظراتعليانفتح

زمنفيالحثئةالديانةعلىعمبفانأثيزافأثرت،منها

عهدفيرئييئبشكلذلكوكان.الإمبراطورئة

تاثرقودوهيبة:وزوجتهالئالثخوييلىالملك

المثثثعليهوسيطربالحورئ!الحثيالبننبون

الذيالبنتيونمحلفحكسزوما،،ية،تشوب

الثاني.ومورسبليالأولشوليويوماعهدفيكان

خلالالشمالنةسولهيةعلىالخةالحملاتممط

وتدالإلهيئ.المثفثعبادةحصلتتد14،القرن

كوماد.محيطفيعدبدةمقالاتاليحرفيالفت

البونالتة:)فيكومانياثشهرتاليونانتةالحقبةخلال

إممان"الإلهبعبادةكوماتة(

تحملالتيالسطرثةبالدورةاثشهرحوريإلهكومرلما

الواء،في.والنباتالزراعةعنيحاميإلههو.اسمه

إلهأي،سيوفيكرو-لى:الخئة)فيقديمإلهكومرلط

العاصفةإلهبأنالسطرةتعفمنا(.عرشهعنخلع

وألالوأنوأئزلالذيكومريعرشهعنأنزلتشوب

ولممقامهبخسركومربلم،ذلكومع.عرشهماعن

فيفاعلأدوزايلبظك.الأسافلفيالالهةبينيرذل

نجدهالكومربمحابدأؤل.والحثتةالحورئةالمنطقة

الحئالوسطفي.الرافدينيالثرتيئالشمالفي

.الحبوبمعكومريطتماهى،الكنعانيوالوسط

نحن.تثوب،الحوريالعاصفةإلهمعبد!دينةكومئا

الإلهلهذاالعبادةشعانرفيهيرلمامموضعأقدمأمامهنا

هيأينأما.الحورثةالسطرمنعددفييذكرالذي

الموضعنجهلولكننا.سوربةضماليفيأكوميا

المقذسة.كوميا:تعني.بالتحديد

.كوميدي!رج.اللوزكامد5اليومهيصيدو

علىيطلقالتيكوميديكانت)مملكة(كوميدي

عاصمة،الغرلطالبقاعفياللوزكامدالآناطلالها

الجولانمناطقأراضيهاشملتاوفه.مقاطعة

تقرئا.وارلدوحورانودش!ق

ا.عا5رج)الى(كون،

إلىالواقعةتبمانخربة،العبرثةفيعرجودصتلت
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إلىكلم05تجحدوهيلشناء.الثرقئالثصمال

كانتالتيالطريقعلى،برنغقادشمنالجنوب

إلىالمتوسطالبحرمنالقديمةالعصورفيتقود

فيهناكالننفيباتبدأتسبناء.وجنوثياللات

للقوافلمحطةعلىفدئت7591-7691الستين

التيوالأبةق.م."85-.75سنةإلىتعود

فيهاوجدت،الزمنمنقرنرجخلالاصتعملت

والامرة.وفلسطيةأورشليمإلىتعودفخارئات

الجدرانوبعضوالأحواضالجرارعلىوؤجدت

الأسودبالحبرمرسومةأومنقوشةمدؤناث

ؤجدتكماالفينيقبما.وفيالعبرثةفيوالأحمر،

بشكلالمدؤناتكشفتوقدوصور.رسوم

الحبادةفيعملتاعهولةكانتوجهاتخاص

"يهوهأيهعلىاللهإلىينوخهونفهماليهودتة.

1)"المقذسومقامه"يهوه،"تيمان"يهوه،"السامرة

المصئبن،فترياالرسومأئامقذسة(.غابة،كلرش

.باسالمصرفيالإلهتشبهوصوزا،بالعودواللاعب

إلىتعودوفخارلات،المدؤناتفياللغتينوجودإن

الظروفحولسؤالأنطرحتجعلنا،متعذدةمصادر

لدى"الخان"هذامثلاستعمالتتيحالتيالناريحمة

وفينيقيةويهوذاإسرائلمنجاؤواأشخاص

قدعرجودكوتلتخانبكونقدوفلسطة.

الفينيقئللانتثارالتاريخيئالسياقذاتإلىانتمى

بعديهوذاعلىاصرائيلوتفط،الثامنالقرنلط

ا-14؟14:امل)2شمسبيتمعركة

بيد(إيلات)أوابلةوبناء21-24(،:25أخ2

26:2(أخ14:1222مل)2عزياأوعزرباالملك

في8(.:26أخ)2مصرعتبةإلىضهرتهاتذتالذي

علم)أيالبالوغرافئاتضعفهالاالتيالفرضثةهذه

نيالمدؤناتتعردقد(،القديمةالنصرصقراءة

القرنمنالأولالضفإلىعرجودكونتلت

بعدإلأثابئاحكئانعطيأننشطيعولن.الثامن

وافية.دراسةالننقيباتوتدرسالنصوصئنحرأن

أخذتيونانتةلفظة،الجوفاءصوريةأوسورداكو!لط

موربة"لاكلأواأكطروشا.لو"كالأرامئةمن

سكيلاكسمسيرةفيالأولىللمزةنذكرالتي
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الفارستةالمقاطعةعلىاللفظةتدك)401(.المزعوم

بقاع)امل!.أ:96:النهر""عبرفيواللوتثة

المنطقةعنسورباكويليتمئزسوفولكن.صرربة(

4:4؟8؟3:5،مك)2نينيقيةالمسئاةالساحلثة

/هالناربحتةالمكنبة،ديودورسا؟اةا.8؟ة8

العادياتيوشفوس61/5؟؟1:/1843؟42:2

و"فينيقية"سوريا،كويلي9!ارتلهذا022(.:01

النهر،عبرأي"كلهـرنر.ب"عا(:)7:عز3في

9.3:7؟ة2نحفيكماالنهرغرب

الفرنمنلانبنيمؤرح.روفسكورنيوسكويننوس

عشرةفيالاسكندر""تاريخكتب.مبالأول

الاسكندرسيرةهيممتدان(.منها)ضاعحفدات

المعلوماتمنالكثيرإليناتحملشؤقةقضةبشكل

التاريحتة.

.وقتلوهالمكابئونغلبه.جازرحصنحاكمكيراوس

.ا:32-كم!.مك82؟5:6،امكرج

بهون

اليوناية:فيي".ت"كالميقيفيالايمما("

علىالواقعةالحاليةلارنكامدينةهي.كينيون

تماهتوتد.لقبرصالشرقيئالجنريىالشاطئ

اصهانجدلمإن.قبرصقرطاجةمعالمراتبعض

-8القرنفيالأكيدفمن،..مق9القرنفيرئما

اسممعفينيقئا،مركزاكيتيرنأصبحتداعة7،

كيم.الجمع

الفرنفيبدأث.الاركبولوخةالحفريات2("

بشكلمأهولةكانتكيتيونأنعلىفدئت18،

المدينةبأحياءق.م.13القرنمنذمتواصل

الموضعمعالشمالدطإكتاري"حي؟القديمة

موقععلى9،القرنفيبناؤهأعيدالذيالقدسيئ

الذي"بمبرلا"حيئئم.الثافيالألفإلىيعردمعبد

المقفلالمرفأقربوعششارملقارتمعبدفيهنجد

معالسفنتصلحيث14:682()سترابون

خارجأخرىمعابدوؤجدتالماء.امدادات

نجويى،الملحبحيرةقربشماولاالأنوار،

الشمالفي،الموتى"مدينةوجدتكما.المدينة

5-4القرنيخصنمافي،والغربالغريىوالح!مال

كيتيون

جماعةإقامةنتخل.السياسيالتاريخ،أ(

الاتشارخطفي9،القرنفيكيتيونفيفينيقية

منكيترنكانتالذي،انموسطالبحرفيالفينيقي

صوربة،مدينةهيكبنيرنإنبما.الأولىمحطاته

)726-722(الخاسىشلمنصرعهدفيثارتفقد

منفصارت(،الولايوس/")الوليصررملكعلى

)يرم!يفوس،لأشوربةخضتالتيالفييقيةالمدن

سجونمحثةتقولماحسب9:284(العاديات

ذلكبعد707.سنةكيتيونفيجعلتالتيالثاني

أماالكلاسسيكئة.الحقبةحتىالمعلو!اتندرت

منالملوكمنبعددعزفتنافقدوالنقودالابيغرافيا

سلالةمنيكونونوقد312،سنةإلى048سنة

ملكبعل.بعلعزي.الأولملكبعل:واحدة

الوزنصار.فوماياتون.ملكياتون.رومبعل.الثافي

السندبمبب،الجزيرةفيكبيرالكيتيونالسياسي

الفرسلدى048سنةالأولملكبعلوجدهالذي

ق.م.!القرنمتصففي.معهمتحالفالذين

وهي،إيداليون،ملكأيمحاكيتيونملكصار

435-سنةأيضاسلطانهومذ.غنتةزراعئةمنطقة

عبل!أمون.الفينيقييحكمهاالتيسلامينة5إلى411

توماسوسعلىالوقتولبعض035سنةوسيطر

تدكالناءأعمالكانتإذا.النحاسمناجمحيث

يهم،لملوكالاقتصادتةالقوةعلى5-4القرنفي

السباسئةالساحةعلىالبهيرالاسكندرفوصول

عنةوصلتانحطاطحالةنيالفينيقيةالمملكةجعل

بطليموسبيدكيتيوناخلالإلىق.م.312

91/)ديودوسالفينيقيةاللالةونهابةالأول

تملكاتأحدىكيتيونصارتذاكعند4(.97:

.المدنسائرمعقبرصفياللاجيين

الاقصادئةالانطلاتةارتطتالاكعصاد.،4(

الذيالزمنإلىتعودالتيالبحرلةبالتجارةلكيتيون

الغربإلىيخنيقيةطريقعلىعطةكيتيونفبهكانت

ننطلقكانتكبتيونفعبر2(.23:ا،)إض

،الحبوبوراءها:التيالبلدانإلىيخقةبضاعة

الرونز.،الملح،الخشب،الزدت



الاسكندراتيكيرلس

الاسكندرتة.مدرسة!رحالاسكندرافيكيرلى

رجالاسكندرئةبطريرك،الخامسكيرلس

المقذس.والكتابالقبطةالكنبة*

ثلاثايل!يافيهاختبأواد!ت.أو)ضهر(كيرت

أيامفيبالبلادحكالذفيالجفافخلالسنوات

الابى.الوادي:الوم3:0(17)املأخاب

قنصلأكان.صولبيسيوسبولليوسهوكيرينيوس

تنصلأثئم.(.مق)12رومةلتأسي!س742سنة

هو2(.2:الوسوردةفيوحاكئاآسيةفيسماعذا

اليهردثةفيتتمإحصاءبمناسبةنعرفهيثخص

ماالإحصاءهذاظروفإن.المسيحيلادبمناسبة

الذيالإحصاءهذاأنهووالمعقول.غامضةزالت

.(.مق-8ا).أولىولايةخلالكيريبوسبدأه

.(،.مق)8-6سانورنيوسسنتيوسخلفهوأتثه

سنة6وفيبه.بدأالذيالموظفباسمشميقد

آخربإحصاءوقامسوريةعلحاكماعاد..مب

كرونولوجيا.!ر!5:37(.)أعالتاردخيذكره

رلث.*رخكيرلوس

لأناتولبة.الثرتيالجنوبفيتقعمنطقةجمزووتنا

بينتقعأرضاتشملهي.أضنةولايةاليومونوافق

هذهفي.الشماليةسوريةوعالمالمعنىبحصرحطي

فيالحورصونوتجغ.الغربفياللوفيونأقام،البلاد

لوازنتيا،كوممافي،معابدحولالثرقيئالثممال

الديانةتطؤرعلىحاسثاتأثيراأئرتاليمنوزيا،

نواكا،/شاوشكاعشتار،هيبة،تشوب.الحئه

زفعتمعاهدةأنومع.كيزووتنافيالرئي!يبنالآلهة

نأإلآ،منتظمبشكلوتجذدتقيبنيو،الملكمع

قبلالحثيينعلى،حلبآةلارمقتفية،ثارتكيزووتنا

الأولشوببلولبومافضتمامبراطوركهم.تكولن

التأثيربدايةهذافكان،مملكتهإلىكيزووتنا

هذاوتسزعالرسمئة.الحئبةالدبانةعلىالحوري

منأميرةالثالثحتوسيليتزؤجحينالظؤر

شعائروجدتومكذا)فودوهيبا(.كيزووتنا

كيزووننا.وسطفيأصلهاالسحروطفوسالعبادة

.خيوس!رجكتس

بابل.قربنقع.الرافدينبلادنيقديحةمدينةكيثى
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الاني()آجومآكومالكيشثينملكتمكنا0،8سنة

بلغسلالةحكمتهادولةوتأسيسبابلاحئلالمن

أشهرهم:ملكا.وثلاثينستةملوكهاعدد

،الأولكوربكلزو)1445-1427(،كرافيداش

الثانيبرنابرياش،(-1375)1385انيلمانكدش

-)1365الئانيخربكدشمان،(-1347اد!)5

اخي.نادنانليلهو:كيشيملكوآخر.صه!ا(.

بابلودقرناخنتيشوتركالعيلاميالملكهاجمه

.1157سنةعاصمته

.كلاب"رج.يهلآب

وثعني)كافا(سريانتةكيفاوكلمة.بطرسرجكيفا

.والصخرةوالصفاةالحجر

منلملكلوفباسمو"مل"كالفينبقيةفيكيلاموا

سمآلمملكةعلى9القرنفيحكم.الأرامئةالسلالة

المنحدرعلىدنكرليموقعفيعاصمتهاكانتالتي

تعودانبمدؤتبنكيلامواغرف.لأمانوسالئ!رتيئ

فيوالأخرىالفينيقئةفيواحدة825.سنةإلى

لبعلمعروفبكرأولالأولىتضئم.الأرامئة

.أمانوسرلث،حامون

الشرتيئالجنوئيالشاطئعلىراقعةمفاطعةكيليكية

.تذكرهاوأمانوسطوروسبين،الصغرىلآسية

هناك.الأثورثةالنصوصئثمالممزلةالنصوص

علىتدكوقدإليناانتقلتمشؤهةكلمات

وأكوىمن.مقوه.ا:28:املقيكيليكية.

بعضويحنبرالاشورلة(.المدؤناتفي)كماقوة

سومصرمن.كيلبكبةنعنيالكلمةأنالشزاح

ترجم:منمنهم.وحيلك2711:حزفي.كيليكية

معاروادا)نجوكيلبكيهةتعيقدجبشك.مع

كانتالهلينيئ!الزمنفيخلقيس.أوكيليكية(

11:14،)امكالسلوق!ينملككييكية

سريغااستقلالهااسنعادتولكنها36(.ش4مك2

فكانت.للقرصنةواشلمتمحقيينأمراءبقيادة

صارث101شةمنذ.ورومةكيليكيةببنحرب

بومبيوسننتظرولكنرومالتة.مقاطعةكيليكية

إلىضمتذاكعند.للقرصنةحذاليضع63سنة

نذكرق.م.،57سنةوبعد.سوريةمقاطعة
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يهليكيةمدناكثركيلبكية.مقاطعةالنصوص

21:93،22:3،)ا!طرسوس،هيالمعروفة

قد6:9()أعكيليكيةفياليهودكان23:34(.

21(:اغل03؟9:)أعاهدائهبعدبول!بثرهم

(ي04؟)15الثانيةالرسولئةرحلتهخلااطوزارهم

إلىنشير:23(.18)أعالثالثةرحلتهخلالوربما

فبالإخوةإلىؤخهتأورشليممحمع"رسالةأن

:23(.15)أعوكييكيةأنطاكية

قابلتالثانيالألففي.حلك:الأرامثةفيكيليكية

نيةسريا،تونكيور

مملكإلىضضتمملكةوهيكيزووتنا،*كيليكبة

منجزءأيضأوزلد،الأولشوييلوليومابيدالحثتين

منباكئرشهمالكانكانالشرتتة.ارزاوا

الحوزيون.سكنهاالتيكبزووتاعداماثاللوفتين

الحثيالعالمإلىوالحورتةالسورئةالأ!ماطيردخلت

ال!ابقالمدخلرج.المنطقةهذهعبر

.526:عا.بابلآلهةمنإلهكيوان

العهد،صلانثةترجمات*رجسيانية،بررتون

الجديد.



نوحأبناءإلم!نعيد01تكلائحةإنالثعوبلائحة

وأقبيلةأوشعئا07يافص(،حام،)سامالثلاثة

هذا.الأماكنمنغيرهوفيالقديمالشرقفيمدينة

السبعي!يةوتعذ.شعئاأشوراعبرناإذا71هوالعدد

شحئا.*

الشعوبلانحةأنالثزاحيعتبرالأدف!االنثد)1(

ولودوحويلةسبأترتبط.واحدمعدنمنليحت

،آ2في.22و92-آ28فيموبسا13وآ7فيبحام

وفي،الأسماءمنلائحةابن")اعبارةتورد6،22

،13،15آ8،فيأما.الأسماءبعدنأفي2،31.آ

-18آ16تعطى.!ولدإعبارةفنجد24،26

عداوما.الجمعفي-14آ13والمفردفيالأسماء

باصمالمثعوبتذكردودانيم(،كتيم)إلآذلك

نتعارضوهيآ8-12فيإخبارثةلهجةهناك.علم

أنالأباتهذهترلد.الباقيفيالجافةالسللةصع

أتا.الكبيرةالرافدينبلادبممالكالقارئتعزف

منالشعوبينحذركيففتبينالشعوبلاثحة

وتتكم،الجغرافتةالحدود02-آ91نرمم.نوح

الكنعافما،عنفتتكلماآ9أما.كنعانعنا5،آ6

في.اآهفيئماأصغرأرضاالشعبهناإلىوتنسب

تثفي)كماكفهافينيقيةعلىصيدونتدكاآه

وئنسب.(..3:3.قض6،،13:4بش3:9،

نقبرال!مبلهذا.كنعانإلىالحئتةسوريةشعوب

للاثحةكمؤثفة31-32،-02،2223-7،اآ

المرجعإلىوئنسبالمعنىبحصرالثعوب

)رجمواليد"وهذه9الجارةبببالكهنوقي

الآياتأما27(.،01:ا!أ،5:أ؟2:4تك

لافهيالإطار،هذافيأقحتالتيالأخرى

فأصلها.موازيةلائحةتشكلكافبةموادتقذم

اليهوهيئ.أسلوب-1225آ8،تعكس.متنؤع

السابقةالثحوببلوانحئذكرناايآ6وتعداد

التي2(+:،ه:13؟3،817:)خرلإسرايل

يئى؟:71،0217:)تثالاشتراعيفينجدها

-2آ4تشلهمو.(اأ؟42؟11:3؟أ:9؟3:01

14.،12ت11تك25

وينتهيأ(اآ)الكهنوقيالصيدأ.الببة)ب(

ثلاثةإلىالشعوبيقسم.مقولبةبعبارة31()آ

سام،2(7،0-611حام،(-ه)آ2يافت:فروع

هنامذكورةأصماءهاك31(.)آ23-22،

لاخمعتاللايئة.النصوصفيومعروفة

ثلمختلفة)شعوبالاننوغرافيأصلهابحسب

تعودكنعان،مصر،جومر،ياوان،اشور،عيلام

وتاريخهامسكنهابحسببلواحد(،جدإلى

ييئ.السياضعهاوو
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أقاموا؟يافثأبناءإلىنتعزفأننقدرهل(1،

:والغربالثمالفي،كنعانعنبعيدةمناطقفي

جرمروترك،العاليةإيرانتلالعلىالمادايونأقام

8القرنفي)الاس!كوتيون(واشكنازأالقامرلون(

مروزا،الصغرىآم!يةالجنودئةروسيافيافي

)موسكيون(ماشك)تيباربون(،توفل.بالقوقاز

نحوطردتقديمةآسيرئةقبائلكانتونوجرمة

قبانلأولأ)الايونبون(ياوانضئم.الأسردالبحر

الغربئةالضفةعلى..مق11القرنفيأقاتيونانئة

.اليونانبلادفيالسكانضئمثثمالصغرىلآسية

معالثالثالقرنفي)التيريون(يراسيذكر

قبرصهيألاشة)الفلسطيون(.البحرشعوب

هيترضش.كتيماسمكينيونأعطتحبث

!رديا.أواسبانيامثلالبعيدالغرببلدانأحد

الشعوقي،حامأبناءبينالملهمالكاتبوعذ2(،

:آنذاكالمعروفالعالمجنوثيفيالمقيةوالممالك

وقبانل،اليبيا(فوط،مصر،)الجثة(كوش

تنتحيالتيكنعان.العربتةالجزلرةفيالجنوب

)رجحامأبناءمععذتسامإلىالنوغرافئا

الثاطىشعوبعلاقاتبسبب22(،9:18تك

(23،35)إشبمصروالفينيقيالفلسطينيئ

اناطق.هذهعلىمصرتسئطبسببوبالأحمن

الكهنوقطبضع،المجموعينهاتينوبين،3(

قرببابلويةاسمنجدلاحينندهش.سامأبناء

بابلونيةاسمعنالنفادبحثلهذا.وأشورلةعيلام

كثحدأنيعتبرمقالإلىواستندواارفكئاد،في

أضس!واالذينالكلدانئيناسمهوكسد()قرأوه

،9القرنفي،الجنولئةالرافدينبلادفيممالكعذة

جذهو-26(11:01تك)حسبارفكشادوأن

الكلدايومن4أورمنانطلقالذممطابراهيم

فيانتباهناويلفتكهنولن(.نص3.ا:11)تك

نأانتظرناالتي)اللوديون(لودذكراللائحةهذه

مملكةبارتباطيفترهذا.بافثبنيمعنجدها

،بانيبالاشور،)جيجاسالرافدينببلاداللودثين

نأأيضآهنااننباويلفت.(،كورش،كرسموس8

يسكن،معروفةغيرفبائلمنالمؤلفارام

الشعوبلائحة

العربثة.السورثةالصحراء

سلسلتانتوشتالمتناسقةالرسمةهذهفي4(4

أعطت.اللاحقةالزياداتبسببملحوطاتوشغا

)آ8-2كوشعنجديدةمعطياتحامفرع

-اآه)وكنعان(-14آ13)ومصرنمرود("

آ24-28زادتسامعنالمتكلمالقسموفي(.91

فالجوحتىأرفكثادسلسلةإلىالحلقاتبعض

الذين،العديدينبقطانأبناءعذتثئم.وقحطان

العربئةالجزلرةجنوفيإلىينتمونأنهمنعرف

إليهسينتميالذيفالجنلوبفي(.)حفرموت

.ا-26(.:11)تكبعدمادابراهيم

يعودتقليدعلىالشعوبلائحةترتكزلا.زمنها)ج(

حالةانعكاسإنها.الئعربهؤلاءتشثتزمنإلى

ذكرياتواعتعادالكانبمنهااستفادمعاصرة

اتنوغرافيةلوحةلبرصمالقدبمةالثحرببعضعن

نأيستطعلملهذا.البداياتناربخإطارفيتمخم

سيذكر.وعمونوأدومموآبولااصانيليذكر

الشعوبسائرأمابعد.فيماالثعوبهذهأصل

أنهامعالقديمالزمنذلكفيبوجودهافيقول

فييقشانابناددان،ضا:)مئلابعدفيماولدت

زمنتحديدعلىيساعدناهذاكل25:3(.تك

بنيمعمذكورغيرحثأنبما.الثمعوبلائحة

عنشيثايعرتيحدلمالكاتبأنيعنيفهذا،يافث

تروانهاالصغرىآسيةفيأقامتالتيالحثتينمملكة

أتكرتيراسياوانوذكز.نمق0012سنةحوالي

سنةبعدماإلىبحملنا)141(والفلسطثين:2(ا.

والاسكوتثينوالقامرئيرالمادايينانوبما.0012

الشعوبافلانحة7،و8القرنفيإلأيظهروالم

(7)القرناللودثينوترتب7.القرنقبلئكتب

ذلك.بعدأو7القرنعلىيدك)آ22(ساماسمعلى

اسرائلأجداديضعالذيالشاملالمنظورإنثتم

ساعة،بالمنفىنفكريجعلناالشعوبسائربجانب

بتقاليدهموفكرواأرضهممنايهوذاوثوناقنلع

شامل.فكرإطارفيفقذموهاوالوطنئةالدبنثة

الثعوب،جميعالكاتبيذكرلا.د(المفكلم

الكاتبأن32،آهمنانطلافايظهرولكن



المقدسةبالأسفارقانونيةلائحة

رجلمنتنحدرالشعوبكليجعلأنأراد

نأخصبهاللهباركه17:26(أع)رجواص

الغنئةالبثرثةفصورةلهذا9:ا(.)تك

الشعوبلائحةفينجدهاكماوالمتنؤعة

الشعوبتنؤعأنوهيهامةفكرةعنتعبز

اللائحةعذهجاهتولهذا.اللهعملهو

.الحياةخالقلعظمةتثمهد

القانون:أوالمقدسةبالأسفارلانونيةلائحة

"قانون"دفظةإن"لانون".لفظةمدلول1(،

ق".ال!ماميةاللغاتفينجدهجذرإلىتعوداليونانئة

المعنىوفيبها.ئقاسالتيالقصبةنعني"!ن

.النموذج،المئال،المعيار،القاعدة:الاستعاري

لكيالقاعدةأنهعلىالقانونعنابيقورسنحذث

واستعملت.خاطئهروماصحيحهومانعرف

مي:6؟13)يهعتلفةبمدلولاتاللفظةالسبعينثة

الجديدالعهدفعلوكذا2(.7:امك7:44؟

فيأما.(16ة6غل؟01:13،15،16كور)2

المحميحيئثالعلىقانون"9لفظةفدتت6:16

الحقيقيئ.

ماعلىلتدلاللفظةاصتعملت،الكنيسةتاريخفي

)نتحذثلليتورجيا،للحياة،للتعليمقاعدةهر

(.قاعدةهوالذيالحق،القانوفيالحقعناليوم

اوريجان!.هو"قانونثة"الصفةاستعملمنأول

الاسم.ايئتعمل،ائناسيوسمعالرابمالقرنوبعد

المقذصة.الكتبالقانونئة()اللائحةقانون:فقيل

مسيحيئ.عملالكتابعلىاللفظةئطببق،إذن

كتبهم.عنليتحذثواالكلمةإلىاليهوذاليومويعود

لا)أيمغلقةلائحة"قانون":لفظةتعني،إذن

ايسانقاعدةهيالتيللأسفارشيء(عليهايزاد

لائحة:مدلولينأمامهنانحن.للكنيسةوحياة

الايمانقاعدةلاخهاسلطةلهافالأسفار.وقاعدة

هوئةأيضابعكسالقانونولكن.والاخلاق

الجماعةتنظربهاالتىالطرلقةعلىولذل،الجماعة

علىأجويةإيجادعلىتماعدنافالبيبليانفسها.إلى

نفعل!أنعلينايجبماذا؟نحنمن:كهذهأسئلة

حاجةحاجاث:ثلاثمعيتجاوبوالقانون
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فساد،كلمنعليهالحفاظ،الوحيعلىالحفاظ

.والحياةالايمانفيعليهالمحافظة

مئلأ،الأصلفيلعبتأخرىأسبابتكرنقد

غيرالاسفار.منلسفرالرسولم!أوالنبويالأصل

لأنهاقانونها،فيالكتبهذهتقبلالكنيسةأن

صفةفالالهام.اللهكلمةتحتبرها،ملهمةنعتبرها

فيالكضبمنكتابوقبول.الكتابفيداخلئة

هذهعلىشيئايزيدلا(القانون)فيالقانونتةاللائحة

بقمةاللهشعبفمفيإقرارهوبل،الداخلئةالصفة

.والاخلاقالايمانأجلمنكقاعدةالكتابهذا

(.القانونيةاللاثحة)أو:"القانون"تارلخ2(،

تانونتارلختكوينأنعلىيدكالحاضرالوضعإن

فالكيسةمثمغئا.كانتالقديمالعهدالائحة(

واليهودوالبروتانتكتائا.46تقبلالكاثولبكية

ملا+2يمدوذلأنهما24يقالالمرات)بعض93

الابجدئةأحرفبعددكتابا22أوواحذاةكتابا

كتسبعةعلىيخقومالاختلافأماالعبربة(.

مك(-12،ارمياورسالةبا،صي،حك،يه)طو،

وأالكتابهذاشضيتودا.أسيمقاطعوعلى

ومخولة،الكاثوليكلدىالثانيةالقانولةأجزاؤها

أخيرا،بعضهماقترحوقد.البروتستانتلدى

كمااليوناثةعنالمترجمةالكتب:التالمطالعنوان

نأإلىفيعودالاختلافأما.الح!بعينئةفيوردت

فيالاسكندرانيالقانونتتغالكاثوليكيةالكنيسة

الفلسطينيالفانونيختب!عوناليهودأماالشعيية.

إليهعادوالذي(يبنه)أو:يمنيةفيحذدالذي

لتكولنالكبرىالخطوطهيفما.البروتصتانت

يقولماذاولكنالقانونئة(؟اللائحة)أو:"القانون"

هذا؟فيالقديمالعهد

نثيتحولمباثرةإشارةالبيبلياتتضئنلا

التقيدهذاإنتقولفكرةفيهانجدولكننا.القانون

)تثالآتيةالأجيالبه"رابطا"اعتبرقدذاكأو

باكزاوبدأوا-27(.22:14،26خر؟31-901:

يحفظوهأنذلكفيوهمهم،2()36:التقلبديدؤنون

مثلعموعاتفشيناشبئاوبرزت.الآتيةللأجبال

الوصاياأوالديكالوغ:الشراخ)ممموعة(كودكى



1587

العهددستور،(-17ا:02)خرالعر

.(22:91-02:23)خر

الريمة""كتابالهيكلقيوجد622،سنة

تث.فيالنثريئالقسمبقابلالذي22:8(مل)2

"كتابالملتئمالشعبأمامعزراقرأ،004وسنة

)نح"إسرائيلبنيالرلثبهاأمرالتيموسىثريعة

بابلمنعزراحملهاالتيالشرلعةأمامنحن(.ا8:

فيالتوراةمعالشزاحيماهيهاوالي7:14()عز

)الأسفارالبنتاتوك!أوللكلمةالحصريالمعنى

(.الخمسة

الكتب.منكبيراعدذاامتلكإصائيلغ!هـأن

نفخصكتبةأضس!044()سنةنحمياإنفقيك

الملوكوأخبارالقرابينتقديمفيالملوك"رسائل

الانبياءأممامنكونقد2:13(.مك)2والانبياء"

التاريخيةالاسفارأي(العبريةالبيبيافي)كماالاولين

بوجودعرفناوقد.مل،صم،قض!،يش،صثل

امل؟:0113)يشآثارهاضاعتأخرىكتب

9:92،أخ3116،5:2،ت:92157،:14

كتابهسيراخابندؤنوحين:22(.13؟:1215

)48:22(إشعياالأنبياءعنتحذث091!)سنة

نبئاعثروالاثني8(:94اطوحزقيا7(ت)94وارميا

كتابيأثرصتتركوهمالأن،الصغارالانبيهاء)أو:

الكبارالأنبباءبفابلماهذاا(..)94:(قليلهو

آباء3)هاكعثرالاثنيالصغاروالانياءالثلاثة

همليعقوبولذا12و،ويعقوبواسحقابرإهيم

العبرتةالوراةبعدجاؤواالذين(الشعبآباءأيفحا

9:2(.دا)رج

فيكتابعنيتحذئونالوقتذلكفيوبدأوا

15:9(.مك)2والانبياء""الثريعة:قسمين

مطلعفيتحذث013()سنةسيراخابنوحفيد

ثلاثةفيكتابعنجذهلكتاباليونايةالترجمة

أسلافنا"كتاباتوبقيةالانبياء،"الشرلعة.أقسام

قسمعلىحصلناوهكذا8-.ا(.المطلع)سي

تورهبعد،العبريةفي)كتولي!الكتبهوئالث

الكتهذههيفماوالأنبياء(.التوراةونبييم،

39)سنةيوسيفوسفلافبوستحذث؟بالضبط

المقدسةبالأسفارقانونيةلائحة

31،الشردعةأسفار5كتائا:22عن.(.مب

،أم،د!)مز،الكفسائر4و،الانبياءأسفار

فلسطين.فياليهودممارسةعكسوهكذاجا(.

نعرفه.لاماهذا؟الكتببعضاسئبعدتلمولكن

الاسكندرثةيهودضئم،العهدينبينماحقبةفي

قيل:.أخرىكتئا)السبعينهتة(اليونانئةتوراتهملط

هذاولكن.والثمتاتفلسطينبينتعارضهاك

فلسطينجهودمنعددألأنيئت،لاالتمييز

رسالةإنثم.السبعينثةواستعملوااليونانئةتكقموا

بالكاهنالسبعينتةارتباطعلىارستيتشذد

الحبرالينالهودإنيقولومن.أورشليمفيالاعظم

اجونانثة،افيدؤنتلأنهاالكتبهذهاسنبعدوا

القانونئةالأسفارمنعددفهناك.الوقاخيعارض

امك(،يه،)سيالعبريةفيأصلأدؤنتتدالثانية

القرنفيا(واحدةكتلة9يكنلماليهوديالعالمإن

بالمفىاةالتورإلايقبلونلافالسامرلون..مفالاواسا

كتثحافاتدثتولقد.الخممةالاسفارأوالحصري

أغممع،أخرىكتبللاصبانيينكانأنهقمران

الخاصةوكتبهمالبيبلتةالأسفاربينيمئزونكانوا

محموعةوولدت.الحربنظام،الجماعةنظاممثل

المسيحيونهؤلاء.يرعتلاميذ،أخرىيهودية

المثفئةتسمتهافيالمقذسةالكتبيقرأودظتوااليهود

المثتاةأو:2444:لو،والمزاميروالانياء)الشردعة

نلاحظ.(13:15أع،والانجياءالريعةمن)المؤلفة

إلأالئاكالقسمإلىبالنبةالوضوحعدمأيفاهنا

ذكرواأنهمفاعتبرواالاولالكتابذكرواكانواإذا

الكص.!!ائر

التيالكتبإلىعادواالجديدالعهدكثابإن

مزاميرأيضااستعملواولكنههم،السبعينئةفينجدها

14(،)يههوالحبثيأخنوخعزرا،2،سليمان

يكنا،إذن.مك4،أشعياصعود،موسىصعود

قبليهودتة(لاثحة)أو"يهودي"قانونهناك

وأ،004س!نةعزرافعلهعثاقيلممارغم،المسيحئة

.م.قالراجالقرنفيالكبير""المجمعفعلهما

اورشليمدماربعد؟اليهوديالقالونتثثتمتى

يمنيةإلىاليهودثةمركزانتفل.،!.م07سنة



المقدسةبالأسفارقانونيةلائحة

الثافيغملائبلمعالمدرسةهذهمعفموواتخذ)يبنة(.

تدشالنيداالكتبحولقرارهما0955-سنةلما

الكتببعضقبولجدالهمموضوعيكنلم."اليدين

مسيحئة(،لفظةقانون)فلفظةالقانونثةاللائحةفي

اللانحة.هذهفماالبقاءفيالكتببعضحقبل

وأالأولىالقانونثةالكتبلائحتهمنففتوهكذا

محمع،عنتحذثأننشطيعلا.القصيرةاللانحة

فما.المعفمينهؤلاءيدفيتكنلمالعياالسلطةلأن

مناوئةفعلرذةفياليهبمنعدداستبعادهوفعلوه

.(الرؤدوي:أأوالجليافيللتبارمعارضةأوللحيحئة

لمكتئايقرأونظلرا،الوقتذلكبعدأنهمونعرف

البهودىالعالموتغ.سيمثلالقانونفيتدخل

فيثمأولأفلسطينفي،المدرسةهذهتدريحثا

)قانونعننتكمأننسنطيعلاوهكذا.الثتات

بعضزالت.للكلمةالحصريبالمعنىايكندراني!

فسيكونالمجونأما.الاسبايينمثلالجماعات

القديم.المهدقانونمنموقفهمالم

نإ؟القديمللعهدالمسيحيالقانونءلبتفمتى

البلاية،نذالتوراةاستحملواالذينالمسيحيينهؤلاء

فيكتبمنادئبعدبمامربوطيننفوسهميحشوالم

الشعيئة.الترراةيستعملونظئوابل.يمنية

فمجملكتها.قانونتحذدأنللكنيسةوسيكون

أولىقانونمةأصفاربينيمئزونلاالمسيحبينالكئاب

كلمنفوس)الديدمميه،ثانيةفانونيةوأسفار

،هرماسراعي،يوليكردوس،الروماني

بسببفئبرزالخلافاتأمانرتليانس(.،ايريناوس

فييخوستيوس.اليهودمعوالجدالاتالاثصالات

الكتبينالاختلافإلىيشيرتريفونمعحواره

اهتمواالشرقوفيالمسيحئة.والكتباليهودثة

لائحهوأولاليهودفي.بالفانونخاضااهتمافا

امقفمليتونعندنجدهاالقديمللعهدمسيحئة

الثهكلشبيهةوهي017(.)سنةسديس

الاسكندرافياوريجان!أراددماذ.اليهودثةباللاثحة

كتتهم،تجلاليهود،علىيزدأن25()182-ا

ونوافق.الكنب!ةفيالكتبسائرصلطةأعلنولكنه

تمييزوكاناليهود.مع)592-سم!(اثناسيوس

لم!15

كنية"و"كنبتانونيةأ"كنببين

الطويلة.اللائحةفتبعابرونبموسبدأ،الفربفي

أما.القصيرةنحةباللاأخذاليهودمعجدالهفيولكنه

بدأ.العاكسالخطفائخذ(345014-)روفيوس

عوالطوللة.باللانحةوانتهىالقصيرةباللانحة

لم043()354-)هيبرنة(عنابةاسقفأوغسطينس

فينئمماهذا.الطويلةاللانحةلترذدتمحالمنيعد

)393(،هيبونة)382(،رومةفي،المحليةالمجامع

زالواماالبعضأنغبر417(.)793،قرطاجة

مثلالثانيةللاسفارالقانويخةالقيحةعنيساءلون

عمعجاءولكن.وغيرها!بركرينوريرس

ترنتومحمعقراروخصوضا)1441(فلورنسا

)1875(.الاولفاتيكاناستعادهالذي)1546(

ائانية-القانويةالكتبفيفشكتالبروتستانتيةأما

أما.القصيرةباللائحةآخذةاشبعدتهاالنهايةوفي

حوليناءلونالروتستاتامنعددفهناكالآن

ال!ل!ةالترجماتكانتولهذا.الموقفهذا

المشتركة.أوالمسكونثة

الجديد؟العهدعنفماذا.القدبمالعهدعنهذا

فكيفالجديد.العهدفيكتاتا27المسيحبينلدى

العدد؟هذاث!ت

نعودثم،الجديدالعهدمعطياتعندأولأنتوقف

"عهدالبدايةفيللمح!بحيينيكنلمالتقليد.إلى

السرديسيمليتونكان."الكتب"فقطبلأ،تديم

عبارةأما.(017)سنةالقديمالعهدعنتكلممنأؤل

2(.00)صنةترتليان!عندفظهرت،الجدبد""العهد

"كتبهمالكتبهذهوالمسيحيوناليهودواعتبر

نفيرفيالاختلافوتام4(.:15)روالمقذت"

يوععناعلائاالمسيحيونفيهاقرأ.الكتبهذه

تالماليتتمكلههذا!حدث.الكنبننضةهوالذى

،2،15،17:ه22،إأ)ت"النيبلسانالرب

أقوالعلىالمسيحئةالقراءةهذهتركزتوتد23(.

بسوع.

سلطةبدت،الكتابسلطةبجانبوهكذا

اكور،4:15)اشجذاهاضة"الرب"كلمة

نقلهقد،وقالهيسوععملهفماا(.7:.ا-ا
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)أع)الرسل(معهكانواالذبنأولئكشفهيئبشكل

نصوصإلىيحتاجونكانوافما2-2.122:ا

وتمتذتنموبدأتالصفيرةالخلئةأنغير.مكتوبة

الأولىالساعةشهودأنووعت.بعيدةمركزإلى

حتىكانما05سنةمنذتدؤنفبدأت.!ميموتون

هذهعننتحذثوبدأتشفهئا.تقليذاالآن

أخونابذاكإليكمكئب"كما:فتقولالكص

.(315:بط)2"بولسالحبب

المسيحيين،إيمانلتسندالكتمثهذهذؤنت

الجديدالعهدكتابات)إنالاضطهادفيولتشخعهم

وبعضالرسلوبعضيسوعاستثمهادعنتتكم

الح!لطةالكناباتلهذهيكنلمأنهغبر(.المسيحيين

برزت!عديدةصارتواذ".القديم"للعهدالتي

ارتباطفهوالاهمالعنصرأما.الاختيارإلىالحاجة

أخبرواالأنبياءأنكمالالرصل.الكتاباتهذه

ضهدهكذا2(،ا02-؟ابط)2إلهيبإلهامبيسوع

الكلامهذالتتصيم(معهم)ويولسعشرالاثنا

2(.)أععينهالالهيبإلالهام

ومرقسويوحنابمتىالكتاباتهذهوارتبطت

بطرس(،بولس)تلميذولوتا(بطرس)تلميذ

وتحذث)أع(.عئروالاثنيويعقوبوبولس

،إذن".تبعوهموالذين"الرسلعنالآباءبعفن

والاصيلالاولافيالطاجهيالحاسمةالنفطة

بالمؤشسينارتباطهيالهامةوالفكرةللتقليد.

طابممثلأخرىعواملولعبتومعيار.كقاعدة

الرسولمن.الكنبسة

)تانون(لائحةتئببتعنالتقيديقولوماذا

فيالرومانياكلمنضوسدكلقدالجديد؟العهد

الميحي،القانونمبادئعلى)69(الاولىرسالته

قدوالرسلبسوعفتعاليمبعد.فيماستطتقوهي

مدؤنة،نصوصفياستعبدتأوالذكرةعنئقلت

العهدبهبمعالمساواةتدمعلىخعلتوقد

001(و"7)بينبرنابارسالةوفي.القديم

كاتبيهاأنعلىتدلمقاطعنكتشف،والديدمميه

نبهاالتيالرسائلوبعضالانجيليةالتقاليدعرفوا

الانطاكىاغاطيوسواعتبرالجديد.العهدفي

المقدسةبالأسفارقانونيةلائحة

الايمانقاعدةهيبسوعتعاليمأنع!-701()5

الرسل.وتعاليمالانبباءكرازاتومثلها،والحياة

"قانونئة".كتاباتفيبعدتفكيرلاولكن

معالمسيحيالقانونتاريغفيهاموقتوهناك

العهدككالمبتدعهذارفض144(.)سنةمرقيون

نأبعدلوقا،انجيلواحد،بانجيلوتبلالقديم

بولس.برسانلفقطقبلكمااتجزأ.مامهاجتزأ

.والرسولالانجيل:قسمينفيكتاباعندهنجد

الاسمتعمالضدواضحةمرقيرنفعلرذةكانت

تبلمنأجولةموتفهأثاروقد.البهيسةفيالعام

عنايرلاوسيتكملم.وايرلاوسيوستيوس

!كتاباممأعطىولكنه،المعنىبحصرقانون

للحهدمضىفيمامحفوخماكانالذي"مقدس

هذهسقىمسبحئة.لكناباتأعطاهالقدبم،

.والحياةالايمانقاعدةواعنبرها،ملهمةالكئب

الخاصة.لوائحهاتنطمالمحلئةالكنائىوبدأت

هي.موراتوريتانرنهيجذامعروفةلائحةهاك

وفي!ها165-185(،دةإلى)تحودرومةلانحة

يهو،،.عدامابول!رساثلكل،أع،الاناجيل

فيماأما.الحكمةسفر،بطرسرؤيا،رؤ،يو2-ا

فعلهماإلىنمتدأنفيجب2-3،القرنيخمن

الاسكندرانيكلمنضوسقبكمثلأ،الكئاب.

وتانون،هرماسبراعيوايرلاوسبرنابا،برعالة

برؤلاالاسكندرانيومملمنضوسمورأ-لوري

بالكتاباتغايوسالكاهنشك.بطرس

تانونترك.المونتانئةضدفعلرذةفياليوحناوئة

إلىيشهالم:أو.كثيرونفعلومثلهعبموراتوري

القرطاجي.وترتليانسالرومانيهيبوليشبولس

ولكن2-3يو.،بط2،يهر،جحولجدالوكان

ووحدة،الكنائسمح!لففييتثمعامشبهاتفاقبدأ

الاسكندرانياثاسيوسقذم،الثرقفي.الرأممطفي

دماسيوسفرارجاءالغرب.وفيكنائا27معلانحة

القرننهايةوفيس(.)82رومةبسينودوسالمرتبط

وحقيقة،دامغاواقغاالجديدالعهدقانونصارالرابم

رؤ.،يهو،يم،عبقيمةمنلوثرخفف.تناقشلا

نهائي.بثكلاللائحةف!بتترنتومححعأما
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هرالقانونتثبيتإن.تفسيركمبداالقانون3(،

نأغبر.الكبرىمراحلهاتتثعناتاريحيةمسيرةنتيجة

منبذلالاهوتثةوجهةأيضايتضثنالتثبيتهذا

هذهإنما.وتفسيرهالكتابتراءةعلىتؤثرأن

أما.تستحقالذيالاهمامالماضيفيتلقلمالوجهة

المألةأهميةتفوقالنيبأهم!هافندسنالآن

هوالبيبئةللنصوصالاخيرفالكلالتارئحئة.

الكثاباستعملوقد.سابقةموادفياختارنتبجة

سبق،ماكتابةوأعادوا،مراجعاليبليون

إلىأذىخبار،حصل.عناصروأثفواوصخحوا،

والذىالوحيملءيثلالذيالحالمطالثكلهذا

الدراساتوتحاول.ابمانكقاعدةاللهشعبيحذده

النمنتبلهوما،المراجعتكتئفأنالتأويلتة

الدراساتهذهتكنمهماولكن.النمنوخارج

الشكلعلىانتباهنانركزأنيجبأنهإلىمهضة،

.القاعدةوحدههوالذيللنصنالحالي

يتغلاالمقدسةالأسفارترتيبأنأيضاونعرف

واذ.الأسفارهذهلتأليفالكرونولوجيالترنب

حاولوا،التاريخئالتطؤريكشفأنبعضهمأراد

يجعلواوأن،ئكتبأنيجبكانماكابةيجدواأن

هذالي!ولكن.كرونولرجيئإطارفيالضوص

خاصنترتبلطموجودكتبما.الكتابقانون

كانت.الشعينتةونمنالماسورقيالنص؟تيختلف

تانونيةالحاليترتيبهافيهيفالبيبليا.خياراتهاك

العهديتضئنالمسيحيئوالقانون.قاعدتةوبالتالي

القانرنلهذاالمسيحيوقراءةالجديد.والعهدالقديم

يقبللاالذيالمؤمناليهودفيقى)ءةعنتختلف

ككل،للقانونوالاحترامالجديد.العهدبأسفار

اعتارومن،"القانونداخل"قانونخلقمنيحذرنا

المسيحي.أوالبيبليالتعليم"جوهر"الكتبحض

لزميم.،ر!.لأمبم

الثافيالزوجفلطيئيلأوفلطيوالد.الليث:لايش

25:44(.)أصمشاولابنةلميكال

بنيمن.جرشونعشيرةرئيسالياسافوالدلايل

24(.3:أعدلاوي

.لبنان،لبنات،لبنة،لبونة،لبانةرج.الأبيض:لابان

92:5(.5؟25:02،28:2؟)تكالأراكطهو

لبئةووالدبتوئيل،ابنالبيبلتةالسلسلةفيهو

أجلمنالمحادثاتخلال.رففهوشقيق،وراحيل

لابانبدا(،ويعقوباسحق)معالزواجاتهذه

اتجمعجلعادجبلعلىوأنانيا.تحالآرجلأ

2-46(.31:س)تلىواخوتهلابانءيعقوب

فيهيرسمون31:43-54(أتكعهذاعقدوا

الأرامتين.وأرضالإسرانيئبنأرضبينالحدود

بينالعلاقاتأولىزمانإلىالعهدهذايعود

الالابانإخوةإنوالأرامتين.الإسرانيئين

قبيلته.رجال،شكبلا،همبعد(فيمابذكرون

قبيته.فيرئشااسرائللنيلابانبداوهكذا

البقاعفياللبوة!البومهي.لوحماة*رجلابانا

54(.،53العمارنة)تلاللبناني

لاتينتة.ترجمات5رخترجماتلاينت!،

لاتينتة.ترجمات،رجترجمةبخقة،لايخة

الاسكندرقؤادأحدأشهامصرئةسلالةلاجئون

منكانالذيلاجوسبنبطليموسالكبير،

بطليموسحكمبدايةمنداعت.مكدونيةأشرات

03سنةعئصرالخامسبطليموسموتحتىالأول

)323-282(سوترالأولبطليموسام("

2821-246(فيلدلفوسالثافيبطلبموس2(،

)246-222(افرجاتي!الثاكبطيموس3(،

(2.-ه)222فيلوياتورالرابمبطليموس4(،

؟18(2-0)4ابيفانيرسالخاسبطليموس0(4

(-018145)يلوماتورالسادسبطليموس6(،

ا-116(.)45فسكونالسابمبطليموس،7(

.69(-11)6اوبانورفبوسالثامنبطلبموس8("

08()69-الثانيسوترالتايمعبطليصوس9("

أمه-الأولالاصكندرالعاشربطليموس01(،

)08

الثافيالاسكندرعثرالحاديبطليم!س114(

)08(

فيدلمفوسفيلولاتورعشرالثافيبطليموس12(،

.)08-51(
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)51-فيلوباتورعثرالثالثبطليموس،13(

-44()47فيلرباتورعشرالراجبطليموس14(،

قصرفيلولاتورعثرالخاصبطليموس15(،

ممر."،بطالة!رج.(..مق)47-03

لاودكية.،رخلاذقة

أعادالتي،العاصيعلىقادشاسملبنانلاذقبة

.م.ق3القرنفيالأولسلوقستأسيسها

أهلإلىرسالة5رجأهلإلىالرسالة)ال(ت،لاذقية

اللاذتتة.

جنوبفيتقعجذا.قديصةسومرتةمدينةلارسا

الآصارإنهاقالرا.شكرة:اليرمهي.بابلونية

التوراةتذكرلا9.ا،ة14تكفيالمذكورة

لارساكانتالثالثالألفنهايةحواليلارصا.

طويلةمذةتسفطتالتيالعئرلنال!لالةمركز

حداوضعحمورابيجاءحينبابلونية.على

لسلطانها.

الشافىعلىمدبنة27:8.أع.لسائةأولايمة

الحسنة.الموانئقربتقع.كريتلجزيرةالجنوئي

.كنعانلأرضالشمايةالحدود01:910تكلايثع

يحتقهاأنقبللاشعسضيتالتيدان،مدينةرج

الاسة.!ر!.الدالتولى

نأتجلدان5مديةاسم:91470يشلثمأولاشم

.الدايونيحتتها

الأشوزبرناحنفهامدشةالمدبنة.لاعير:

شرقيئشمالمنتقع+:13(.إش:13؟91مل)2

لاعيرملكولكنالفارستة.الحدودعلىبغداد.

موجودةغير"لاعير"لأنمدبنةلككملك:تعني

34.:18مل2فيالموازبةالحلسلةفي

تلوإ.:)اليومالرافدينبلادفيسوسئةمدينةلاغاش

العاصمة،تكنلم.*18شةسرزيكدهكتثحفها

)اورننئي،الأولالملوكأيامنيازدهرتولكنها

اوروكانتامانا،،اومةمدينةعلىالمنتصرايانادا،

ثتم0245()حواليكادسلطةتحتسقطت.اجينا(

)حواليغودباسلالةمعجديدمنا!دهرت

هاتا.فنتامركرافكانت0021(

لاكيش

الاهةخادمأيكدرلاعومررج.الاهةاسملاغامر

لاغاعر.

نجرقيفيتقع.جذاوقديمةهائةكنعايةمدبنةح!يش!

02القرنمنذممربردباتتذكرها.كنعانغرلق

ولكئها،1543سنةالاكتحوتمىاحتتها..مق

في)ذكرثالعمارنةتلأيامفيمصرعلىتحزبت

رسالةفيذكرتكماصهم!.328،9322،الرمالة

المدنإحدى!يثىكانت.(الحصيتلفيؤجدت

انتمرولكن.دوععلىملوكهاتحالفالتيالخمس

:3-01)يثىالمدنهذهاصرانيلبنوواحتكيثوع

بناءفأعاد)319-139(رحبعامالملكوأما25(.

!يشوفي9(.:11أخ)2حصرنهاوجذد!يثى

14:91(.مل)782()697-اامصياالملكفتل

ق.م.()207الث!هيرةسنحارببحملةخلال

قصريجدرانتةتقول)كماالمدينةاشسلمت

للهجومانطلاقنقطةفكانت،(نينرىفيسنحاريب

!يثىكانت.(-18:1417مل)2أورشليمعلى

أورشليممعقاومتااللتينالأخيرتينالمدبنتبنوعزيقة

عاد،السيبعد34:7(.)إرنصرنجوخذالملك

فيالحفرتاتبدأت..3(:11)نح!يضإلىالناس

تلهي!شىأنالمنفبونوظن0918سنةلاكيثى

بينالدويرتكأنهاعم!91سنةتبينثئم.الحصي

البرونززمننيمأهولأكاناقئهذا.وغزةرضليمأو

مضاعفبصورالسكانأحاطه.ه()المستوىالأول

جديذاصوزاالهكسوسونجىالئانيالبرونززمنفي

خضعت،الهكوسطردبعد4(.)المشوى

مصرفيهيكل3.)المستوىمصرلحملطة!شى

امنيوفيسايمتحملجعلات4هناك18للسلالة

بعود2()المسنوىائيليالإسالزمنإلى.(الثالث

نصر.ونبرخذسنحاريبهاجمهالذيالسور

الكتهابة:ايامأولإلىتعودكتاباتهناكواكئئ!فت

ترجعرساثل(هي)بالحبرمكتوبةعبريةاوستركة21

15(.22)إششبناا!م!يحملخممع6القرنإلى

خلالالملكإلىالمديةحاكئمالرصاثكهذهكتب

المشوىأمانصر.نبوخذيدعلىالأضورفيالتهديد

الفارسيئ.الزمنإلىفيرجعالأول



شقفاتلاكيض

فخارئة.شففات5رحشقفاتحيش

متوسالحابنهولامكالثيتثبن:لائحةفيلامك

فيالأمرهووهكذا3(.25-ا5:)تكنوحووالد

سنة7لامكعاض3:36(.الويسوع!س!لة

لامك:القينئبنلأنحةفيالسبعين!ة(.حسب072)

كانالتوراةحسب(.:418)نكمنوشافيابنهو

أبووهو.صلة،عادة:امرأتينائخذمنأؤللامك

فمشهورلامكنشيدأما.ونعمةولولليابل

عنوراضمتكبزرجلنشيد4:91-25(،)تك

هناك؟12(.14اصم:16؟15قض)رجنفسه

للامك.شحرلأكناتجانذكرلائحة

التكردن.ومنحوللاسكرؤيا5رجرؤيا،لامك

يسوعأقوالهي.أغرافا:العلمتةاللفةفيلاميهوبات

فئة:فئتانوهي.الإزائثةالأناجيلفيتدؤنلماتي

خلالإئانفسهالرلثإلىترجعوفئة.صحيحةغير

أقوالطهناك.قيامتهبعدواتا،الأرضعلىحياته

هناكأ.ا4:16-7اش02035،أعإلىتعرد

الازقيكالمخطوطالأناجيلفينصوصئةاختلافات

نيبهنةبردئاتفيحالاتخمى.6:هلوفي

من(.منحولأكتابتوماإنجيلفيحالتان!ر.

،ايرونيموس،ترتليانى،يوصتيوس:الكيةءآبا

هناكإنالقولنشطيع.الاسكندرانيممملنضوس

ماأقا.الربالىفيهاالقوليمب،حالةعشرين

قالهاأقوالأو،أخرىلأقوالنحويلفهو،تبفى

.يسوعإلىفنسبوهاالثر

بيهرذاارتبطت.الصرعيينعحانرمنعشيرةلاهد

:2(.4أح)اشوبالعبر

تزؤجالثافي.لأنطيرخ!الاولىالزوجةلاودكية

بطليموسابنةبرنيكةهيثانيةامرأةأنطبوخ!ى

الئموضعتلاودكيةولكنمصر.ملكالثاني

وابنهما.وبرفيكةلانطيرخى

.الصغرىآسيةأعمالمنفريجيةفيمدينةلاودكية

الجاعةأشى.وهبرابوليسكولوسيمنتريبةهي

2:ا؟)كربول!لاأبفراس،يخهاالميحتة

منرصالةوخهتالكنيسةهذهإلى4:12-13(.

ضاعتالرسالةهذهولكن،بولسرسائل

2901

يوحناكتبلاودكيةملاكإلى15-16(.41

3:14-22(.ا؟ا:)1الرؤياصفرريائلإحدى

لاودبهة

سورلة(.في)اللاذقثةالبحرعلىلاوديهة1(،

رفغمرقععلىنكاتورالأولصلوقسأشسها

المرفأقربفخارئاتؤجدت.قزتداثتمراميناسئي

...وجرارالحديثالبرونزإلىتعود

الهلينيئالاسم:فينيقيةأوكنعانلاودكية،2(

.لبيروت

علىأالقديمة(قادش:لبانلاودكية34(

مند.النئتل:واليرم.العاصي

92:34؟تكرج.ارتطمنانضئم،من:لاوي

18:2-4.عد

9234:تكحسبهو.يعقوبابنلاوي1(4

وتبلشمعونبعدؤلد.ولئةيعقوبألاءئاك

الغادرالانتقام34:25-93تكيورديهوذا.

شكيممنولاويشمعونانتقمهالذيوالقاسي

لومعنويتحذث4أختهماديةعلىتحذىالذى

ه-7(94:)تكيعقوببركةتجمعلهما.يعقوب

علىمؤامرتهمابعنفلتنذدولاوي،شمعون

لاويأننظنالقبيلنين.ثتتوتعلن،شكيم

.الجنوبفييهوذا(ابتلعه)الذيشمعونتبع

ليئةةأبناءهموجهوذاوشمعونلاويأننلاحظ

وأنوبهرذا،شمعرنبعدأوفبلبردلاوياسموأن

بشير:58(26)عداللاوتةللعثانرالقديمالتقسيم

لبة(ة،)حبرونالجنوبفياللاوتينماكنإلى

ة17:7)قضيهوذامنجاءميخااللاوقيوأن

افرايمفيالعائث!اللاوفييه!وذاإلىجاهبينما:3(18

.(91:1)قض

قبيلةاختفتالكهنوثة.القبيلة،لاوي24(

الرظائففيالاقونوتخضصالعادتةلاوي

منيتحذرونلاكهنةنجدالدايةفي.البادئة

والدهأننلاحظ17:ه.)قضميخالاوكلط:

:12(،17قض:لاوكطبنيمنرجلأعليهيفضل

افرايم.قيةمنهما9(7:؟:218)اصمصموئيل

بنو8:18:صم)2جهوذاقبيلةمنكهنةوهناك
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.!ري(الياعير:02:26عم2)ونئى(داود

المقذسةالوظائفلممارسةمفروزلنلاويأبناءيبدو

بنيأبكارعنلئهومقذميني(،3:6؟هةا)عد

علىوسيدلون8:16(،3:12؟)عدا!رائيل

26-92؟32:)خرالذهبيئالعجلحادثةفيكيرتهم

صانرمعلمجصونلاهما(.!هم!:8-اتثرج

ارض!،لهمتعطىولا:47-94(،1إعدالقبائل

:طهم!؟سأ)يثى)قسمتهم(حصتهمهوالرلتلأن

لهمئدفعاليبالع!ثوروينعمون92(.14:27،

1(.7:ه-اعبرج18:02-24،)عد

لاويقبيلةفرزت،الاثشراعيالكاتبنظرفي

الئبلتبارك،يهوهلنخدم،العهدتابوتلتحمل

نألاويكليقدر25(.31؟9،.ا:8،)تث

هذهولكن18؟6-7(.)تثالكهنوتيمارس

وان23:9(.مل2)رجدائمانحترملمالقاعدة

المحابدإفراغبعدسيتئمواللاوتيرالكهنةبينالتمييز

أورشلبمفيالبهيرةالمحابدحابعلىالصغيرة

فيواضخاهذاكلوسيصبحايل.وبيت

الكهنوقن،الكاتنظروفي3..ا-ات44حز

همأنجاؤه.إصرانيلفيكهنةرئي!أؤلهوهرون

28-92،خر)رجالوجدونالثرعئونالكهنة

فأعطوالاوينسلسائرأنا16-18إ.عد93،

المسكنويخدمونيخدمونهمكمعاونينلهم

عددإنا-7(.:8:618-26؟،3:6-12)عد

بالنمبةضئيلأكانالمنفىمنعادواالذيناللاوئين

7:93-43،نح؟2:36.4-)عزالكهنةعددإلى

ونحياعزرازمنفينجدولكئنا-91(.8:18عز

.ا-14؟.ا:ي،3:17)نحآخرينلاوتين

والنتييموالبزابينالمغئينعنيتمتزون11:18(

003سنةحوالي04-58(.2:)عزسيمانوعبيد

الكهنةبينالتمييزعلىالكهنوق!المؤزخحافظ..مق

اللاوتبنمكانةعلىشذدولكمتهواللاوئين،

لى:16(،15أخ)االعهدتابوتقربودورهم

الدينيئالإصلاحتنظيمفي23-26(،أخ)االهيكل

34-أخ)2ولوشيا3(92-اأخ)2حزتيازمنفي

العهدتابوتينقلواأنللاولينيعدأواذ35(.

يولا،يينولا

الغناءفيبعضهمئخضص26(،ة23أخ)ا

إلىالمغتينسائرانضثمحينئذ16:4(.أخ)ا

آساف،،هيمانالمغثينرؤساءوارتبط.اللاوتين

أبناءومراريوجرشومبقهات)يدوتون(ايئان

-618:أخ)1الثلاثاللاوتينفئاتوأجدادلاوى

اللذينأدوموعوليدتورحالبوابينجذوصار32(.

والثافيقهاتبواسطةالأؤل،لاويمنيتحذران

اللاوتونيقوم.-91(أ:26أخ)امراريبواسطة

كماالأبوابعلىوالمحافظةوالموسيقىبالغناء

ي؟9:26:2602،أخ)االهيكلبإدارةيقومون

الذبائحوسلخ(-311115:؟24،611:أح2

(23:4أخا)والقضاء(34:3511،:92أخ)2

.9(،8:7نح؟35:3؟89-:17أخ)2والتعلجم

36(.:4)أعالأصلالقبرصحاللاويبرنابا3(،

1(.:91)قضيهوذافيلحمبيتمنلاوي4(4

02(.6:)خريوكابدرص!.لاويابنة0(4

92(.3،24:الوالمسيحأجدادمناثنان6("

لاوي5:27-92(.الوالإنجيليثىاسم7("

2:14(.)مرحلفىبنلاويأو

.بثانيا،2،المسيحانيةرجمسحلاوكلن،

لاوية.مدن"رجمدن،لاولة

فيهو.لوتانالأوغارشئة:في.الملنويةلاوشان

يمثلرؤوسبسبعةوحشالفينيقئةالميتولوجيا

بانهيوصف7:12(.3:8؟)أيالأؤلالثواش

معيقاتجلا(.27:)أشملترلةأفعى،هاربة؟فعى

الفوضىرمزإته26:13(.اي)رجالبحرتبن

وحينالخلقوقتفييهوهكلبهالشر.قوىوتجيد

علىيدكهو74:14(.)مزالأحمرالبحرعور

.401:26مزر!.14:16-04:25أيفيالتساح

فيالتينإن.اسرائيلعدؤةمصرعلىيدكأنويمكن

الأولى.الأفعىهذهملامحبعضيرتدي:123رؤ

.ضهوم"،ر!"،بهيموت*ر!ما

التيالكهنوتئةلارممطقبيلةفيعضولاويلاويين،

العهدتابوتلتحمل:8(01تث)حسباختيرت

أعضاؤهاسفيلهذا.الئعبوتباركاللهوتخدم

18:ا؟18!9،ت17تث"الكهنة"اللاولين



يينلاو

قيلةكلمعوتماهوا)3:9(24:8؟21:ه؟

سابقهوالذيالمنظارهذافيا(.:18)تثلاوي

تامةالمماهاةكانتيوشيا،أيامفيالعبادةلتركيز

فيالهجوفيالنمنولكنواللاويين.الكهنةبين

اللاوبينعناللاوئينالكهنةيميزا-44:013حز

ألغيتوحين.المشرفةالأماكنفيبالمعابدالمرتبطين

يوثميا،إصلاحفي(أورشليمعدا)ماالمناطقتةالمعابد

الكهنوتتة،وظائفهممناللاوثونهؤلاءجزد

والصدقةالاحسانمنيعيشواأنعليهمفوجب

18،14:27،92،16:11-91؟12:12،)تث

فيعملعنيجثواأنأوا-13(،26:ا14،

يأفيولكنهم:6-8(.18)تثأورشليمهيكل

درجاثيصعدواأنبستطيعونعادواماحال

العاصمةكهنةفمعارضة9(.:23مل)2يهوهمذبح

أنهمفيشلثلا:دنيادرجةإلمىأحدرتهم،أورشليم

"خدمةأجلمنفقطولكن،الكهنةإلىضضوا

11(.44:)حز"الهيكل

قليلعدداستعذلماذاجزءليايفسراتييزهذاإن

لائحةففي.المنفىمنللعودةالمناطقلاوفيمن

لاوتا7!افقطهناككان،7:43نح=204:عز

لم،عزراقادهااليالقافلةوفي.كاهئا9428مقابل

نأغير.-91(8:18)عزلاوئا38سوىمعهبكن

إلىيذهبوالملاويونبينهمدخلحينتزايدعددهم

284أنعلىندكأورشجصكانولائحة.انمفى

أ:18(.ا)نحنحمياأيامفيالمديةفيأقاموالاويا

معتدريجئاالمغثوناندمجذلك،إلىبالاضافة

)رخ13:.ا11:17؟نحفياللاويين

وتد16:4(.أخ)أالبؤابونثم16:4(،أخا

المعطوذ()أي))نئينيم"-الهيهل""خذاميكون

اهتدواوثنيونأويهوديأصلمنأشخاصوهم

لأن،اللاويينمعأيضاخعلواقداليهودثة،إلى

إلىالموكولةتلكهيإليهمالموكولةالمهمات

،9:816،91،18:2؟3:)عدأنفسهماللاويين

44:01-14(.حزرخ6:33،أخا6،

صهاداثأخ()1-2الكهوتيالمؤرخقذموتد

الثافي،الهيكلفيللاويينالمتناميالأثيرعنعديدة
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فقطكانوافما.م.ق003صنةبعدستماولا

فيوصاروا،الهيهلأمورأداروابل،وبؤابينمغئين

وكانوا23:3-ه(.أخ)اوقضاةكتائاالمحكمة

ألتعليموظائفالعبادةشعائرخارجأيضايمارسون

35:3.أخ2رج8:7-9،نح8-9،:17أخ)2

البنتانوكى.أسفارمنالئالثالسفرال()سفرلاويين

اسرائيل،فيالعبادةشعائريعالجلانهكذلكي!مئى

السريانئة:سقته.لاويقبيلةمهضةتللثوكانت

سفرالعربئة:الترجماتوبعضتالكهنةسفر

الأحبار.

.بالعبادةخاضةاللاويينسفريهتتم.مضمونه)أ(

والمما)رساتوالكهنةالذبائحعنشميلةإئه

ف)الذبائحأنواع:أقسامأربعةيقسم.الطقسئة

،8011-)فوتظيمهالكهنوتأصل-7(،ا

ضراخ:العبادةشعائرفيللمشاركةالثرط

القداسةدستورا-16(،ا)فالطهارة

)أووالديكالوغالثريعةفيعملثةوتطيقات

-27(.17)فالعشر(الوصابا

العبادةشعانرليمارسالمقذسالعبذعي

نأبعدالآنبهايقومأنيقدروهو.للرببهرائا

واجي!اتهم.21-22فصؤرت.الكهوتتنطم

منشككفي،الكهنوتيكونوهكذا

مع،الكتابفيالرئييئالموضوع،الأشكال

أيضا.عنهبنحذثانوعدخرأن

فيوحدةاللاويينسفريكؤنلا.أصله)ب(

عملآثارهناك.منهايتالفالتيالأقساممحملف

نبهالبنتاتوكس،منجزءآنهوبما.تأليف

ولكن.موسىإلىوالمسيحيئاليهودفيالتقليد

،وعاداتفرائضعموعةبالأحرىهوالكتاب

اليدأنويدو.حديصوبعضهاقديمبعضها

السبي.بعدجاءتاللاويينصفرعلىالأخيرة

إلىتعودوقدجداتديمةت!ثارجهناكولكن

سفرروحموسىإلىننسبنحن.موسىزمن

وئريعه-الإيرائيليالفكروبدايةاللاويين

فيؤجد.أرامثترجمات،ر!ترجوم)ار(لايثنن

.قمرانمغاورمنالرابعةالمغارة
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حوليدورمدراش.العظيماللاوتينسفرربالاوئ!

حسبتفسيزا+منمجموعةوهو-اللاوتينسفر

فيكماسنواتثلاثعلىالقراءاتقسمة

متماسكةوحدةتف!يركلويحمكلفل!طين.

وأطويلةالمقذمةتكونقد.واحدلموضوعوصكزسة

الأسفاروسائرالمزاميرمنإبراداتفتتضقنقصيرة

اللاحق.بالمدراضفترتبطالخاتمةأتاالحكمثة.

منأطولتكونقدالتيالمقذماتهذهوهدف

أقامجميعوحدةإبرازهو،نفسهالتفسير

باركةنجدقسمككنهايةفي.المقذسالكتاب

الحكماءأثا.تعزيةكلماتوبضعقصبرة

)أمورائيم(تؤالونفهم،ربالاوئينفيالمذكورون

دؤنثوقد3-4.القرنمن،فلسطينمن

كما.الجليلوأرامئةالعبرتةمنمزيجفيالمجموعة

المدراشهذاذؤن.اليونانئةالألفاظببعضأخذت

معطياتمعتوافقتالأماكن)أصماءفلسطينفي

لطوربماالخامى،القرنفي(أورشليمتلمود

كهناتا".رايي"فسقتامنقربوهو،طبرية

داناسمهولاييشة18:92قضحسبلاييش

المدينةاسماننرى:9147يشإلىعدناإذا.الفديم

الليثمكانأوآم+لاييش-ليشم)أولاشمهو

كمارحوبيتسهلفيلاييشتقعوالأسد(.

القاضي.نل:اليومهي:18.28قضيقول

لوئبس.-رجلئبس

الناسبدأ3:7،21،تكحسب)الى(:،لباس

الحياء.لعاطفةليخضعواالخطبئةبعدالثيابيرندون

خجلمبعث،الطفلعندعداما،العريكان،إذأ

الاسرىوضععلىفيدك9:22-23(.)تك

رج؟2:16عا02،4:)إشوالفاثدنوالمسبتين

عرلائائقبرداخليةثياثايلبسلامن14:52(.

واليء21:7(.يو02:2؟إش:24؟91)اصم

ولا!افئا،لباشايلبسونالذينعاىينطبقعينه

شإ،01::6247،:22)أيالفقراءصئما

فيالقليلةالمعطياتإن25:36-+(.مت58:7،

لاعناصر)هناكاصائيلبنيلباسحولالتوراة

وثائقفيلهاعوئاتجدإليها(،التعزفنستطيع

لباس

كما،أشورئةجدرانئاتسث!اولا،قديمةئرقتة

والفلآحين.البدوبلباسبرلماقي

وأالمنطقةمرازاالبيبلياتذكر.الرجالباس(1،

ماإلىالخصرمنيمتذالذيتآزر(،)مأزر"الازار"

جلدمنالمنطقةتكونوقد3:7(.أتكالركبةفرق

منأو3:4(مت2"3:اتكرجا:8؟مل)2

"تميضا"يلبسونوكانواا(.13:ا-ا)اركتان

الكثانصوالأما24(.ة31مز؟14:12)قض

فقطالكهنةعلىفرضفقد،العريلمجفيالذممط

التي"الكئونة"وهناك93:28(.،28:42أخر

الركبةحتىتصل.قطنمنأوكتانمننكون

أجلمنيرفعونها.امممامبلاأوباكماموتكرن

فيربطوخها،الطرلقفيالسيرأو،الحقلفيالعمل

)اكتونات"هناكوكانت.الكيسفيهيوضعبحزام

)أووالمعطفكله.الجسميغطيقميصبئمكل

قد.الجاءةفيتهالداخلياللباسفرقلمجعلالرداء(

يعيشونأنهمفيدتون،الخارجمنالاغنياءيستورده

نأيمكنلاالففيرورداءالدولي".إالمسترىعلى

الليلفيغطاؤهلأنهالمغيببعديرقن

كانوا24:12-13(.تث22:25-26؟)خر

حينأوالطردقفييسيرونحينالمعطفيخلعون

13:4(.يو،.ا:.هعر24:18؟)تيعملون

12:34()خرالعجينلحمليستعملونهوكانوا

12(:2إحجواللحم93(:4مل)2والخضار

بالوجهاءخاصلباسوكان.25(8:أقضوالحلي

،2:91،18:4،24:5،21صمأ)الجثة:والملوك

خاصلباسكانكما.2(.ا:أيبم9:35،عز

البزمنيكونوقد31!،284:)خرالكهنةبعظيم

الفرويةوأخبرا:27(.15أخ)االاعموالقماش

بلادمنجاءالوجهاء.رداءهيالفرو(من)ر!اء

)يونينوىملكولبسه21-4(7:)بضالرافدين

13؟91،)املالنميئإيليالبسهكما6(.3:

الأنبياءيمئزالذياللباسفصار-14(2:13مل2

6(.مراة11:8-9؟بم3:4متر!4،ة13)زك

النسا+يمنع22:هتثأنمعالنساء.لباس2(،

منقرلتاكانالمرأةفلباس،الرجالثيابلبسمن
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الاخنلافاتأما.هيهيفالألفاظ.الرجللباس

النساءأنويبدو.واللونوالنوعتةبالطولفتتعقق

أووجههنيغطيحجائاالحالاتبعضفيلبسن

فط)مالظهرإلىويصلا!تافعلىينزلشالأ

لنقلالمراتبعضفيستعمل9:22(،ت،ح

لخيش،سقوطرعومفي3:15(.)راالاغراض

شالأيرتدبنوهنالبالغاتوالنساءالصباياتصؤر

)تدالركبتبنإلىبصل)كتونة(وقحيضاطوللأ

5:س(.نشىرج،ألوانذاتأوأبيضيكون

لباسعنالعيدلباسيتمئزلاالعيد.بىس3(،

27:15؟)تكبالنوعئةسوىالعادثةالأيام

أنيمكنالتي15:22(لوا-12؟ا22:ت

لباسستما)ولاالعيدلباسالبز.منتكون

9:3؟مر9:8،)جاالأبيضهو(الكهنة

اللازورديأيضاهناكولكن3:4(.رؤ

31:22؟أم:01،9إر8:26؟أقضوالارجوان

:24؟اصم)2والقرمز27:7-8(حز؟4:همرا

أجلمنوخصوضا4:03(،إر31،2:اأم

الففيئوالثرلطالقيطانذلكإلىبضافالناء.

14-15؟،4501:مز24؟:اصم)2الذهبيئأو

.(22:12)نثالرداءوأهداب،(16:01،13حز

ن!يجينمنالمصنوعاللباسيحزمكانولكن

91:91؟الا(والكتان)الصوفمختلفين

22:11(.تث

(ق)ثالمسحهو.والوبةالحدادلباس4(،

31(3:صم342؟27،)تكحزاممعئلبس!أولأ

ثيابفوقأو21:27()املمباشرةالجسدعلى

فوقثيابتوضعلاولكن.3(.6:مل)2أخرى

3:6(.يونا؟32:ا)أشظاهزاليكونالمسح

بالحدادخاضالبائاأيضاادتعملنالنساءأنويبدو

14:2؟صم)2أس!دبلونمسحمنمصنوغا

اللباسوهذا5:أإ.با05:3،إش21:01،

؟،3814،91:)تكالأراملثوببثبهالأسود

:8،501.)3:

علامةثيابهميمزمونكانوا.الثابتمزلق5(،

بمناجةالعظيموالحزن3(3:اصم)2الحداد
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وأ2:12(أ:02،أي13:91؟صم)2الثفاء

24؟36:)إرتجديفأوتهديدأماموالغيظالغضب

نواوكا.(41:41،22:23أع؟62:55مت

الرداءأو34(كم!:)تكالفوتياللباسمرازايمزمون

القميصالمراتوبعض2:12(.ا:02؟)أي

إلىيعودأنبرلدالانسانكأن15:32.صم)2

خدمنهخلالالكهنةعظيمعلئمنعكان(.الموت

تد.(-21:0112الاالحدادويلبسثيابهيمزقأن

تفعلهكانتتماقريةالثيابتمزيقعادةتكون

(.أحيرامناووسعلىنراهما)هذاالبكاءات

!االلباسكهنوقما،"رجالكهنول!()ا!،لباس

منعائلةرئيى.لابانرج.البدرأوالبياض:بنة

نح؟2:45عزرج.السبيمنعادواالذينالتييم

7:48.

تداوس.يهوذا5رجبوس

رج.32(:اهيش)يهوذافيمدينة.اللبوءات:بؤت

لباؤت.ببت

كالا.:اليونانيةفي.بلخ:العبريةفي)ار(لن،

الأماسيالطعامالغنمولبنالمعز)حلص(لبنشكل

يي:27؟27أم؟3214:)تصاسرائيلبنيحياةفي

الزقفيباللبنيحتفظون9:7(.اكور93:26؟

8(.ة18)تكللضيوفويقذمونه4:91()قض

أصم01،.ا:)أيالجبة*فهيصنعونكانوا

وأه!،أم)حوالسمنة17:92(صم17:182،

تث:18،8تك"واللبنة"اللبنئسئىماأوالزبدة

مأ17،92:6؟ت02أي5:25،قض32:14؟

23:91؟خريمنع22(.،7:15إش03:سم،

كانلأنه،أفهحلبفيالجدييطبخأن34:26

الحليبوفرةإن.الكنعانيينلدىعبادئاعملأ

عنوصورة12(:94)تكوالغنىالازدهارعلامة

:418يوء؟6:16؟ا:55)إشالمسيحانئةال!عادة

بياضا5:2؟اا:4نثىقابلوعل(.لبن5رج

اللبن.بالحلبالينين

صورةهوئمزجلمالذياللبنالجديد،العهدفي

3:ا-2()اكورالم!يحيئالتعليمعناصرعن

2:2(.)ابطالمسيحونقاوة
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تدك.شبدو..بلح:العبريةفيوعسللن

:4)نثىالحبيبةحبمثللذيذطعامعلىالعبارة

لبئاتدزأرضالموعد:أرضفيالوفرةفتمتز11(،

:3؟سم،ه:13؟3:817،)خروعصلأ

،-27:14،8:1613:14؟13عد24؟:02لا

:926:9،15،27،3،:6:311،تث*

32،22:؟ه:19إر5:6؟يثى02؟31:

أرضأجمكوتمثز02:6-15(.حز

معنفابلهاالمنفاثلةالنظرةهذه15(.02:6،)حز

يهوهأمانةئبرزوهيالبربة،فيالعيشتساوة

أجلمنومحتتهللآباء،أعطيتلمواعيدالحظبمة

8:7-)تثالطثةالأرضهذهأعطىإذشعبه

32؟23-)تثبركاتهوكل-15(ا.:11؟ا.

والسمنالزيتمعوالعملواللبنالحلبببورد14

"لبنلعبارةاخرمعنىوهاكوالخمر(.والحنطة

فيكماالفقراءطعام،بدائيطعامهولما.وعسل

.(715:)إشعصانوئبلطعامكانذاك.البردة

صاقيةأولبنات.شيحورلبنةرج.البياض:لبات

26(:91)يث!الجنولئةأشيرحدودعلىتفع.لبنات

قيشون.أوالزرقاءنرةاليومهي

)بشكلم017طولهاجبلثةسلسلة.الألض:لبنان

احتفه.م0003قمحهابعضارتفاعيتجاوز.(أ:9

لبنانيعتبر.(الحولون:العبرتةفي.3:3قض)الحثئون

3:25؟:7،اأتثالجعادلأرضالث!مالةالحدود

كز9:91؟امل13:ه-6،:4؟ايش11:24،

.وسروهبأرزهاشهر،بغاباتهلبناناضتهر(01:010

نبوخذيوتجه.ونباتهوحيوانهوثلوجهبمياههاشتهر

اللسلةأولبهنانوانتيلبفانأهلإلىرسالةنصر

النربئةالسلسلةعنالبقاعسهليفصلهاالتيالثرقئة

أرزهمنأخذواالأشورثينأنإلىونشير:7(.ا)يه

الاسكندرواستغك،أممانوسغاباتمنأخذواكما

بقيقد.لنانأرزوالرومانتونوال!لوقئونالكبير

.باروكجبلوعلىالمكملجبلسفحفيالأرزبعض

(:لبنانعصقأولبنان)واديالبقاع"رح

منمؤئفة)قاعةلبنانغابة12:7.:17؟اايش

2(.7:املرج.لبنانأرزمنعموذا45

لبنان

)منوالاريخالجغرافيةلبنانإلىنتعزفحين

القيمةننحىلانذكرها(،التيالمدنخلال

كانفيه.الذيللخشبوالدينثةالاقتصادية

طربقعنوالأشوربون.بحزايستوردونهالمصرلون

هومبابااليطانواجه،غلغامشالبابليوالطل+البر

بعضتقولكما،لبانأرز،الأرزغابةيحرسالذي

الوفرةبستانالغابةهذ،صفبالرجمات-

المقدسة،الجبالبينحثيةمعاهدةوجعل.والنزارة

أن،الأولفلاسرتغلتمثلمنتصرملكواعتر

عكرية.مغامرةمناكئرهو،لبنانغابةإلىالدخول

ويأخذونخلفاؤهبهوسيقتدي.أرزهتطغهو

)+:24إشفعلرذةهامن.شهرةلنفوسهم

قلت:.رسلكبوا!طةالرب!أهت:23(:91مل2

وقطحت،لبنانجبالرؤوسصعدتمرممبيبكل

أقصىإلم!ووصلت،عروهوأفضل،أرزهأطول

الشيءنبوخذنصروصيفعل.غابه"محاهلوالىأعاليه

،يغمركلبنانعل"جورك:حبقوقفبهذده.عينه

)2:17(.ئرعبك"بهائمههلاكحتىبل

،مرة07المقدسالكتاتفيلبناناسميرد

وصيدا،مرة95صورومدينة،مرة75والأرز

53نحوالمقذسالكتابوذكر.مرة05وصيدون

(.لبانفيجميحها)تقعمقاطع01و،وقرلةمدينة

منونساء)رجالشخصئاتعشرعنوتحذث

بمرادالتيوالكناياتالأسماءمنالكثيرعداة(لبنان

الوعر،،االجبلبالحرت:يذكرلم!انلبنانبها

.وكنعان،فييقية،الاردنكبرلاء،الملكفردوس

علىالمفدسالكتهابلذدالتاريخيالصعيدعلى

لاطعلى،التجارينثاطهاواتساعصورعظمة

البحرإلىوصلالذيوالبحريالتجاريالفينيقيين

أيابمالعربجزيرةوحولافريقياوشرقيالأحمر

الفبنيقيةيالعبادةانتثارعلىصور،ملكاحيرام

دولةعلى،اورشلبمهبكلبناءعلى،اسرانيلشب

الصعيدوعلى.البقاعسهلفيالأراميةصولة

وتغطيهالئلوجتكلفهأبيضجبنلنانيبرز،الجغرافي

الارزأصجارهويتزغم،الب!خورثةالرائحةذاتالغابة

العظماء.ومثتهىالملوكمفخرةالعظيم
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اصائيللقبائلالحدودلبنانيبدو،التوراةفي

17؟ة11ا:4؟يش11:24؟1:7،3:25،)تث

فيسبعبئرإلى(الشمال)فيدانمنالممتذة:7(12

بنوإليهايصللمالبلادهذهولكن.الجنوب

"وأرض13:ه-6:يثىيقولكمااصرائيل

بعلمنشرفالبنانوجميعجيل()أيالجبليبن

البوة()أي"حماةليبوإلىحرمونجبلتحتجاد

بالخشبسليمانجاء3:3(.قض؟13:ه)يش

شثنالذيقصرهأجلومنالهيكلبناءأجلمن

9:91؟7:2"ة5:13-28)امل"لبنان"غابة

شبهمثفالضيقوقتفي2(.01:17-أ

الوعرغاب"يقطعالحذادأنإضعيا).ا:34(

".يسقطمحدهبككولبانبالفأس

صنعتالتيلبنانساكنة"ياوارميا)22:23(:

فيالوجعيأتيكحينتثنينثملها،عث!اأرزهمن

اللفبهذاالمرتبطةالكرياءإننلد".كالينحاض

خشبمنأيضاوسيأخذونالثقاء.تستدعي

"لأتوا3:7:)عززربابلهيكليبنوالكيلنان

بعدالبحر،بطريقيافاإلىلبنانمنالأرزبخثب

لهمي!.الفرسملككورشأيرنأن

أجملالتوراةفيالشعريةللنصوصلبنانوأعطى

الكبرياءرمزنارةهيفأرزانهصورها.

وطوزاالمرتمع(،العاليلبنانأرز2:13:)إش

كالنخل"الصديق29:13:)مزالجمالمثال

24:13:"سيينو".لبنانوكأرزيزهو،

ومحدهلبنانمهابة"(.لبنانفيكالأرز"ارتفعت

فينقرأ.مديحموضوعأوانتقادموضوعهما

يذويولبنانةوترزحتنوح"الأرض9:عها:إش

محد)الأرض("أوتيت2:!3:وفي".الخجلمن

يبثر:0613وفي."والشارونالكرملوبهاء،لبان

السرو،بخانمجديجيء!إليك:أورشليمالنبى

،.لمقدصيزينةفيكون،جميغاوالثريينوالنديان

الفلوب.تبهجسيوله.النفوسنسكرلبنانعطور

؟أ-15ا:4)نشالبثريرعبالمفترسوحيوانه

وأثمارهلبنانخمرالث!عراءوينثد:9(.14مل2

اللهإلىالئبعودةهوشعفيصؤر.وأزهاره

فياسرائيلمملكة)أيإسرائيللبني"اكون:فيقول

فيزهرونكالدى،(السامرةبحاصمتهاالثممال

فروعهم.كلبنانجذورهمويمذونكالسوسن

.كلبنانورائحتهم،كالزشرنهمبهاؤيكون.تنتشر

جنة،فيكمافيحيون،ظتنفيويسكنونيرجعون

"لبنانكخمرصينهمويكون،كالكرميزهرون

الخطفييقولاا4:نشوراح:6-8(.14أهو

شهذا،تقطران(العروس)أيتها"شفتاك:عينه

عبيرلبنانعبيروثل،ولبنعسللسانكوتحت

72:16(.مز)رج"ثيابك

اليضاءتبخة

الجنوثةأشيرحدودعلىتقعلبنةشيحور1(،

قئون.أوالزرقاء،نهراليومهي:26(91)يش

سيناءبينالبزلةفياسرائيللبنيمحطة24(

رمونعنقرلبةتبدو.022-ال!ه!:عد.وقادش

ورشة.فارص

يفول.قديمةكنعانتةملكثةمدينة،3(

يشوعإن9312:15،ي!.ا:32-92،

42(.15:إ)يشيهوذاسهلفيفعاحتفها.

2:سا،)يث!اقهاتبنيمنللاؤبينأعطيت

احتل،يورامأيامفي.لبنيلعشيرة6:42(أخا

في21:.أ.أخ8:222،مل)2لبنةالفلسطئون

حاصركماسنحاربحاصرهاحزقيازمن

واديأسفلفيالصافيتلتكونقدكاكي!.

بيتمنالجنوبإلىكلم8يبعدالذيالسنط

تلفيلبنةيجعلالحاليالاتجاهولكنشص!.

كلاكيش،منالشمالإلىكلم7بعدعلى،برنا!ط

91:8،مل)2جتقرتمنالشرقإلم!كلم"ا

إرميا)بنتحموطلموطنهيبخةإش+:8(.

يهوذاملكيوصدتيايوآحازأم(لبنةمن

01تبحد52:ا(.إر23،3.24:18:امل)2

.عقرونمنالجنوبإلىكلم

في

لاويبنجريثوذابن(شمعي)معهو"أ(

يحكل5(.6:2،أخا3:18؟عد6:17،)خر

نعدادهناك2(.3:ا)عداللبئيينعثميرةنسله
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عن)يختلف26:58عدفياللاوتينلعثحائرقديم

وقهاتجرشونعشائرإلىالفانوفنالتوقح

فيكانتاللاوئينمساكنأنئذكرومراري(.

23:7-9،أخافيالكنعانثة.المدينة،لبنةمدينة

بكرهويحئيلوشمعي،لعداننقرأ262:ا

لعدان.

ووالدمحليابن.مراريعئيمةمنلاوفي24(

6:14(.أخ)اشمعي

إلىالطريقتقودحيثأو:.حماةمدخللوحماة

لكنعانالشمالئةالحدودهيهذه.حماة

مل8:652،امل13،2،34:8:ا)عد

يقول12:25(.امكابم6:4عا14:25،

حماةمملكةمدخلهيلبوحماةإنالبعض

منالج!وبإلىكلم013يجدوالمرقع،العظيمة

قريةفيبعلبكمنالشمالإلىكلم03و،المدينة

الكبير.العاصيصهلبدايةوفياللبوة

و!ثكيم،ايلبيتبينتقعيلدة.لانةمنمئفةلوفة

21:91(.)قضشيلوهمنالشثيالشمالإلى

لابانا.!ر!.لبنانيةقرية)ال(لبوة

ملجأ."رجملجالجأ،

.لاغاش*رجلجثى

لجوء.مواضعالقديمالسثرقفيالمعابدكانتلجوء

تلاحفهمالذينوالاناس،الياسيونفاللاجئون

بستطبعون،واليتامىوالأراملوالفقراء،،العدالة

طعائا"يرزقهفالته.الالهحمىفييحيشواأن

إلىبالنسبة01:18تثيقولكما،،وكسوة

إلىتلثحالمزاميرفيعباراتهناكر(.)جاللاجئ

أعدائه:منملجأالانسانيجدحيثالهيكلوظيفة

تغطيما27:2-ه(.)مزبأمانالانسانفيهيقيم

الذيأدونياوان61:4-15.)مزالربأجنحة

السياسيئالخصمفصارداود،خلافةفيطمع

نأعلمحينالمعبدإلىاللجوءطلبلسليحان،

ولكن.ه-53(.ا:)اململكامسحقدخصمه

وحسب.ملجألهيجدلنالثهزيرإنه5:مزيقول

عمذاالقاتلينتزع،لأ21:4خرفينقرأهالذيالمبدأ

ليوآباللجوءحقيحطلملهذا.وئقتلالمذبحمن

3:26-27،صم)2وعماصاأبنيرقتلالذي

المعبدداخلفيفقتل2:ه-6(،امل02:9-.ا

مقابل31(.28-:2امل)منهيخرجأنرفضلأنه

ثمؤر،سابقبدونقتلجريمةاقترفمنهذا،

منلئفلت21:13()خرمعبدإلىيلجأأنيح!تطيع

الملجأمدنحولالتشرحتوخىوقد.الدمانتقام

91:ا-13؟4-43؟اة4ئث35:9-34؟)عد

ثابئا،أسائااللجوءنظاميعطيأن-9(ا02:يش

هذا.الدمانتقامممارسةيرئبعينهالوتتوفي

لا،الموتيستحقوحدهالقانلأنيفترضالتشريم

نأعمدبلاالقاتليستطغالتيالمدنويحذد.أقاربه

يقومالذيالكهنةعظيمموتحتىإليهايلجأ

يقبرالرتت،هناقي.اللهشعبفيالآنبمهئته

اننهى.قدالدماننقامحق

صعبةالنظامهذاتصؤرالتيالنصوصإن

يقفيالمذكورةالسثالملجأومدنالتفسير.

32،،2111،21،27:يث!لىنجدها-9ا02:

إذن،لاويين.كمدن6(أحا)رج3638،

لاجئينالأصلفياللاويونكانهل:نتساءل

اللهحمابةفي،المقدسةالمدنهذهفييعيثحون

جذويفذم؟الحبادةشعائرعلىغبوربنإلىفتحؤلوا

لاوكلاجئ94:ه-7()تلثكقانلاللاويين

ملاحظاتنفهمونحنأ(.!ه!:9)تصلهموطن

في3:52،تكحولأأسئلةالاسكندرافيفيلون

انعكاسالا311-313(،3:23،الخاصةالشراخ

نظاموجودحزكهأدبطبناءإعادةبل،معاصرلواقع

الهلنستية.الممابدفياللجوء

.وشرابطعامءر!)ا!(طم،

)بدن(.بشر"رجوالدم)ال(لحم

هي15:ة4(.)يئىيهوذاسهلفي!دينةلحماس

اللحم.خربة:اليوم

لحم.بيتبنيتاسصهاعلى.كنعانئةالاهةاسمطمام

قتلهالفلسطثينمنرجل.الجتيجلياتشقيقلحمي

الموازيالنعنفيه(.ة02أخ)ايعيربنالحانان

هولححيالبيثالحانانأننعرف21:91(صم)2

لكلمةتشولههولحميالجتي.جلياتقتلالذي
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بينالكهنولنالمؤزخنثمقالطرلقةبهذه.لحميبيت

هوداود)حيث17:52واصم21:91صم2

جليات(.قتلالذي

حادثةبهترتبطفل!طبةمنقرلبموضع.الفلث:لحي

بفكشخصمئة)قتلوالفلسطئينشحئونبين

منهناك91(.14،17،:59،9)قضحمار(

الهراريآجيبنشصةفعلهبماالمكانهذايربط

الفلسطثينمنجشعلىوحدهتغذالذي

الداعيعين،هفوريعينرجا(.ا23:صم)2

الفكارتفاع،لحيرمتأيضارج91(.:15)قض

15:17(.)قض

يرانيالذيالحي.الراثيالحيأورؤ!يلحي

نقاليدبهاارتبطتئرثئم.محثنالهاسم)هاروني(.

اسحقوعن16:14()تكسارةأمةهاجرعن

وبارد.قادشببنتقعا(.ا24:62:25،)تك

ممذو.!لمدينةالقدبمالاسملحيو

!يش.،رجلحيث!

إحدىعاصمة2:ص()عزالقديحةلودهيلد!ة

يهوداالىالمكابثونضئهاالتيالمقاطعات

:0311،28-38،ة01رخ:11،34)امك

)اعالمخئعاينياسبطرسشفىاللدةففي57(.

الغرثيالجنوبإلىكلم15لدةتبعد9:32-38(.

يافا،بينلدةالمصزلةالصوصتذكريافا.من

لانحةمنغابتولكنها.أفيقاونون،كتو،

حسب.دانقبيلةفيتكونأنوجبأنهمع،يشوع

بيامين.ابنتامر()أوشامدالمدينةبنى،12ش8أخا

بنيامينمنأناسالسبيبعدسكنهاوقد

11:35(.7:*،نح2:+؟عز8:12،أخ)إ

الصتاع".ووادي.أونو..حادبد،"لود،:بذكر

إلىوالرامنائيمأفبرمةمعنكمانورديمنريوسأعطاها

مقاطعةعاصمةفصارتالمكايىيوناثان

مناطقئةعاصمةاللذكانتا:34(.ا)امك

38"03،:ا.)امكالسامرةمنجز"اونحشكل

.(:13127العاديات،يوسيفوس،11:92،57

لذةأهلكاصيوساستعبدقبصر،موتبعد

انطونيوسمرقسولكن:275(.14،)العاديات

الرومانوسقى14:412(.)العادياتحزرهم

02،135:)العادياتمقاطعةمركزأوقريةالمدينة

حاكم،كوادرانوستدخلهه(.3:الحرب

)الحربوالاسليناليهودبيننزاعفيسورلة،

66سنةالاولىالثورةخلال2:242-244(.

وأفركها،المدينةغالوسسستيوسأحرق،.مب

المظاللعيدأورشليمإلىصعدوالأنهمسكانهامن

نذ.وازدهرتالمديةنمتثم515(.:2)الحرب

المدينةشئيتساولروس!بتيموسالإمبراطور

اليومإلىالعربمنذإليهاعادولكن.ديوسبوليص

القديسموطناللذمنالتقليدجعلالفد.اسم

كنيسةالصلببيونيهابنىوئد.جاورجيوس

فكشفتالمدينةهذهفيحفرلاتتضت.لهبهرائا

في،الحديثالحجريالعصرفيبثريوجودعلى

(،البرونزيإلىالحجريمن)الاننقالالكلكوليتي

القديم.البرونزيوفي

الانسانبتصلباللسان.كلمة+رج)ال(لان،

منحرمومن.قلبهعواطفعنويعتر،بقريبه

ا:02،الوعوفوكأنهاعتبر،لسانهاستعمال

اعملالابكمإلىالكلاموعودة137:6(.مز

أنلهيتيح7:+-+(مر35:6،)إشمسيحالن

:64(.1الواللهمداثحيثد

واسنعمالللسانصالحاستعمالهناك،1(

سلطةفيوالحياة"الموت18:2:اأمقالرديء.

كلها،الحكمثةالأسفارفينجدهماهذا."اللسان

نلعنوبهوأباناربنائبارك"به:يعقوبقالكما

)3:2-12(."اللهصورةعلىالمخلوقينالناس

والافتراءوالمكرالكذبيخرجالثردراللسانفمن

أفعىااللسان20-6(ت51سي:7؟01)مزوالنميمة

وسيف4(52:)مزعسنونومومى4(:401)مز

9:7،)إرالانسانيقتلوصهم57:7()مزحاد

بل!انهيخطئلممن:مخيبةملاحظةهناك:18(.18

لمن"طولى:ثانيةملاحظةتقابلها:16(،91أسي

لاأنالمؤمنونينمثىلهذا)25:8(."بلسانهيخطألم

،الربيومفي3:13(،)صفماكر""لسانيكون

المختارين.بقتةبين
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البزينشد.2(..ا:)أمنقئةففحةهوالبارولسان

ولعترف45:2(،35:28؟)مزاللهمدائحولعلن

شأنه،فاللسان:23(.45)إشالمسكونةفيبقدرته

فيجب.الانحمانقلبيكثمف،الشفتين!شأن

،3:18)ابوالأقوالمعنتجاوبأنالأعمالعلى

ا:26(.جرج

هيالكونفشعوب.الالمنلنؤعوظك2(،

هذا.الحضاراتتنؤعيعنيهذا".لسانكل"من

لافهممبدأعيهالوقتفيولكنه،غنىهوالتنؤع

فينراهاالتيالخطيئةسزمنووجهةالبئر،بين

الانسانكبرياءإن11(:)تكبابل*برجمثمهد

النهتيجةفكانتاللهدونمنمدينةتنيأنأرادث

-ا:2)اعالعنصرةحدثفيولكن.الألسنبلبلة

انقسم:الألسنانقححامالثريةلمجاوزت13(،

بحيث،الرسلعلىنارمنألنةبئكلالروح

كللدىالالسنجميعإلىالانجيلوصل

الروحبلسانالبتريتمالحوهكذا.الشعوب

التكم"رج.محئةهوالذىالروخهذاالواحد،

بالسنة.

مرفأها.ايجهبحرشرقيئشمالىفيجزلرةلسبوس

رحلتهخلالبولسفيهمزالذيميتلانةالرئي!يئ

اي(.02:4)أعالثالثةالرسولئة

الثانيديضدومىوزبر.كريتمنرجللسطانيوس

منجديداقراراأعلنديمتريوسإن.سوربةملل!

لسحطانيوسإلىرسالةفياليهودأجل

3-32(.ا:11)امك

منالجنوبإلىكلم03تبعد.ليكأونيةفيمديخةلسزة

فيهاب!ثرحينبرنابامعبولسكانايقونية.

وشفىالأولىالرسرلتةالرحلةخلالبالإنجيل

وأنهرصهوبولسأنالناسظنحينثذمخقغا.

انقلب،إيقونبةصهودوصلو".زلوسهوبرنابا

دربةإلىذهبالتالياليومفي.بولسورجمالوضع

يعالثانيةالرصولةرحلتهوخلالي(14:21)اع

اتخذومنها.لسترةلطبولسنوقفسيلا

شصيرالذ!(لسترةمن)أصلهتيموتاوس

-3(.ا:16)أعالمفضلتلميذه

.ا:شارون،فيملك.:1218بثىلشارون

مؤشسالاولامينايسأشسهامصرئةمدينةلشت

لثتتقع.طببةتركأنبعد،عثرةالثانيةالسلالة

ال!فلى.ومصرالعلياممربين

إلىكلم93تبعد.العاصينهرعلىنقع)ا!(لطامنة،

.حماةمنالخحمال

أحدبيقثانددانعبرارتبطت.عربثةقببلةلطوشبم

25:3(.)تكقطورةمنابراهيمأبناء

عازر.!رج.اعاناللهأيالعازارالعبرتةقيلعاؤر

وسلممرتاأخوعنيا،بيتمنلعازر14(

-ا:11)يوالحياةإليهالرلتأعاد.يسوعوصديق

قبل،يسرعإن43-44(.5،11،14،17،

-أ:12أبولعازرببتفيالطعامتناولقد،مونه

1(.9-ا2،

فيهالذيالوحيدالمثلهو3.:91-ا16لو2(،

لعازرمثلفيفالفقير.الأمثالفيشخصناسمأينال

نف!ئه،اللهأعانهلقد:معناهلهاسئانالقد،والغنيئ

البحر.تركهأنبعد

انلعلى

نونبنيشوعأجدادأحد7:26.أخا14(

افرايم.تجيلةمن7:26(.أخ)1

بنيمن2(اة23:726-9،أخ)الاوي2("

.جرشون

21(.4:أخ)1يهوذابنشيلةوابنسشةوالدلعدة

لعدان.رخ5

محزدعناللعنةتختلف،القديمأالعافي)ا!(،لعنة

الذيالثزئنتج،فاعلةكلمةفتبدوبالثز،التصنيئ

البببلئةاللعناتعلىبنطبقلاالتحديدهذائعلنه.

اللعنةفهمعلىتساعدناولكنها.المقداربذاتكلها

الفم،فيهواءتحزكمحزدالكلمةيقبرلامحيطفي

حاصم.وبثكلتفعلقؤةبل

1(ر"أر)1(.الالفاظ:اولأ.القديمالعهد(1،

فعلعنيعبزربط(أرارو،:ا!ادية)في

22:27(،)خرالناسعاقةفىمحرم،سلطوممط

الربلعن.المحذدينالاشخاصلبعضومحفوظ

،3:17تك)رضلأوا،(3:41تك)الحتة
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همحتاروعدؤ،(4:11)مكوقاينن،92(:5

بنودخانالذيويثعبه12:3(،)تلثابراهيم

رإ،91-26،28:61-27:51تث)العهد

لخاطئوا،(41،2:2:املا،!:17؟11:3

؟9:25تك)يلفونالآباء،(911:12مز)

12؟22:6،)عدالعزافوبلحام94:7(،

3:8(،)أيالأيامولاعنو24:9(،23:7،

قض،9:23؟6:26)يشاسراثيلورؤصاء

،41:42،28صما؟5:23،12:18

عنفيهايعبزطقرسفيوالكاهن26؟91(،

ر،."أرالفعلوضعهوذاك.الث!خصتةعواطفه

يصيبعقابعلىفيدك!صرا"مالاسمأما

9(،2:3،:2ملا28:0،2)تثللشرلعةالخيانة

:27(.28له!؟3:)أمالشرلرأجرعلىيدك

كرضهايكونأنيمكنلاالتياللعنةهذه

الخطيثة.علىكعقاباللهباسمتلفظ،يهوه

)يشاللهاسمإلىتلجألاالبشرئةفاللعنات

النصوصبعضولكن91(.26:اصم؟626:

)تكبالتهترنبطفاعلئتهاأنعلىبوضوحتدك

22-24(.عد27:92؟12:3؟

كل(ل)أالاسمأما.الفعليردمانادزا،!لإأ)ب(

لعنةهي.قانوفماطاجوله.الربغرضطيكونفلا

17:2()قضنجهلهالذيالسارقعلىنرسلها

وأ2(.4ة92أم،ا:5الاالئهادةيرفضوالذي

نح2،عده:ا4؟24:ا)تكقشمايكفل

حز:92،28)تكملكينبينومعاهدة03(:01

واسرائيلالرببينالمعاهدةمثالعلى:13(17

كيتسقعذاللعفةهذه13(.92:11،)تث

-28:18)تثوبتجاوزهابتجزأمنتضرب

؟:9218؟23:01ار6،:24إش7؟"3:؟02

،17:16،18؟:1695حز،44:12،:4218

لا)وهينفسهعلىالانسانلعنةوهناك91(.

)رااللعنةهذهمثلمنالقرلبة"(!ل"اتسثى

02:13؟14:4!ا،؟3:17اصم:17،ا

امل،:3:9،359114،صم25:222،

حين3(.ا6:مل0201،2؟:2:2391،2،

5:23()عداللعنةمياهفيوتوضعاللعنةتدؤن

كانتإننتيجةتعطيفهي،اثهمةالمرأةفتشربها

ا)نثموالقدبمةالعهدعقودفيوكما.مذنبةالمرأة

بمباركاتالثريعةكتابينتهي-602(،991

منتعاتواحدةولعنة28:ا-14()تث

34،24:أخ92:912-.2؟)تثيتجاوزها

الدعوةمعالقسموممارسةإ.اأ9:دا:3؟5زك

منعددإلىالاستادت،الخصعلى

:7؟01مز4،ةا.4:2،)هوالانحرافات

دينونةسليمانعيهانادى03(31:أي،95:13

-23(.6:22أخ312-32؟8:ملا)الرب

نادربشكلالفاعلالثهفيهايكونل".ل"ق)ج(

فعلإلأ.(:2418أي37،22:مز؟821:)تك

أدب"كيقابلوضث(قكما)يفيل"ل"ق

معالمزيدفييستعملوهوئقيلأ(.كان)ما

قلةعلىفيدؤ،التعديصيغةوفيالشذة،

الوالدينسلطةعلىالثورةعلى،الاحترام

مأ27:16،تث02:9؟لا2:17؟ا)خر

ملطةعلى22:7(،حزا،03:ابم02:02

16:ه-13،صم9:272؟)قضالملك

صلطةعلى.ا:02(،جا2:8؟امل91:22؟

24:.ا-23،لا22:27؟)خرنفسهصهوه

علىيدككما2(.8:اإش3:13؟اصم

نثعرلا:43(.17)اصملداودجلياتاحتقار

الذيالفعلا!تعمالاتسائرفيكمابالفوارق

تث12:3؟ا)نكر""أرالمراتبعضبرادت

أبوبيأسعنفيم!بز24:9(،يش23:ه،

نححياأو2:24(مل)2أليثعوغضبا!)3:

؟هة62)مزالاشراروسلوك)13:25(

91:14،الاعامبشكلوالإهانةا:28(،90

وضعيسئبهاالتيالاهانةأو2-22(،ا7:جا

وضعنالىاذا.(ا.3:؟أم؟ا؟:15)ارالظلممن

يرافقهلافالفعل24(ث2:مل)2أليشعلعنةجانئا

عدميعنيالوالدينلعنبالثز.!رلحتمنيأي

واحتقارهم02:12(،خرد،ب)ككرامهم

السبعينية؟فيب"022:أم،21:7!)خربالكلام
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15:4،متشزا؟قالأيكاكواسغاينت

ولكن21:18،2-ا)تثوالسلوكا(.7:مر

عاليابتيإنل"(.ل"قي!تعمللاالنص

3:13(.)اصمالمشينبسلوكهماالربيلعنان

،24:11،14،15الاالمصركبابنوالاسرائيلي

تشبهمعارضةقدرتهيعارضحين23(

شإ91:6،22،مل2ف،د)حالتجديف

أشورية.ملكقئمبهتفؤهالذي23(37:6،

فدولكن.عداوةوأفعالبشتائمضمعيواكتفى

نأداودفيرجو،الربإرادةبحسصلعنتهنكون

هذهولكن16:.ا-12(.صم)2غفراتايجد

يلغيأنإلىالملكيةالسلالةعلىبئقلهائلقياللعنة

-45(.844:)املمفعولهاسليمان

غرضه،اللهبكونلاالذي!!لل"قالاسمإن

أنواعكلعلىيدؤوهو،أصوا،فوارقخسرقد

23:6؟21:23،تث27:12-13؟)تكاللعنة

2:8؟امل16:12،صم9:572،قض

ا(،27:لما26:2،أم019:17،18،مز

العهدخيانةتحاقبالتيتلكوبالاخص

،28:15؟:922713؟ت11:26،28)تث

مل342؟8:يضر!؟26:031،91؟:45،92

22؟:92بم26:6؟:92518،:24ار،22:91

8:13(.زك22؟،44،8:12بما:428

"أربرادف"قبب"إنم"."زعوب"ب"ف)د(

،23:811،؟،17اا22:)عدبلعامخبرفير"

5:3(.3:8،أير!،25،27:2401،،13

خبرفي(المتعديالمزيد)فياط"ل"قويقابل

بم11:26أمق16؟ا،24:االاالتجديف

بشكليعئرالذيم""زعفعلأما24:24(.

بعضلبالمعنىذاتفينال،الغضبعنأساسيئ

التيفالاقوال،الدارجةالتصميةورغم.الحالات

24،5:8؟ا:4،إش)هوي،"ويل"معتدأ

3:9،إش،أوي؟ا6:،5:18عا؟18ت11

بلةلعناتليست9:12(،7:13؟هو11،

)حرالحرمعنعينهالشيءونقول.وبكاءتحتر

اللعنةمنقريئاالمراتبعضدبيبدوالذيم(

،28(:43!ش،13:6تث؟22:91)خر

علىالفوارقهذه.بذاتهأبذايفعللاولكنه

التيالسبعينئةفيتزول،العبزبةالأفعالستوى

منبمتفرعاتالمختلفةاللعناتهذهتترجم

شخص،علىالدعوةعنيعبزالذي"ارا"الجذر

نلعنه.الذيضدالالهإلىاللجوءعن

القديمالعهد.الربلعنةأ(.اللاهوت:ئانيها.

دخلتوقد.واللعنةالبركةمنطوللنارلخهو

إياهأراناوالذي،اللهخلقهالذيالعالمفياللعنة

(1)تكوالبركةالكمالمعالكهنوتيالتفليد

التيالهامةرور()1فاللعنة.الانسانخطيثةتجاه

والأرض3:14(،)تكالحثةالرببهاضرب

نو!ولعنةا(،)4:اوقايين5:92()3:17؟

بطابعهاتطبعالكهنوقي(،)حسبكنعانعلى

قامبهالذيابراهيمخبرحتىالبثزلةتاريخ

؟3(.12)تل!العالمإلىأيضاالبركةبإدخالالرب

لهوكدتاسرائلجذ،ابراهيماسبااخار

بلفيها.تؤثرأناللعنةتستطيعلابركةولنله

)عدالمختارإلىبالنبةبركةإلىتنقباللفةهي

،(9.1-:24يش6،:23تث-22،24

27:92؟12:3")تكصاحبهاعلىوتعود

اللعنةفألقت،بالاقاختبرهماهذا24:9(:عد

منالدوامعلىاستبعدالذينسلهعلىبثقلها

:2(.13نح23:4-6،)تثادرائيلجماعة

لاثروطاارتباطايرتبطلايهوهأنغير

العهد.لبنودالامانةتتطفبفبركنه.بشعبه

26:16-لا23،21:)خرالشقاءتجزوالخيانة

تث،لغةوبحسبالتولة(.إلىيدعونانبباء040

مناللعنةتجد،الأخيرةالفرصةإلىالنداءساعة

28:15-46؟-27؟27:15)تثاللهقبل

مل)2اسرائيلخيانةإن92:17-.2(.

23:.ا؟17:5،ا:3،اإر22:91؟

42:18،44:8؟25:18،26:6،92:18!

لعنةإلىتقرد:91(16،95:17حز22؟12،

منبالرغمالاخيرةاللهكلمةليستالتيالمنفى

!ثيء.كل
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مازمنلطمرازانجدهالاالتيالالفاظهذه

هذاثلخدمةفيأيضائوجد،الهيكلبحد

ملا5:3؟)زكالانبياءبعضعنداللاهوت

اد-6؟ه24:إش9؟3:بم4،2:2!:1

17-019::22،)عمالمزاميرفيكما11(:12

3:صه!؟)أمالحكمثةوالأسفار21(:911؟18

حك3:16؟صي24:18؟5:3،أي28:27؟

الفردئة.المجازاةنظارفي8(إ14؟312:

كل.اليهويالايمانيستبعد.الالعرائبلىلعنة)ب(

بدفيالله)صاراللهعلىالانساننستطفكرة

الفعلمفعولاللهمنتجعللافالتوراة(.الانسان

علىبقاوةوتحكمم"،"زع"،ص"ال"أرر"،

،24:11لا:22،27خر،ل"ل)"قالتجديف

لاب"،ق"ن،3:13اصم23؟،14،15

خلالمننفترضهأنيجبالذي16(،اا24:

13،،2101:)أمل،بارك!مثلنقوتةكلماث

الجاةفي9(.2:5،أ؟ا:5،اأي3؟.اةمز

حينجذاخطيرةخطئةاللعنةالاجتماعئة،

02:9؟لا21:17؟)خرالوالدينإلىتتوخه

03،11؟02،02:أمبم27:16تث

)خرالشعصرؤساءوالى3:16(،سي

91:22؟16:9،صم)2والملك22:27(

منالان!انيمنعالقريبواحئرائم2:8(.امل

الايجببأنيمكنهلاالذيالأصتميلعنأن

إلامرذولانوالانتقاموالبغض91:14(.

02:22؟أم31:92-03،أممط18-91:17؟

.ا:7؟)مزيلعنونوالذين2-22(.25:ا

اللعنوثحونا:28(95:13،62:590،

أشرار.هم17-18(ة901)مز

رؤماءلعنة:شرعثةتعتبرلحناتهناكأنغير

5:23،قض6:26،9:23؟)يشاسرائيل

حك9:25،)تكالوالدينلعنة21:18(.

صى94؟7؟27:12-13،ئكا،12:ا

نحميالمنة2:24(.مل)2أليشعلعنة3:9(.

إلىالحقتعيدأنتحاولالتياللعنة25(13:0)نح

)أمالجورمنأوضاععلىترذأوكل(ل)أنصابه
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جا03:.ا؟28:27؟26،24:24؟ش11

تعئبراللعناتهذه4:ه-6(.يصي7:21؟

القدبمالشرقعالمفيكماايرائيلأرضفيفاعلة

التوراةأنيبدوولكن3:9(.صي6؟:22)عد

بها،نتلفظالتيالعبارةإلىلاالفاعلثةهذهتنسب

قض22-24،)عدوعدالتهاللهقدرةإلىبل

حتى8:3(،املا؟ا-ا.:16صم9:572؟

اصم:6:26)يشمرارأالرلثاصئمئذكرلمبان

هوجهوهبأنواليقين2:24(.مل262؟91؟

اللهأنيؤكذأأنللمؤمننجبح،الحقعنالمداخ

الياللدنةوأن،6(:4)سيالفقيرلمنةيستجيب

هذا.2(:26)أمنتيجتهاإلىتصللالهاأساسلا

صلوات(أخرىألفاظ)فييلهماللهبعدالةالايمان

؟11:02)إرميافيسئحاولاالآخرلنعلىالدعوة

وفب-23(18:18؟315:15،17:18؟:12

.(83901؟؟)58المزامبر

وضعناإذا.الالفاظ:أولأ..الجديدالعهد(2،

مر15:4؟)متالقدبمالعهدايراداتجائا

ؤر3:،ابمغل3:14؟رو23:ه،اح!7:.ا؟

ألفاظمنكئيراالجديدالعهدفينجدلا22:3(،

"لعن"ففحلالسبعيتة.فيوجدتكمااللعنة"9

)مريسوعفمعلىمزتينسوىيردلا()كاتارستاي

شأنه،يسوعتلفظلقد4(.25:أمتا:21،ا

الولل،واي"،9)معقاسيةبكلماتالأنبياء،شأن

تؤمنلمالتيالجليلمدنضذ(طولىعكسمي

الكتبةضد.ا:13(،لو2؟11:ا)مت

11:42-لو23:13-32؟)توالفريسيين

26:24)متالثكوكيسبثونالذينضد52(،

24-26(،6:الوالعالمهذافيالسعداءضدوز(،

ولكنوز(.26:24)مصأسلمهالذيوجهوذا

الأخير،لليوممحفوظةهياملاعين"الرهببةاللفظة

نفوحمماستبعدواالذينأولكالملكوثمنفثرذل

-48(.12:47)يومنه

حكممنلش،المسغنظرفي.اللاصت:ثاشا.

صارالذيفالمسيح)كاتارا(.لعنةولا8:3()رو

الشرلعةلعنةمنافتداناقدلأجلنا،لعنة
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فييشاركبهآمنمنوكلا(.3؟.ا-ا)غل

الذي3:14()غلالوعدروحوفيابراهيمبركة

)روأباناالآبلما،أيها"اسلا،:نقولأنلنايتيح

وهو:3(.12)اكوررلث"هو"يسوع8:15(.

5؟22(.)غلالمحئةفينعيشأنيؤتيناالذي

يحقلا،المسيحومثلالروحئنعئهالذيفالمسيحيئ

6:28؟الويلعنهمنيباركأنعليهبل،يلعنأنله

يشنمهومنكاتارشاي(،12:14،رو

3:9(.2:23؟ابط؟:412اكور،الولدوراين

اللسانزلقاتمننفسهيحفظأنعليهيجبلهذا،

اللعنة"و"ابناءالكذبةالمعقمينومنا(9-.3:أج

العالم.فيتعملزالتمافاللعنة2:14(.بط)2

،يسوعأناتيما()يحزمون،يلعنونالذينهناك

فيهمليسالقدسالروحأنفيدلون

الربيحتونلاالذين12:3(0)اكور

)غلآخرإنجلأيعطونالذين16:22(0)اكرر

بنووهناك.محرومينبول!فيعلنهما؟9-8(

حئاالرسولبتمئىالذينيؤفوا،لمالذيناصرائبل

ق9:3؟)رومحروثايكونأناخرته(الأغمبهم

اللعنةمننجاالذيفالميحي32:23(.خر

الاخيرالمجيءالامانةفيينتظر،بالمسيحبالايمان

حيثذ:2(22:0رؤ؟16:22أكور))باروسيا(

22:3(.)رؤ"اليومبعدلعنيكون"لن

نعرفها.جيورجيالغةهي،قوقازدةلغةجيورجيةلغة

.السادسالقرنإلىبعضهايعودمخطوطاتفي

اصبحثئم،إدارةلغةالاصللطاللغةهذهكانت

منذأصيةمؤئفاتمنهالناوحفظتادبئة،لغة

.12القرن

والكنابالحبشيةالكنيسة4رجالحبشية)ال(لغة،

.المقدس

والكتابالسريانيةالكنيسة،رج!يمانجهلغة

!يانية.ترجمات*أيضارج.المقدس

فياللاتينيةاللغةتثمبهمصطحةلغةسلافويخهفة

السلافيةأساسعلىتوشعت.الوسطىالقرون

ثمدينئةكلغةإلارئوذكسالسلافبيدالقديمة

ئلاهناكوآخر.مكانبينواختلفت.أدبتةلغة

النحاسلفائف

الصردة،والسلافونية،الروسيةالسلافونثة

البلغارية.والسلافونية

فياوروبئةالهندواللغاتمنعموعةسلاليةلنة

السلافتةمنهانذكر.والوسطىالثرقئةاوروبا

كل.الضرتئةوالسلافيةالغربيةوالسلافبةالجنوببة

هيظلتششركةسلافيةإلىترجعاللغاتهذه

فيذلكعنفكرةولنا.عديدةعصوزاهي

نقلهاكماالاناجيلفينعرفهاالتيالقدبمةالسلائة

.م.بالتاسعالقرننهابةفيوميتوديوسكيرلس

قديمةأبجدئةفياولأذؤنتالتيالمقدسةاللغةهذه

ظفت،اليونالئةمنالمأخوذةكيرلسأبجدبةفيثم

.قربزمنحتىالائوذكسئةالكناضفيئسنعمل

السلافونية.صارتئم

القبطئةالبهيسة"ثم.قبطثةنرجمات"رجقبطةلغة

المفدس.والكتاب

أرامبة،ترجمات*رجفلسطينتةسيحتةلغة

الفلسطينية.ال!وريةالترجمة

.اليونانثون!رخ)ار(اليونانئةلفة

را،،نئى:بيبيةأسفارخمسةهيالحمساللفائق

الليتررجيالاصخعحالفيتردهكذا.أس،جا،مرا

في،الفصحفينشيقرأالاشكناز.مخطوطاتوفي

عيدفيجا.آب9فيمرا.الاسابغعيدفيرا.بزان

ترتبجاء.القرعةأوالفوربمعبدفياس.المظال

حسبالمفرويينعدالاسفارهذه

فيجا،نش.القضاةزمنفيراالكرونولوجيا:

دمارينذكرمرا.سليمانإلىئسبا.الملوكزمن

وأالفارسثةالحقبةفيأس586.صنةأورشليم

الهلنستية.

02فيالئالثةالمغارةفيوجدتالفيفتانالنحاسلفالف

عمودأ،عشراثنيفيواحدنصن5291.آذار

هذافيالكاتبقذم.الخاسمنوريفاتوثلاث

فلسطين.أرضتحتالمخفئةبالكنوزلائحةالنمن

فيهاالتيالمواضععلتدكحاشبةوستينأربعةسرذ

تحت،جرزيمجبل"فيمثلاالكنوز.هذهجعلت

معمضمونهمعصندوقالحليا:الحفرةدرجات

الففمة".منوزنةستين



لفيدوت

باراقايامفيوالقاضيةالنبيةدبورةزوجلفيدوت

4:4-5(.أفض

الهيكل.درج"رجافيكللفيفة

البنتانوكسحولمدراش*.صالحتعليمطوبلقح

بنطوبيا12القرنفيدؤنه.الخمساللفائف!و

)أمالآيةمنالعنوانهذايأقي.ايونانفياليعازر

جزءكلوتقديم.الكتابيبدأبهاالتي2(ة4

إشارة،(صالح)طثب"طوب"بلفطةيبدأأسبوعي

تلمودإلىالكانبعاد)طولبا(.الكاتباصمإلى

المدارشوأولىالسلوكثة،)المدارشاورشلبم

أوردالقدماء.المتصؤفينومؤثفاتالاخبارثة(

العبرية،إلىفنقلهاالارامئة(أمنمراجعهالكاتب

لهجةعلىدككما.الكتابئةالاستثصهاداتوأوجز

للفزأدين.!مناوئة

03(.26:)عدحالق5الاصلفي.7:91أفيالقحي

)ابنشميداعابن.الكلمةحروففلبتوقد

(.منسى

عنكلمبضعةتبعدنفتاليحدودعلىمدينةلقوم

:+(.91)يثىكنارتبحيرة

الكاهنوموتمنفىموضع5:9.مك2لكديمون

كان.إسبرطة!رج.168سنةياسونالاعظم

لكديمون.ملل!اربوس8

"026.25-ا؟سةبينماركطملكماريلمجي

اسماعيليةتبيلةمسا.ملكهو.لتهمكزس:لموئل

31:ا-9أماح!فظا:"3(0أخا25:14؟)تلث

التيالطريقةفيلابنهاأمنصانحوهيلمرئيلبأتوال

فيالوحيدالمثلهيلموئيلأقوال.الملكينمزفبها

فمفيؤضعتلأمثالالورانيةالحكميةالاداب

.امرأة

لتولوس.رسالة"رجرسالة،لنتولوس

)العبرئة(.بيبلئةمخطوطات*رجغطوطلنينغراد،

بمصرارتب!شعب.لهابشعبلهاببم:

علىيدلتدا(.1:اأخا01:13،)تك

وجازراورشلبمبينبلدعلىبدلكما،اللببيهين

.ي9:16املرج.الفرعونمنمهر!سليمانتلفاه

الئمعلة.*رج)ال(،لهب
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زنى،سدومفيأتامالذيلوطإلىنسبة)ا!(،لواط

؟ا:هإ9تكفينراهاممارسةالذكر.معالذكر

بنيفيرجشااللواطاعتر91:22-230قض

الا.المحزمامن)تابو(لمحزمةتجاوزاأياسرائيل

الابالموتئمافوكان18:22:"2:13(،

بمدينةالأصلفيالمحزمةهذهارنبطت02:13(0

"سدومثة".أبضافئمثة،سدوم

والدتهمعالنصبذكرها.نبموئاوسجدةرلش!

ا:5(.تم)2افنبكة

*لونيس.رجلوئا

ئذكرونليبيا.مناصلهم.لوديم:العبريةفيلويون

المصريللجيث!كمعاونينالكوشيينمع

3:9(.نح11:43؟دا16:8؟12:3؟اخ)2

علىاستوك.السومرياوماحاكمزاجيزىو!ىل

نفسهونضباوروكعلىاستولىثم.ودمرهالجش

غزواتهأنلانليلكوساناءويرويعليها.ملكا

وسورلة.الرافدينبلادشملت

؟:ه15)إضموآب-كريىفيمرضع)عقبة!لوحيت

:5(.48ار

لود

في)مصرائم(بمصريرتبطشبلوديم.14(

ا:11(أخا؟ا:13؟)تكالهوهةالسلسلة

.ا:22،)تكالكهنوتيةالسل!لةفيوبسام

معلودفتجعلالايراداتسائراماا:17(0أخا

،27:01حز9؟:46ار؟66:91)إشفوط

شبعلىلوديدكوهكذا2:23(.يه،"3:ه

هناكالاحمر.للبحرالافريقيالشاطئعلىيقيم

ا:17،أخا01:22،ئكلودإنيقولونثزاح

تكلودمنآخرونوجعل.ليدبةهي6691:إش

وقدوجازر،اورشليمبينتقعبلدة.ا:13

.الفرعونمنمهرآسليمانتسفمها

13،ةأ.)نكلودأهلالوديم(:لودبون2("

اشعبااللوديونكان46:9(.ارا؟ا:اأخارج

05منهاوصلنااوروبيةهندولغةتكفمواخاصا.

يدخللم.م.ق4القرنإلىمعظمهايعودكتابة

كثر.المرمناوبينسلالةمعإلأالتاربخفياللوديون
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الياتيس،)687-652(جيجيى:المعروفينالملوك

دئرتالذي)561(كرلوس56(،)506-ا

أرهقتهاأنبعدالفارسيكورشبيدمملكته

المادايين.معالحرب

لدة.اليونانيةفي34(

ليدية.،رج4("

أرضفيةالاردنشرقيفيمدبنة.شيءلالودبار:

أملكاالانييربعامأويوآشثانيةمرةاحتلها.جاد

نقرأ:1326يشفي.13ة6عافيكذااصرائيل(.

-4ة9صم)2عميثلبنماكيرموطنهيلد(بير.

.2لود:*ر!لوديم

.2:لود،رجلوديون

بروحام(.)رجعبولةغير(رحمةالا:روحامة-لو

منلهؤلدتلابنةهوشعالنبيأعطاهرمزياسم

بعدفيماالاسمسيصبحأ:6-8(.)هوجومر

والمرحوم!.المحبوبةإيروحامة

اللوزشجر:لوؤ

)يثىالكنعانيةالمدينةنلك.ايلبيتايمم1(،

ايلبيثلوزصارتا:23،.قض18:13؟

كثريعقوبإن.اونوبيتايلبيتوصارت

والانبياءي(28:9135:6،)تكالاولالاسم

الثاني.الاسم

قال(.سورية)فيامخثيينارضفيمدينة،2(

نأبعدايلبيتمنشخصأضهاا:26:قض

اسماءاقئرحت.يوصفبيتإلىالمدينةهذهسم

الشمالإلىكلم38تجدالياللويزةمنها،عديدة

صور.منالشرتيئ

اللوز.كامدر!الكامدلوز،

هولوط،الكهنوقيالتقليدحسب.لوطانرجلوط

منعمهمعهاجر.ابراهيماخيوابنهارانابن

:11،27)تككنعانإلىحارانمنرافقهثم،أور

فيلرطأقام،اليهوهيالتقليدحسبه(.:3112؟

كان-14(.ا:13)تكسدومفي،الاردنسهل

الذيالدمارمنفجا،الخطأةمدينةفيالوجدالاز

إلىنظرتالتيلرطامرأةأما.والجوارسدومضرب

لوغوس

رج-92؟أ:91)تكملحعمردفصارتالوراء

لو؟ي2:7بط2؟:6:9117-7؟01حك

العقابهذافيالكتاب)يرى17:28-32(

يجعل(.الازمنةغايةديونةعنمسبقةصورة

منيتحذرونوالعمونيينالموآبيين03-91:38تك

83:9مز؟2:991،تثرج.ابنتيهمعلوطزنى

وهناكلوط"."بنيوعمونعوآبيسفىحيث

الذيلوطعنيتحدث14()نكمستقكتقليد

بعدعمهوحزره،المتحالفونالاربعةالملوكأسره

شخصأنإلم!هنانثيرالمدو.علىمفاجئهجوم

امرأةخبرإنئم.لوطأبناءمنأهميةأقلهولوط

بتقلبديرتبطملحمنتمثالالىتحوتتالنيلوط

الملحنصبعنشرحايقدمأنيحاولوهوآخر،

الميت.للبحرالغريالجنولطالشماطئعلىالموجود

يثرقيمنجاءبلوطالمتعفقالتقليدأنإلىنشيركما

الاساسئةالنواةأما."لوط"بنيعئائرمن،الأردن

الميتالبحربمنطقةحتتكارثةحولشعبيئفتقليد

التقيدهذاضتممتىايتيولوجي(.،هو91ف)إن

لا؟ابراهيمعنالتقاليدفياسرائيلبنيإرثإلى

قديم.زمنفيشلث

36:02؟)تكالحوريسعيربكر.لوطرجلوطان

الحوريةالعشائررؤساءوأولا:38(أخا

)اوهيمام،حوري:ابنانلهكان36:92(.)تك

36:22؟)تكتمناع:اختهاسمههومام(.

ا:93(.أخا

هوشعالنبىأعطاهرمزياسم.يثعبيلا:لوعمي

سيصير9(.:ا)هوجومرلهولدتهالذيابنائهلثافي

2:3،)هوشعبيأيعميبعد:فيماهذ!الاسم

الكلمة.،الفول:)ال(،لوكوس

الجديد،العهدفيمرارأ""لوغوسلفظةترد(1،

المسيحعلىمراتثلاثفيإلأتنطبقلاولكنها

هذهفي14(.ا،اةيوا:ا،يوا:13؟91)رؤ

والكلمة.المسيحيتماهىفقطالثلاثةالنصوص

"كلمةالمسيحيسثى،الآيةهذهفي.:9113رؤ)1(

مشيرأاللفظةهذهيثرحأنأرادمنهناك."الله



لوغوس

نماهيعندنذ.القدبمالعهدفيانتقمفعلإلى

المهلكالملاكمعالالهيالفارس

12:23،خررج18:14-16،)أمك

94:2(.11:4؟إش2:9؟مز2:16؟اأخا

للمسيح،تولوجئةالاسكاالوطمةأمامنحن،إذن

آخرونواعتبر.الوحيكحاملاللوغوسأماملا

العهدفيالمحاولاتكلنهايةهي:9113رؤأن

النهائيالخقيقالمسيحفيترىالتيالجديد،

آميناسمأو.دقالصالأمينا:أاآرج)اللهلكلمة

3:14(.رؤفي

(1:)1الاولىبوحنارسالةبدابةإن.أ:أيوا)ب(

فيالثزاحوذكر".الحياة!كلمةالمسيحتسثي

الله""كلامحيثتثنصوصالمجالهذا

؟ا:4)نثالحقيقتةبالحياةمرازايرتبط،كوحي

16،إ2فلرج32:7!ا،ا-03،15:!ا

ر6؟5:24،6:63-25،يو4:4؟ت

أيضاالمسيحيسئىيو،1سياقفي16:"ه(.

14:6(.يورخ5:25؟ا:2؟)ابو"الحياةأ

اليوحناويبالمطلعبراارنباطإلىهنانشير

يفترضايوفياللوغوسفذكرا-18(.:أ)يو

هذا.آخرمكانفياسئعملتتداللفظةهذهأن

نأالجملةبناءيدل،أخرىجهةومن.جهةمن

وكأنهاللوغوسعنالكلامفيبترذديوحنا

حمبمة.حياةفيمعهترافقانسان

أربم"لالوغوسلفظةتعود.يوحناانجيلمطلع)ج(

الذيالراجالانجيلمطلعفي14(،1:)1مرات

فاللوغوسليوحنا.سابقانثدايستعيدقد

)يوالأزلمنكموجوديفذم(تعريفا!)بدون

6:+-62؟3:13؟يو3:14،رؤرجا:ا؟

وكفكرة24(،58،16:28،17:5-8:23؟

-7حك911:98-09،مز)رجالخالقةالله

!الحكمة"محل"الكلمة"يوحناأحك9(.

)رجالحباةتخلتىككلمةأو،نقلبدفيكمدلول

الوقتوفي15(.:42سية835:أم6،+إمز

وبهذه:14(،1)يوالمتجشدالكلمةهو،عيه

،-4446ة12رج؟:18أ)يواللهموحيالصفة
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.(،1:اكو6،:4كور2أيضار!9،:14

18(.،ا:ا)يواللههوالكلصة:بوضوحوقيل

اليهـوديالعالماولأ:..اللفظةاصل،2(

"لوغوس"لفظةظهرت،هراقليشمنذ.افنستي

وأخذتاليونانئة،الفلسفةمدارسمحملففي

هو،للوغوسالرواقيفالمدلول.عديدةمدلولات

.مكانكلفيعرف.ويديرهالكونيلجإلهيمبدأ

فيضعلىليدكمزةاهـ2.قرابةفيلوناستحملهوقد

أتاهوفيلونعندالنظريلفتوما.الخلقوأداةالله

)بدونتيوساصم"!لوغوسعلىنطتقأننمتطغ

فيكحفظ(التعريفال)مع"تيوس"هوأما.النرلف(

تبوسهواللوغوسا:ا،يووفيالواحد.للأله

ابقوللا(.التعريفال)مع"تيرس"هولا)الله(

إنهيقولولامخلوقغيرهولوغوسإنفبلون

سانرمثلبمخلوقليسبالأحرىأو.مخلوق

فيهاتادوزاأبضااللوغوسولعب.الخلائق

الجديدأما.حمادينجعوأدبوالهرماسيةالغنوصئة

معاللوغوسهذاهىماأنهفهو،اليوحناوقيالمطلعفي

منالذييسوعهوملموستاريخيئشخص

:تال.الغنوصياتمعكلئايتنافىماوهذا.الناصرة

من!صار1:14(.)يوئرا"صار"والكلمة

تذلعلىيدك"غيغنرماي"وفحل.تاش.ودم

في)كمامظاهرعلىولاجحدلبسعلىلا،حمقئ

أنسائايكنلمبصوعأنتعتبرالتيالظاهرلةبدعة

إحدىهنايهاجميوأنيبدوإذن،حفا(.

لاا(مجده)رأيناآ14منتبقىوما.الننوصيات

الظاهزية.بدعةمنيوحنافنجعلنمزلهأنيمكن

إلىاليهوديالعالمعادالراينى.الأدبلانثا:.

الرلثتال(ر"،"امفعل،)الكلمةا"رم"ملفظة

لتهحافظ"يهوه"محلتحلالعبارةهذه.التراجيمفي

هذهنعتبرأنن!تطيعلاولكننا.اللهتساميعلى

أنناهونفولهأنيمكنماكل.إلهيكأقنوم"ممرا"

الحلقاتتكونوقدشعرفي.تشخيصأمام

الججمعصلواتفيالعبارةهذهعرفتاليوحناوئة

ماوهذا.الأنبباهأوالشريعةتراجيمنيشياولا

:91،13رؤاسنعصاكئفهمنا
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إلىنظرةالاعتباربحيننأخذأنأيضاويجب

الكلامإلىبالنبةوتمئزالرابينيةفيتصخد،الشريعة

ث)اسرائيلفيالثانيالوحيقنالهوالذيالنبوفي

بوحنايكونتدوالأنبياء"(."الثريعةة-517:ه

ومنجهة،منالنبويالكلاميبرزأنهناتمئى

الرابينيبنلدىالثسلعةتخحخيصيعارضثانبةجهة

علىيوحناطئقأخيرا)1:17(.ي!وعوشخص

الحكمةعنالحكميئالأدبقالهما"لوغوس"

معالتماهييكنلمإنا:3(،)رجالمثخصة

اصتعمالالنظربلفتوما24:23.صيفيالشريعة

نجد24:8سي)فيا:14يوفي"صكينوو!فعل

الحضورأيالخسكينة،،السكن"كاتاسكينور"

(.الالهي

تفسيرأفضلونقدمالجديد.ال!د.ثافا:

طبيعةعنالحديثفي"لوغوس"لاستعمال

التوراتيالمدلولإلىنعودحين،خاصةالمسيح

ا-03،14:ارجلم!الله)"كلامالالهيللوحي

العهدفينجدهكما147:91(مز32:47؟

عنللحديثا"لوغوسالازائيوناستعمل.الجديد

ا:2؟لو4،16:02:+،2:2،)مرالتعليم

إذن،الكلمةهو)يسوعالتحفظبعضمح5:ا(

21"لوغوس"لفظةظهرتأعفييعظها(.لاهو

01:44؟8:4؟)4:4؟"انجيل"معنىفيمرة

،18:ها؟17:ا14:25،16:6؟11:91؟

مز)رجالوغوس(كلمتهالذأرصل91:02(:

اللامفأعلناليوناتة(،اللغةفيكماا:7002

شبمهأعلنأي.أ:36(،)اعالمححيحبيسوع

على،العليمعلىأيضابولسودكبمميحه.

"لوغوس":التاليةبالعباراتالانجيل

ا:8(.)اتى"الرب"لوغوسا:6(.)اض

كلمتهأوحىالله2:13(0)إش"الله"لوغوس

هوالكرازةهذهومضمونا:3(.)تيبالكرازة

25،4:3-27؟اة)كوالم!يحفيالخلاص

عبارتيننجد،الراجالانجيلفيا:15(.اتم

رج8،3:ا)يوداالكلمةفي"ئت:متقابلتين

الله(في)أوبسوع،فيو"ثبت14(.2:يوا5:38؟

لوقا

الجصاعةطتقتإذالهذا،.-7(4ة5615؟6:)يو

فينئمالذيالخلاصعملعلىلوكوسلفظةالأول

يكونأننفهم،التعلبم(،اللوغوس)مفعولالمسيح

فماهى،خطوةخطاقداليوحنهاويالمطلعصاحب

الموحياللوغوسفيرأى.والمسيحاللوكرسبين

عينهالوقتوفي:18(.)1اللامنظورللالهالسامي

نإ.لتهالماويشخصهفيالوحيمضونرأى

يسوعبينماهىالذيالرابمالانجيلصاحب

واهتئم12(،6:8؟:2514،:)11الالهيوالواخ!

هذااسنعادقد،يسوعبكلامخاضاانمائا

.يسوعوالكلمةالكلمةبسوعصاربحيثالتماهي

.الربقولات"رجلوكيونلوكبا،

من!ئاواسئا،وجوذا،اللوفيالشعبظكلوفبون

خلالمنإليهالتعزفوبدأ.-.912القرنحتى

ثتم)بوكازكوي(.حتوسةفيوجدتلويحات

كركميش.يخا،حماةفيأخرىلوحاتكئث!فت

قراءةبلأت.الخةمنقرلبةهندوأوربيةلغةلقهم

كيليكيةفيلغتينفينصوصأكثشافمعاللوفية

المسماربةلطاللوفيةدؤنتوقدتركيا.اعمالمن

إلىبوغازكويفياللويحاتعادث.والهيروغليفية

)قربالصخريةالآئاروفي14-13القرنين

فينجدماذا.ق.ما-8االقرونإلىقيمرية(

طقوسبة.نصوص؟اللوفبةالضوص

بذكره.لوكيوسرج.لوكاساليرنانية:فيلوثا

فيلبولسومشارككطبيبديماسمعالنص

والاخأ(.ا:4نم242!فلم،:414)كوالرسالة

يبدو.ماعلىلوقا،هو8:18كور2فيالمذكور

فيالمكتولةالرسلأعمالصقاطعفيبولسلوقارافق

-02:ه16:.ا-17؟)اعالجمعالمتكلمصيغة

لوقالناترك16(.:-28ا:27؟-18ا:15،21

منلوتاكان.الرملواعمالالثالثالانجيل

نامةمعرفةيعرففهو.انطاكيةمنوربماسورية

اهتدىوأيناهتدى!تى.المس!يحيةانطاكبةجماعة

)ححب11:28اعمنيرزماإنالميحية؟إلى

لوقاأنعلىيدلمجتمحين(،كاحين:بازينسخة

انضم.الميحيةانطاكيةجماعةفيالبدايةمنذكان



نجيل(ا)لوقا

51(،أسنةالثانيةالرسوليةالرحلةفيبولىإلى

إلىبولسمعذهبثم،وفيلبيترواسإلىورافقه

حبن.(18-ا:51،12-02:5)اخ!رثليماو

)أعلوقارافقهاورشليمإلىاسيرابولساقتيد

يقول24(.فلم4:14!كور!27:ا-28:16؟

وأرومةاوبانراسفيشهبداماتلوقاانالتقليد

عنهالحدبثبلأ6،القرنمنذ.اليونانفيتيبة

انجيلهيبدألأنه،الثورالايقونوغرافيرمز؟.كرشام

يوحناووالدالكاهنزكرلايقدمهابذبيحة

تليذلوقامنتجعلحكاياتهناك.المعمدان

.العذراءمرلمورضامعمواستلميذيوأحديسوع

انجل()لوقا

-ا:)1المقدمةبعد.وايصيمالمضمون:اولا.

رسالةوخبر52(:5-11:2الطفولةانجبلبأقي!4

)3:ا-والتجربةونسبهيسوعواعتماديوحنا

رسصةيتغالذيالانجيليالخبريأقيثم4:13(.

.أقساماربعةويتضثنومرقسمتى

ا-9:05(.)4:4الجليلفييسوعرسالة1(،

وخطة)6:12-16(الرسلدعوةحولقتركأ

فيالجبلخطبةتقابلالتي)6:17-94(0السهل

متى.

اورشليمإلىسفرهخلاليسوعرسالة،2(

سفرخبرمعالقسمهذايبدأ)9:اه-18:.3(.

السامريمثلبلوفا:خاصةمقاطعفيهنجدطويل

الضالأوالشاطرالابن).ا:92-+(،الصالح

)16:ا-9(،الخائنالوكيلا-32(،؟ا)15

والعثحارالفريي)16:91-31(،والغنيلعازر

9-14(.ة)18

واورشليماليهوديةفيبسرعرسالة،3(

اورشليمإلىاحتفاليدخول2:38(:3-اا:)18

الاممواختياراسرائيلرذل)91:92-48(،

الازائيينعندكماالرؤيا)02:ا-91(،

)21:ه-38(.

خبريتبه:53(-24ا:)22يسوعآلامخبر4("

عئ!ر.الاحدعلىيسرعوظهورعماوستلميذممط

حوللاهحيافكزافصاغ،الرسمةهذهمنلوقاانطلق
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الالهيئفأصلهالب!ثر.وسطاللهابنمجيءمعنى

يتجلى،الطفولةخبرمنذلوقاذكرهالذيوالبثرفي

والخطبة-والتجاربالمعمودئةمعالرسالةبدايةفي

3-4(:)فالناصرةعمعفيألقاهاالتيالبرنامج

قدرةفيالبشرإلىنتوخهالتياللهكلمةهويسوع

هذهاليهودسمعكيفلوقابينئم.القدسالروح

الوثنتونثمالتلاميذ(سيماولا5-6،)فالكلمة

الكلمةفهذه.المثةتائديمثلهمالذين-9(7)ف

بيسوعتعققواالذيناقلاميذعلىسؤالأتطرح

مثل،الخارجمنالذينعلىك!ا)8:25(،

)9:9(.هيرودس

طوللتأفلفهو9-16()فالانجيلقلبأما

إلىوتوخههيسوع3()9؟ا"خروج"ئعدحول

وهبادرة،اللهإبنشخصسزيكشفإنه.أورشيم

ذاكيتقئلالذيالروحودينامتة،يرسلهالذيالآب

التنرمصيريكثمفثما(.9-اف)يصئنالذي

يسمعوأخيزا.(-1213)قفلوبهمفيالذيوالثز

بفعل،المسيحانتةالوليمةأجلمنالنداءالجمغ

تحودلأالمؤمنيحؤلالروحثحعلالنياللهرحمة

الابعاديبرزالتوسيعهذاكل14-16(.)ف

اللهجمةكنوزئبرزكما،المؤمنحياةفيالأساسئة

عنإنلوحتاترسمعندذاك.يسوعفيظهرتكما

ندركفئجعلاننا2(17-ا)فاللهملكوتمميء

)17:02-انسانكلإلىالخلاصيصلكيف

إلى)21:ه-36(،جماعةكللىالى18:8(

مع،وموتهآلامهفي،اللهابنوبتضامن.أورشليم

فيرافق.يقومولكنهيموت.الخاطئةالشردة

34(.)فالحياةطرقعلىأخضاءه

اصله.:ثانبا.

ضدمقدمة،)يوستينوسالقديمالقليدان)أ(

بقول0(003ايريناوس،مورانوريقانون،مرقيون

الثاك.الانجيلصاحبهولوقاانبالاجماع

الص.إلىتتندبراهينالشهاداتهذهوتؤكد

فيهسنجدالثاك،الانجيلصاحبأنهوبما

.الكلماتفيتقاربهناك.الرسولبولستأثير

.الرب:يموعلوقايس!حيالافكار.فيتقارب
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على،الخلاصلتعلبمالثماكلالطاجعلىيشذد

فيتقاربوهناكاليهود...ورذلالاممدعوة

ي؟22:91الوالافخارستياتأسيسخبر

الكتابمعطياتتقولا:23-25(.ااكور

طبيبا.كانلوقاإنوالتقليد

فدم.التأليفموضع،الزمن،الهدف،القزاء)ب(

إلىكتابايقذمون)كانواتيوفيلوسإلىالكتالث

وخهولكنهاتشاره(،علىليسهرمهمشخص

يهمللهذاالقزاء.منكبيرةحلقةإلىالواقعفي

الآتينالمحيحيينالأنهئملاالتيالمسانلالكات

15:ا-02؟مت)مثلا:اليهوديالحالممن

العااتوافقالتيالاخباروئبرز2(،ا-س7؟مر

ماوهذا:28-+(.01؟ا.-ا)7:الوثني

ابخوديدوحيثالاعمالسفرفيأيضانجده

22:25-3،ا21:)اعطيئيناناسأالرومانيون

لمهولوقا.هدفإلىالمقذمةئعرفنا92...(.

بهاقامالتيالعديدةالمحاولاتعنراضيايكن

نعدالاللاحداثعيانشهوديكونوالمأناس

خبريؤلفأنلوقاارادلهذا(.بينهممتى

بدقة،اشعلمأنبعدبيننا.تمتالتيالاحداث

منتزاؤهيقنجديداكتابايكتأنأراد

،اذنا-4(11:0تعفموهاالتيالتعاليمصلابة

اليهمئقلالذيالتعليمأنقزاءهيقنعانلوقايريد

به.نثقأنويصتحقحقهو،المسيحعنشفهيا

زمنعناكيدةمعطباتالتقليديعطينالا

خبرلتدولنفالمحاولاتلو.كتابةومكان

بينبعيدةالمسافةأنتقرض،يسوعأحداث

عرقس.استعمللرقاإنثمولو.الاحداث

سنةقبلدؤنلوإنيقولالاول.تارانوهناك

إلم!اقرب)وهذا07سنةبعديقولوالثاني.7.

وأ،الونانفيلوقاؤن24.3(:21رخ.الصواب

انطايهة.فيأو،الثزاحيقولكحا،رومةفي

مراجعمناستفادلوتاأنالمؤكدمن.المراجع)ج(

الاموربعضبولسمنسمعمكتولة.شفهئة

.عيانشاهدبولسيكنلموانبسوعحياةعن

عرفواالذينمعتكلمقيصرلةفيلوقاكانوحين

لوكيوس

جماعةرئيسأيعقوبوسمعوهيسوع

وتعزفا(.ا-.:91لورج:متى،اورشليم

مترجممرقصمعأقامكما،بطرسإلىرومةفي

يتكلملوقاأنوبما14(.4:01،!وبطرس

منهنسمعيكونفقد،الانجيلفيالنساءعن

استفاد،الشفهيةالمراجعهذه!الى.الثيءبعض

المقدمة.تقولكمامكتولةمراجعمنلوفا

أمانصميمه.فانبعمرقسانجيلمنواسماد

بوجودالثراحفيقولبلوقا،الخاصةالامور

ئسقىومتىمرقسغيرثالثمرجع

اللوتاويات.

لو.طابم:ثالئا.

كتمنأفضللوقاكانالادد.الطابم)أ(

تحابيرهناككانتواذا.الانجيليينبيناليونانية

منها،استقىالتيالكتبإلىيرجعفهذا،سامئة

دؤن.ماخلفئةفيكانتالتيالسبعينتةلىالى

3:6؟،)2:14الشمولية:التعليميالطابم)ب(

رأفةلوقايبرز.(آدمإلىبنسبهيعود:3:32-38

-32؟اا:15؟)7:36-.هورحمتهالله

وهناك.ي(23:42؟91:01،-18:0114

-55؟:46)1عالخلابدايةيرافقالذىالفرح

،:117)0وأقوالهيسوعومعجزات2(2:01،0

إلىاخبراونشير.3،(:2!ا؟18:43؟17:15

التلاميذوحياةيسوعحياةفيالقدسالروحعمل

121.:01؟4:1،14،18؟35:322؟:)1

الانجلى.دوقاإلىنسبةلوتاوي

فيإلاتردلابلوقاخاضةأمور)ال(لوقاودات،

الثالث.الانجيل

السبعينثة..يونانتةترجماث!رحالانطحيلوقيافس

لوكبوس.5رجلوقيوس

الارئوذكيةالكنائسبمرجكيرل!لوكاري!،

رومانيا.*المقدسوالكتاب

ليهية.!رخلوكية

رو!اتي.أصلمناسملوكبوس

كالفوس.متالوسكابسييوسلوكيوس1(4

يعطيناق.م.142منةرومانيتنصل



لولي

فيهاالتيالدؤارةرسالتهنص-1516:24أمك

يذكركماواليهود،الرومانيينبينالمحاهدةيعلن

وخهتالتيوالمناطقوالجزائروالمدنالملوكاسماء

إلبها.

والمعلمينالانياءأحد.القيرينيلوكييوس2(،

اي(.:13أأعانط!يةكنيسةفيالخمسة

منمتهؤدمسيحي.بولسنسبب34(

رومةكني!سةعلىيسلمكتبكورنتوس.

16:21(.)رو

خاصمالذيصيدونملك.ايلولشهرفيمولودلولمي

وماتقبرصإلىهرب107.سنةسنحاربب

)تويعلو(.اتويعلمحتهالاضوريالملكفأحك.هناك

داملكبألهلولوتصفسنحاربمدؤناتأنمع

أيضااندتسلطتهأنالواضحمنأنهإلا،"صيدون

يفولكما،لولىهربصورومنصور.إلى

مدؤناتإن،ثم8؟283(.)العادياتيوسيفوس

)العادياتالافس!يمناندريىوأقوالىسنحارب

منامتدتسلطتهبأنالقولعلىتتفق9:285(

ثورةعلىوسبطر،سنة36حكم.عكاإلىصيدون

اشوري.اجتباحمحاولةوقاوم(،)قبرصكيتيونفي

نيوى.فيجدرانئةعلىفنجدهلوليهربمضهدأما

ددانعبرارتبطتعربيةقبيلة.اللؤمابناء:لأمئم

:3(.25)تكقطورةمنإبراهيمأبناءأحدبيقشان

المئة.قائد،رجلونجين

راحيلوشقيقةلابانابنة(رفقة*)رجبقرة:لة

بالحيلةوالدهافرضهااي(.92:6)تكالكبرى

مأهي92:23-25(.)تكليعقوبأولىزوجة

03-92:)تكويهوذاولاويوشمعونرأوبين

وابنةوزبولونيساكرأمثمي(،0314:رج35؟

؟ا34:رج2،-ا03:16)تكدينةاسمها

زلفةبواسطةوهي،46:15(.35:23،

رج03؟9-13؟)تكواشيرجادأمجارشها،

قرارفبولفيراحبكشاركت:18(.35:2646،

-+؟31:414،)تكارضهإلىبالحودةيعقوب

أنها94:31تكيذكر(.ااة4را7؟،-2أ؟:

.حبرونقربمكفيلةفي؟فنت
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أساسفنيفكانتافريقياشمالفيأتاتقببلةلبو

ليبيا.

حماةلمحلكةمراقبةبرجاول.حماةمدخل:حما!ليبو

2؟13:ا)عدالميحادأرضمعحدودهاعلى

47:15،حز3:3؟قض13:ه؟يش34:8،

الحدودعلىتقع9:2(.زكرجدا:ا؟028؟

8:65،)املوسليمانداودلمملكةالشمالية

.13:هأخا6:14؟عا14:25،مل7:82؟أخ2

لبوءرج.البقاعشمالفي،اللبوة:البرمهي

.حماة

جا4تيربني:.وقربمصرغريىنقعبلد.ليبيةأولببيا

عنصرةأولفياورشلبمإلىالمنطقةنلكمنيهود

01(.2:)اعمصيحبة

في؟ليبياعنالدنيوفيالتاريخيقولماذا

مناسمهادثق)الليبيون(.بيمول:الفينيقية

وفيالممريةالنصوصفيالمذكورة!لببو"تبيلة

لرليم؟اا:اأخا؟:0113تكفيالباييمالتوراة

11:43(.دا16:8؟12:3؟أخ3:92؟نافي

وغرلى،المتوصطالبحرشاطئعدليبوتبيلةأقاست

تاريخفيبهئستهانلادوزاولعبت.النيلدلتا

وأتيسإلى)نسبةالتيئةالحقبةمنذ.الفرعونئةمصر

عنكلمبصعةتبعد،صعيديةمدينةهيالتيالبرباح

الأولىالسلالتانمنهاخرجتوقدابيدوس،

حملاتتوخهت.(،.مق0278هـ032-،والثانية

ولالمصرخطيزاتهديذاشكلواالذينالليبيينعلى

سلالةنأشستالنهايةوفي.ا-ا13القرنقصتما

،الاولشيشانقمع(والعشرونأالثانيةليئةملكتية

)مسنامراءحكم8،القرنفي..مق01القرنفي

.عديدةمصرثةمقاطعاتليبيونأسياد(صثد،:أي

الالياذةفيهوميروسقال،الوقتذللثفي

للحملانقروذتنبتحيثليببا855-.9(:ة)4

ثلاثصغازاالنعاجقضعحيثولادتها،منذ

مالهكل،الراعيإلىالأميرمنالنة:فيمرات

هذهنطتقهلإ.واللبنواللحمالجبنمنيكفيه

فإن.جوابلا؟خاصةمنطقةعلىالجميلةالصورة

2:16()هيرودوتساليونانلدىتقابل"ليبوممط"
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تحذث.النيلغربمنابدث،كلهاالثماليةافريقيا

الذينالليبيينعن(2/1:01)مذكراتكسينوفون

هذا"يحكمون".الذينوالقرطاجيين"لمجكمون"

الليبيونيكونوقدةالشعبينبينعلاقاتعلىيدك

المرتزقةحرب)رجقرطاجةجيشفيالمرتزتةمن

الليبيوكان،قرطاجةعلىرومةحركتهاالتي

هذهدامتفيها.القؤادأحد"متو"أو"متان"

النصوصيعضلننسنواث(.ثلاثالحرب

فيمثلأ،والحبشةمصرليبياضضتاليوناية،

نإ41:42(هيرودوتسيقولحيثنكورحلة

ببنتقعالتيالرومانثةليبياأمابليبيا.نحيطالمياه

تكئمت.الحالثةلييانقابلفهي"وأفريقيا"مصر

طرابلس""نطقةعنالرسمثةالرومالةاللغة

فيديوكلبسبانسالمقاطعةهذهكؤن،)الطرابلسية

أنناكيركيريني".و"منطقة.(.مب3القرننهاية

أرضم"،يبلود."شالفونيقثةفينجد

الليبيين.

ليطاني.!رج)فر(في

فيشصي.بالحجارةنبليطسزونوس:لموس

حكمفيهالذيالمكان)ارتفاع(:جبائةالارامية

91:13()بوبالموتيسوععلىبيلاطس

أخا.ا:22؟نكرجد".و"لالعبريةفيلدية

منطقة.03:ه27:01،حز66:91؟إش17؟اة

فيميسيةبين،الصغرىآسيةمنالغربإلىواقعة

.الضبفيوفريجية،الجنوبفيوكاردة،الثصمال

فيفتطت،اوروبثةهندولغةيتكلمشعباحتفها

لهاكعاصمةسديسمعالاجالقرنخلالمملكة

جوجأض،الساجالقرنفي.الهرقلتينبزعامة

كانكما،الغربإلىالمملكةومذ،الهرعانيبنسلالة

فيليديةلبتالجومزلين.هجماتيقاومأنله

الذيبقاهافاشنهرتهاثا،ئحاثلادوزاالقديم

بكنولس.خهريحملهاالتيالذهبجياتأتنخه

منالنقودصكتمدينةأولهيلبديةأنويبدو

كربسوسهوملوكهاآخر.الخارفيالنعاملأجل

مناجزءكانص546.!مةللفرسخضعالذي

وهبتهاالتيرومةإلىوانتقلت،السلوقئةالمملكة

ق.م.ههـاسنةبرغاموسفيللأتاليين

مقاطعةمنجز"اصارتذلكبعد8(.ت8)أمك

الثعوبلائحةفيذكرثالرومانتة.آسية

فيليديةإلىالنسبةذكرتكما01:22(،)تك

)اللوديون(.46:9إرا؟اا،أحا.ا:13؟تك

نتتالنيالمعاهدةإلىفعودةبمصر،ارتباطهاأما

وجوج.(.مق)664-.61الأولبساميتيكبين

جيوشاأرسلالذيليديةملك.(،مق)685-652

أهلمنتائفتفقدالجيوشهذهأماممر.إلى

الثانيبساميتيكأيامفيأيضاسنجدهمالذبنكارية

مدوناتستتهموالذينق.م.(،)595-958

)النودة(كوشوأهل)يبيا(فوطأهلالاخمبين

كارلةأهلبينيمئزلاالذي46:9إرمثالعل

لطبة.وأهل

أقامت.لبدبةفيتيافيةمنأصلها.ارجوانبائعةلبلبة

وقبلتالميحيالايمانإلىاهتدتهناك.فيلبيفي

الرسوليةبولسرحلةخلالبينهاوأهلهيالعماد

بعدبيتها،إلىعادالذيبولساضافت.الثانية

فيالمسيحيةالجماعةليوذع،السجنمنخروجه

4(.0،-ءا16:14أاعالمدية

ليسيمثس.،رج.الهميريلالذي:ليانياس

يهوذااحئلهاالتيعفرونمدينةرئيص14(

اليونافي:النصفينقرأ12:27(.مك)2المكابى

ليسياص.

رصاتهالمعمدانيوحنابدأيومإبينئةواليليسانيوس

1(..3:الو

ليشاس

عفرونمدينةقائدليسانياس.1(،

ليسانياس.،ر!:27(.12مك)2

وفييقيةالبقاعفيالاولالقائد،2(

ملكي.أصلومننجيلرجلا(.01:امك)2

ابيفانبوسانطيوخسالملكغيابفيسورلةحكم

الثورةيقمعأنليسياسأراد32-36(.3:امك)

فيانكسرجيشاالهوديةإلىفأرسلاليهودبة،

في-27(.ا:4؟3:3804-)امكعماوس

ولكنهاليهود،ضدحملةبنفسهقاد،الثانيةالسنة



ليسماكس

4:28-35؟)امكصوربيتقربفشل

وبدأت6:6(.امكرجا:ا-12؟امك2

إلىرصالةليسياسوأرسل،السلاممحادثات

ي؟11:35رج11:13،2-امك)2اليهود

أوباتورالخاسىانطبوخساعنلىولما12:ا(.

أخرىحطةليسياسقاد6:17(،)امكالعرش

صور،إبيتعديدأماكنفيفكسرهماليهودضد

6:28-54،)امكأورشليموحاصرزكرلا!بيت

ليسياسنصححيئذ13:ا-4(.مك2رج

6:هه-مك)1اليهودمعبالتفاوضانطيوخس

انطيوخسرسالةنقرأ:23-26(.13مك062،

في11:22-26.مك2فيليسياسإلىالخاسى

ديمتريوسإلىليسياسالجيشصلم..مق161سنة

الخاصانطيوخسسثدهمعهوتتل،فقتلهالاول

:2(.14مك7:22-4،)امك

23:26،24:7،)اعليسياسكلوديوس،3(

دفع.اورئيمفيانطونياقلعةفيرومانيقائد22(.

الرومانيةالمواطنيهةعلىليحصلباهظاثمنا

اليهودأيديمنبولسنانتزع22:24-92(0)أع

الهبكلفيلفلهيسنعدونكانواالذين

ال!نهدربنأماموقذمه3-93(،3:اا)الح

يهوديةمكيدةبانعلمدراذ.3(.22:)أعليحاكم

قيعرلةإلىمخفوراأرسله،بولسضدتحاك

23:12-+(.)أع

الحروبمهدئليمملاس:

كهنةورئيصمنلاوسالكهنةرئيسشقيق(41

الهيكلصرقلأنهالهيكلفيالث!عبقتله.بالوكالة

93-42(.،4:92مك21أتداصهفاتهك

أورشليمجماعةمن.بطليموسإبن،2(

:01.3أسيقولكمااستيرسفرترجم.اليهودية

قربالبقاعفيينغ.كلما06طولها!()نهرليطافي،

إلىيصلحين.لبنانجنوبإلىويتوخه،بعلبك

إلىويتحؤلالقاسحيةنهراسميتخذالقرعونبحيرة

صور.منالشمالإلىكلم9بعدعلىليصثالغرب

يمزصور.لمملكةالئماليةالحدودالليطانيكان

سوربةتربطالتيالمواصلاتطرقأهمفيالليطافي

اا!ا

وفلسطين.ومصربفينيقيةالرافدينوبلادالشمالية

اللوزكامددطالنهرهذابجانبحفرلاتكانت

منالثرفيالشمالإلىكلم)11الغسيلوتل

النجاربةالطرلقهذهاستحراربةعلىدتترباق(،

في.متأخرةحفبةحتىالتاريخقبلماعصورنذ

جانبعلىهياكلعذةشثدتالرومانتةالحقبة

نيحا.حصننيحا،،قصرنبا:الليطاني

)3491-عشتارليفيت)لثراخ(عشتاربمب

اليهايمين.سلالةنيالخاسىالملكهو2591(

سومرية.شراخئنسب

شمالميفيعاليةهضابمنطقة.ليكأونيةرجلقويخه

52سنةارتبطتإ.الحالية)تركيا،كيلبكيةغرلما

14:11(.)اعالرومانيةغلاطيةبمقاطعة..مق

)اعالرسوليتينالرحلتينخلالبولىيشرها

دربة،*مدنهاتمن2(.16:أورجبم14:6

.لسترةء،ايقونية5

عيرعبربسحيلةيرتبطيههوذافيموضعليكة

4:21(.أخ)ا

.لبنانفيامملباءلنهراليرنافيالاصميكوس

الجنويىالشاطئعلىمقاطعة.لوكية:اليونانيةفيلكية

وبمفيلية.وكاريةفريجبةجهاتحيط.الصغرىلآسبة

)قرلطش(الكريتيينأنالاسطورئةالأخبارتروي

نأنعرف،المدؤناتإلىعدنااذاولكن.فيهاسكنوا

ليكيةنثاكا.واليوناناللوفيينمنمزئحانواكاسكاصها

ثم.الفارسئةالامبراطورلةإلىتضثمأنتبلستففة

سنة.السلوقئةوالمملكةاللاجئةالمملكةإلىانئفلت

،168صةوفي.رودسلأهلرومةأعطتها،ا!اله

منمؤئفةحلقةفيمنظتةالمنطقةكانت.حزةأعلنت

أمينةليهيةظقت"أعيرأ.يرئحمهاحزةمدية23

صارت..مور43سنةوفي،الرومانئةللمعاهدة

عننسخةوصلتليهجةإلىامبراطوربة.مقاطعة

مكا)المكابيوسمعانرومةبينأبرمتالتيالمعاهدة

حين،ليكيةفيباترةإلىنزلوبولس.2(-1:154!

21:أ-2(.)أعالثالثةالرسولتةرحلتهمنعاد

ليكبةأعمالمنميرةفيصفينةإلىسفينةمنوالمل

-6(.ه:27)ا!رومةإلىذاهتاكانحين
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الزمنتةالم!احةهو،الكونعممصحتوىعلى)ا!(،لبل

منطمبشكليتوازىالذيالظلاميسيطرفيهاالتي

اليهودتة،العادةحسصا:ه(.)تكالنورمع

اليونالقالعالمفيأما،هجعاتئلاثالليلئقحمم

عثرةاثنتيأوهجعاتأربمفيقسموالرومال!

12:38-لو14:24؟خر7:91؟قض)رجصاعة

اللبللتنروالنجومالقمرالذخلق93(.

يدعو71()3:)يو(دانيالوسفر:16(.ا)تك

مجديعلنفهر.اللهخليقةلأنه،اللهليقدحالليل

التاليالليلإلىينقلوالليل،الفلكصأنشأنه،الله

تعليم.مناللهعظمةتحملما

الذيالظلامبسببالرمزئة.مستوىوعلى

أيويرىأنالإنسانيستطيعلا،الليلفييسيطر

الوقتذلكفي4(.9:)يويعملأنولا01(:11

)أيوسرقةقتلمننشاطهاالثزقوىتنشر

19:6()مزوأمراض12:93(لو24:14،

خاصوبثك!.34:14إش،اليليتوشباطين

الزؤانيزرعوعدؤالمتأخر(،اليهودقيالعالمفي

7:3(،)أيوعذابألمزمنالليل25(13:0)مت

الخجمئسىعلى،4(93:)إرالهربعلىياعدزمن

؟ا:15أإشالمفاجئةالهجماتعلى2(،2:)يش

وفي24:42(.)متنسهرأنيجبوفيه6:ه(.إر

عنالبعدورمز،الظلمةزمنهرالليليو،نظر

03(.:13؟)3:91الحقيقئالنورهوالذيالمسيح

يفصلناالذىالزمنهوالليل،الرسولبولسوعند

الإنسانيستعذفيهالذيالزمن،الرفيمحيءعن

ولكن4-6(.5:اتس؟:1312)روالمجيءلهذا

معانياليليحملالبيبليا،فيالسل!ئةالمعانيهذهمع

،وصلاة92(03:)إشعيدزمنيكونقد.إمجابئة

بوليسنتوليو

،24:2811؟:5،726،:15أتكاللهمعولقاء

)اعالطبيعةفائقةوتدخلاترؤىزمن13(،

فيالثعبيفودالذيالنارعمرد:9؟12،6:16

المن،عطاء؟221-41:0؟13:22خر:ايزبة

مصرصشعبهاللهخئصالليلوفيا:9(.اعد

التقليدوفط31(.11:4،12:8،12؟)خر

لابراهيموأعلن،الليلفيالكوناللهخلق،اليهودفي

خلالابنهدتهابراهيموقذم،الليلفيابنهولادة

)نرجومالأزفةنهايةعلىيدكالأخيروالليل.الليل

12:42(.خرنيرفيتي

شيطانةلبلبتو.:ا!اديفيالعرافي()فيلبت

ثحبحفلسطينفيصارتالحاصفة.علىتسيطر

34:14.إشرجاسمها(.هنا)منالليل

نموناوسإلىسلامهبرسلرومةمنمسبحيلبنس

21(.:4تم)2

13يبعدصقع.اليهوديةتلاليوماسمهالوتوبوليس

مستوطنةفيهأقامت.القاهرةمنالشمالإلىكلم

الراج،اونياالكهنةعظيمبواسطةحربثةيهوداوية

.(..مق-145)018فيلوميوربطليموساياموفي

ابيه،مقتلبعداليهودئةمنهربقدهذااونجاكان

إلىيعودأناصتطاعما.الثالثاونباالكهنةعظيما

هيكل!عليوننودولششستوطنةفأ،أورشليم

صنةوسبايانسايامحتىالخدمةفيسيظلليهوه

7:426-436،اليهودتة)الحربب.م.صه!

387-مهـ3،،:+2-12238العادبات

الموتعهذافيحفرلاتكانت13:62-72(.

مدؤناتمعيهودئةمدافنفاكتثفت،امه7سنة

أخرىننقيبحملاتكانتثم.عديدةنجائزلة

5091-2891.السنواتفي



نجايوالد.326:لوحصبيوعاجدادأحدقآت

متتباوابن

هردور.:اليونانبةفي.مييم:العبريةفيأار(ماء،

طويلة(وواحدةقصيرة)واحدةلانحنينفي

سييسثي،للحياةالضرورئةالأشياءتذكران

جهةمنضرورتةفالماءالماء.93:26،بم922:ا

ئانية،جهةومنوالانان.والحيوانللنبات

الناسعلىوجبلهذابالماء،فقيرةهيفلسطبن

،فمياهيستعملوخها.كيفوبعرفراالمياهيخزنواأن

فيأشهربضعةخلالإلاتسقطلاالتيالمطر

يحفرونوكانوا.أحواض،فيتحفظكانت،ال!ة

إلىيصلونبهار(!ب:الحبرلة)فيحئةماءآبار+

المطرعاءفيجمعالحوضأماالسفلئة.المياه

ليحصلواالسهولفيالآبارهذهتحفر38:6(.)إر

وأمشنقعات،ناكوكانتالوفير.الماءعلى

2:13؟صم)2الآبارأوالمطرمياهلحفظأحواض

فيكان7:ه(.نثى22:38؟أمل4:12،

11؟7:3،22:9؟)أضبركعدةأورشليم

واذ.11(:9،7؟2،4ة5يو؟2:41نح؟362:

المدبنة،حصارخلالالمياهتأمينحزقيااللكأراد

بالماءفجاء،متر005طولهاالأرضتحتقناةحفر

لتصث،المديةخارجالواتعةجيحون4عبنءمن

02:02؟مل)2المدينةداخلسلوام*بركةفي

رفياأما.ال!ربيخمنمافيهذا.2(.32:أخ2

وهذاالخضر،بساتينبعضعلىفاقتصرالحقول

الزراعةنرتبطلاحيثالرافدينوبلادمصرعكس

خيرأد!اليلضهريحملهالذىبالماءبلالمطر،بماء

1(.-اا.:11)داوالفراتدجلة

أجلمنلهاغنىلا.اليومئةةالحيافيضرورئةفالمياه

خطيئةاقترفالعطشانعنمنعهافمن.الانسانحياة

نالأعطاهاومن42(.25:مت:7؟22)أيكبيرة

يممزجالماءكان:42(،ا.مت:25؟11)أمالبركة

مك)2الخمرمعأو(2:14)راالخكمعالمراتبعض

ياهعلىاليابيعمياهيفضلرنكانوا3(.15:ا

عملكان،البيتأجلمنالماءوجفث.الأحواض

يو،9:11صما؟42:11،15)نكوالبناتءالنسا

ار92:011)تثوالفقراءالخدموعمل4:7(،

السخرةهذهيشوعجعلولقد:3(.14إر2:9؟

المعبدخدمةأجلمنشماولا،الجبعونيينعلى

ضرورتةالماءوكانث27(.2،23،ا9:)يش

،15:7)يشالصباغةسئمارلا،الصناعاتلبعض

:43(.9أع3؟7:)أشوالدباغةروجل(عين

نجدماأول.الدينيئالاستعحالفيضرورئةوالمباه

يمقوبخبرفينجده،الطقسيئللاغتسالذكزا
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يرءقبلاصائيلبنومارعهفقد35:2(.)تك

هرونواغتلا(..:91)خرسيناءجبلعلىيهوه

لا؟92:4)خرالكهنولئةرسامتهمأجلمنوأبناؤه

أجزاهأوالجسدغسلالثرلعةوفرضت8:6(.

الهيكلفيبالخدمةيقومونالذينالكهنةعلىالجسد

:7(،91عد31-32؟:204،-ا03:17)ضر

الاالئريعةتعارضبنجاسةتنخسواالذينوعلى

ئيابهميغسلواأنأيضاعليهمووجب14(.

ا-ها(.األانجسةصارتالتيوأغراضهم

التيالطهوربالماء"يكتفونالمراتبعضوكانوا

وكانوا91إ.)عدمحددطقسبحسبيهتثونها

ا:9،لئهالاالضحثةأجزاءبعضأيضايغسلون

حتى،الماءيقذمونكانواما14(.21:9؟8:،13

لانجدهلاوهذا.العبادةشعائرفي،ئانوفيكعنصر

أمامالماءرشنبدالهذا،حز.فيولاالبنتانوكسفي

عادتة.رمزثةفحلة7:6،أصمفيالرب

قدبالتطهيراتالمتمققةالثرعئةوالفرائض

الماءفتقدمة7:3-4(.)مربعدفيماتوشعت

)تكالضيافةأعمالأولىمنكانتالأرجللغسل

وكان.(...3243:24؟ت18:4،91:2،24

)اصمالوضيعةالمهئةبهذهبقومونالخدم

هيتلاميذهلأرجليسوعواغسال4(.25:ا

13:ا-)بووالمحتةوالخدمهالتواضعفيدرس

المرارةماءباستعمالتقومكرلةعادةوهناك17(.

إلهي(نحكيم)،زانبةأنهاظنالتيالمرأةمحنةفي

أهمثةللماءصار،المنفىبعد3(.5:12-ا)غد

كاهنيستقيها.المظال،بعيدالاحتفالفيكبيرة

بركةمنالليتر(،ونصفالينرذهبمنجزةفي

وترشنعطيمباحتفالالهيكلإلىفئحمل،سلوام

أيضاللماءوكان.المحرقاتمذبحعلىالنبيذمع

معاليهودمارسهالذيالعماد*فيدينيئمدلول

الآتبنالناسالمعمدانيوحناعثدالجدد.المهتدين

لغفرانتولةعمادعمادهكان.الاردنماءفيإليه

أع8؟4-5.:امر؟أا3:6،)تالخطايا

بهئخفللاالذيالمسيحيئو،العمادا:ه(.

الداخل،منالانسانيطفر،واحدةمزةسوى

ماء

)روجديدةحياةإلىوالقيامةبالموتيعبزفيجعله

البحرمياهعبرالمرورمثالعلىوهذا6:اكلط(.

منالعبورامرائيللبنيأتاحالذيالأحمر،

.(01:1)اكورالحرثةإلم!الحبودئة

المرتبطةفالاستعار)تالماء.رمزئةإلىونصل

فالمكانة.كثيرةباشر(غيرأومباشر)بشكلبالماء

والبشزلة،العالمتاربخفيالماءيحتفهاالتيالخاضة

عميفاتأثيراأ*لرتقدالمختار،الئعبتاريخوفي

7:7؟9؟7،أ:2،)تكالاستعاراتهذهعلى

2-03؟14:ا7:02،2-ا2:3-.ا؟خر

ا؟02:8-اعد17:6،،25-1:23؟

2:8-مل172-18،امليث!3:14-17؟

بكنلمإنولكن6:ه(.3:91؟22؟،14،91

"الخلاصتاهـلخفيهائادوزالعبقدالماء

يرتبطأرضفيلتنقصكانتمافالاستعارات

يحفظالذيفالماءبالماء.وثيفاارتباطاازدهارها

عنصورةهو،والانسانوالحيوانالنباتحياة

فيبحملهما(.الذى)والانسانوالبركةالسعادة

)أمحياةينبوعالبارفميكونالمعنىهذا

)13:14(يحطيهالذيالعموكذلكا(.01:ا

)أواللهئسثى)16:22(.يمتلكهاالتيوالمعرفة

2:13؟)إرحيئماءينبوع(نفسهيسئي

حيئماءبينبوعنفسهيقابلويسوع17:13(.

الذ!والماء7:+-93(.؟13-4:01،14)يو

فمن)4:14(.الأبدئةالحياةهويسوعبهوعد

تستعملالتيفالصورأبذا.يعطشلنمنهشرب

البركاتيصفالذىالقديمالعهدصورهي

المسيحانثةوالخيرات:18(4يوء:3،ا)مزالالهئة

43:91(.41:18؟02؟11:9،32:2؟)إش

لهذا.والخصبالحياةتعطيمياه.وافرةمباههي

)مزعطئىبشكل،اللهبركةفيالرغبةتدو

يقاقيوالمتواترالسهلوالعمل143:6(.63:2،

بصثأو34:7(؟:15-1516)أيماءبشربة

لاأنهعلىدك،نبعهمنماءشربومنالماء.

)أمقرلبهامرأةمعلاامرأنه،معإلآيتعاطى

.)5:15



ماءطهور

يعودولايحصلعقاصورةهيالجارلةالمياه

التيبالمباهعيهاالفكرةعنوئعتز11:16(.)أي

نجمعهاأنن!تطيعنحودفلاتجريأوئفاض

شفافئتهبسببوالماء8!:8(.مز؟14:14صم)2

ببلاط!ىغسللهذا6،ة26)مزالبراءةإلىرمزهو

الواقيتكبرالمطر،زمنفي24(.:27مت،يدبه

الماهصارتوهكذاطرلقها.فيثيءكلفتأخذ

17:12؟8:7-8،)إشفوفيعدؤإلىرمزا

صورةهيالجامحةوالمياه2(.:47إر؟28،217:

مهـ:17-)مزاللهغضبيمئبهاالتيالاخطارعن

الانسانيبدوالغضبهذاتجاه:.ا(.ههوابم8

)أيالماءسطحعلىقضةأوالردحمهبفيكريشة

:7(.ا.هو،24:18

منأي!."دن.ي"م:العبربةفي)الظهير(طهورماء

نحصلمزيجهوالماءهذا.تنخسمنتطهيرأجل

حبيم،)مبمالمياهمحرىأوالنبعماءنصبحينعليه

الصهباء()أوالحمراءالعجلةرعادعلىحيئ(ماء

هذائستعملكان(.:9117)عدإناءفيوضعالذي

)أوالأشخاصتطهبرطقوسفيالطهورالماء

قبرهأوعظامهأويتجئةلامسواالذينالأشياء(

،العواممنشخصفيقوما-16(.91:ا)عد

الماءذلكيتضحنالذيالاناءفيالزوقفيغطس

)عدالئجمينالاشياء()أوالاشخاصعلىويرفه

ثيابه.يغسلأنعليه،ذلكبعد-22(.:9118

تطهيربمناسبةأيضاالتطهيرماءوئذكر

قدالآيةهذهأنغير31:23.عدفيالاسلاب

وضعتفمايبدو،ماعلىبعد،فيماأضيفت

عنيفايبدوهذاالتطهيرماءوطقس.العملموضع

التشرجفيمتأخزاإلايدخللمولكنهجذا،

الديانةوجهاتمنوجهةيكشففهو.الكهوتي

أهمبةالتطهبرماءونال.نجهلهازلناماالتيالئمعبئة

يدكماوهذا(.الميت)الجرالاسهانيينلدىكبرى

(9)3:4،الجماعةلنظامالنهائيالندولنعليه

)01:.ا-13،دشقوثيقةأوصادوقووئيقة

الرلر()أوانمافقأنبحا36.25:حزرج.4(:11

5:13!)نجالضطهيرماءإلىيدخلأنيحشطيعلا
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الطهورالماءاستعحالتضئنفقد3:4-ه(،رج

كير.العماديةالتنشئةيشبهطقسئا،تطهيرغسل

يحشعملكانالحمراءالبقرةرمادكانإذانجهلأتا

ابطهبر.باهأو،الطهورالماءلنهبثةالاسبانببنلدى

طاولة."ر!)ار(،ماثل!

جوجئئمما،هناك.جومج:العبريةفيماجوج

وأجوجمملكةعلىيدكمامذاكوغ(.)تلفظ

استعملهقدالمصطنعالمكانيالاسمهذاليدية.

من38:2.93:6،حزا:ه؟أخ1.ا:2،تك

كانالتيالاساطيرانطلقتوماجوججوج

لاففشرتليدية،ملك-جوجموضوعها

مماجوجإن38-93.حزفيلهأعطيالذيالدور

شعبعلىالمخحالفةالوثنئةالأممرمزجوجمعهو

.ي(02:8)رؤالله

محت

قهات.ءعشيرةمنلاوي.عصاسيابن14(

هيماننحمبسلحسلةفيعزرلابنيوثيلمعدخل

خلالالهيهلتطهيرخبروفي6:02-21(أخ)ا

اخيموتءرج92:12(.أح)2حزقياإصلاح

6:01.أخافيعماسايشقيق

كننيايعاونونالذينالعشرةاللاوبيناحد24(

فيملاحظة31:13(.أح)2حزقيازمنفيوشمعي

نأيجب:46(.11أخ)امحودممنايليثليخصنما

محت.إلىنبةالماحتينقرأ:

والد.محولةآبل*،محولة8رخ.الرقص:ماحول

دردعكلكول،،هيمانهم:حكماءثلائة

.(511:امل)

الغريىالشمالفيالجبليةالمنطقةمنايرانيةقبيلةماداي

المادايونأخضع،تاريخهمبدايةفيابران.من

ملكهمايامفيكبرىقؤةصارواوحين.الاشوريين

قياشار(،:اليونانيةفي.الاكاديةفي!ذااوكشترا

كانت.الاشوردةالمملكةفيالوسطىالمنطقةهلتأوا

واحتلهدان(.أوكبائان)اواحمتاعاصشهم

أشورلةعاصمةنبوفلاصربقيادةالجددالبابليون

فنالماندا.اومانواسكوتىالمادايينبمعاونة

ومذواالفارسيةالمملكةمنالثمماليالقسمالمادايون
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آصيةفيالجبليةوالمنطقةارمينياعلىسلطانهم

كانحكمهمولكن.هاليسحتىالصغرى

فيالسبالفرسملككورثىكانفقدقصيرا.

055.سنةحواليمادايملكاستياجي!سقوط

تعذ.فارسمملكةإلىمادايمملكةانضتوهكذا

.أ:2")تكيافثنسلبينالمادايينالتوراة

ولاالنصوصبعضفيوتذكرهما:ه(،أخا

17:618:11،مل2نضياما.دانيالفيسيما

ماداي:مدنإلىالسامرةاسرائبلييسبى)سرجون

أما.الافرريبالزمنفتتعئقانا:16(طور!

فتئيرا51:اار2،ة1721،ة13إشنصوص

؟ا9:ا؟6:دايتكلم.بابلضدمادايصراعإلى

ضاخوعنالدايدانيالاسمهملكعنا:11

العبارةونجد16(.،69،13:)داوفارسماداي

91ا:18اسفيوماداي()فارسنفسها

5:28،دا:1801،3؟،14،:13ا)رج

فارشة.كمقاطعةماداي6:2عزيعتبر.2(.8:

دايون

ايرانئةقباثلالمادايون.والامماراتالقائل14(

.م.فالأولالالفبدايةفيالحضارةبحياةأخذوا

وامتدوا،الهضابعلى،ايرانغريىشصالفيأقاموا

ائصالأؤليعود.الممئين"أرضحتىالغربإلى

احنلساعة.،.مق835سنةإلىبالاشورلبنلهم

سنة.مادايأرضمدخلعلىخرخرمدينةهؤلاء

الذبنالمادايينعلىأشورلةحملةأولكانت82،"

إلورز.جبلسفحعلىنكراءهزيمةهزموا

والمادايينالمنيينلدىالاشورلةالحملاتوتوالت

فياورارطومذايقافتوختوقد.مذهلةبسرعة

وانحطاطأشوربة.شرقيالواقعةانماطقهذا

لأرضاورارطرواحتلال8،القرنفيأشورية

الهجماتمنبمأمنالمادايينجعلاانميين،

ولكن.الزمنمنقرننصفخلالالأشورية

الثالثفلايرتغلتاحتلالبعدتحزلالوضع

)744-727(.العرش

أضحوريةملكفامد!،6سنةإلى9*سنةفمن

716،715،سنةالعملوتتابم.المادايينبإخضاع

يونادما

مقاطعتين:خلقالذي،الانيصجونيدعلى713

المادايينمدنبهماارتبطتاللتينوخرخر،كيشاسو

المادايينمقاطعة007سنةحوالىضكلتالتي

وأجلي.المقاطعاتسائرعنتحثزتالتي)مادايا(

مادايأرضإلىونقل.المنطقةهذهيكانمنق!م

التيالحالثة،كرمنشاهمدينة)منطقةواليفي

سكانق.م.(607سنةالاشوريوناجتاحها

نصبيفولكما(وفلسطينسوردة)أيحاتي

نإ.قبرصفيوجدالذيالثانيسرجون

فيالسكاننقلإلىيشيرانا18:ا17:6،مل2

بنيجلاءإلىيثيرانكما،الثاتيصجونأيام

تذكرظل.المادايينمدنإلىالسامرةمناسرائيل

منقرونخلالحئاائيليةالاصالقوافلهذه

نأمعالإطار،هذافينفطيجعلطولأن،الزمن

الخامسشلمنصرإلىالجلاءينسبالكات

)721-الثانيسربرنئلكملغئا)726-722(

:15.اطوحب507(

مادايمناطقعلىالأضوريالتسقطوتواصل

)كباتان(همدانباتجاهامتدادمع7القرنفيالغربية

676.سنةحوالى)068-966(أسرحذونأيامفي

مدينةأشور،تلالاشوريوناحتكذإكعند

شأ؟91:12مل2إليهيلشحالحدثوهذا.المادايين

اصحدون،حكممنولمبوما.)تلاسار(12!ا:

خطيرةباهتماماتانطبعتد،الموسوسالملكهذا

)بواسطةإصحدونالملكوسأل.المادايونسئبها

أميزاأنعلىسزالهفدكمرازا،شمشالاله(العرافة

كشترشا(،:ماداي)وفيكشكارياسمه،فارسيا

العصرتذلكفيالاثورئةللدبلوماصيةالهمومحزك

نجد.كاركثيئستدفقطتسضيهالنصوصأنمع

في"دهيوفاتيا(.الماداييةاللفظةالبابليةالعبريةفي

في"رالواع)فيتفيد:البيبليةالعبرية

علىيدك"كشترشا"اسمولكن.(الأرضس!تد"ت

"الملك"،علىيدكلقبأمامنكنلمإذاالتابعثة:

نإ.هامبرنامجعلىيدكاسمأممامأقئهف!نحن

ضدحلففي،حولهيجمعأنحاولكشتريتا

السياعيئ.الاستقلالبطلبونمادايينأمراء،أشورية



يونداما

إلىا:201()تارلخهيرودوتسبشهماهذا

فضلواالماداببنالأمراءبعضأنغرفراورلى.

زملانهمطموحاتضذاسرحدونمساعدة

صحراءمدخلحتىالأشورثةالجيوشفجاءث

سنة.لطهرانالشرتيئالجنوبفيكاوير،فيالملح

المادايينحلفائهمعا!عرحدونعقد.،.مق672

،بانيبالأشورقضتةعنالدفاعيتزمونبهامعاهدة

الأمراءهؤلاءأشوردة.عرشعلالمعينخلفه

25:25؟إريسئيهمالذينهموخلفاؤهم

الأئوريونأجبرمادايإ."ملوك5111،28:

الميين،أرضفي661-965سنةالتدخلعلى

أسرىفأخذوهم،خائنينمادايينامراءثلاثةوضذ

نحنإنندهثىلالهذا،.جنودهممنعددمع

"ملوكأشوربانيبالسفاهممادايينرؤساءوجدنا

أوكينشومشمشأخيهحلفاءغوتيوم"

سنةتمزدالذي،بابلملكنائب)شيثاك(،

أضرريعزلأنوحاولعلإم،بمساندة651

جذاقاصيحصاربعدأخذتبابلولكن.بانيبال

نفسهأوكينشومشمسفرمى648،آبتموزفي

سنة،هذابابلسقوطإلى.المدينةتجتاحالتيالنارفي

هازثا،فيدعو،21:ا-9إشقوليثي648،

سقطت،التيالمدينةمعونةإلىليصعدعيلام

والإطار.والنحيبالبكاءمادايمنولطلب

"ملوكإلىالإشارةأصلفيهوعينهالناريخبئ

لمالآيةهذهأنيبدو)ولكن51:11إرفيالمادايين،

.(الاولانيالقرلإلىصتنتم

هيرودوتسشهادةحسب.ا!لادايينمملكة2(،

المادايبنمملكةمؤشسهوفراورتي)1:021(،

.ا:2،)تكالشعوبلائحةفيالمذكوهـلن

هيرودوئمسكتاباثمنجزءووجده(،:اأخا

فأتاح،..مق2القرنإلىيعود،جهلنسةبردياتفي

فيالاسكوقيالحكممنسنة28أننثبتأنلنا

أوكشنرافيهاحكمسنة04منجزءهيماداي

سلالةكرونولوجةنرئبأنلايتيحمذاالبلاد.

قذمهاالتيالأرقامالاعتباربعينالأخذمعالمادايين

055وشة،(1:201،601،013)هبرودونس
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اشتوفيغوالكبيركورشعزلفيهاالي

فراورقينجد:.المادايينملوكآخر)استياجيس(

اشتوفيغو5840()623-أوكئشرا.-623(64)4

584(-0)55.

الماضيفيوضعهاتصاميمفراورئيحقق

له.الفرسواتبع،المادايينيوخدفبدأكشتريتا،

فىذه.نينوىإلىوصارأشسوربةمحاربةإلىفانطلق

الحربفيوقتلرهمادياسبقيادةالاسكوتيون

هذهمرتينيروي،3-ا،:2-ااأهيرودونى

تفولكما623سنةحدثهذاكل(.الأحداث

خلفالثيء(.بعض)مثؤهةبابلونثةكرونبكة

أمراءعلىسلطانهوفىض،فراورتيأوكشنرا

)هيرودوتسالاسكوتيينعلىفانتصر،المادايين

جيثطتضضن.أشوربةوهاجم601(،،ا:301

بحملتهوقاموالاسكوتيين،المنيينمنوحداث

06(.)625-هبابلملكفلاسر،نبومعبالاتفاق

وحاصرأشور،وأخذ615،سنةالرفخةفاحتل

612.عشةكلحمعاحتلهاالتي614سنةنينوى

ندمبرافذترت،النيرانفيالأشوربةالمدنوغابت

تعودأنقبلالزمنمنقرونمضتبحيثكاملأ

هذهإلىتشيربيبلتةنصوصهناكإليها.الحياة

نذكر.(-213:15صف-3؟ا)ناالاحداث

راوفول.المادايينعنتتحذثولانينوىدممار

المنيينامعالمادايين""ملوكيذكر51:27-36

كانالذممطأراراطومعأاشكناز(.والاسكوتببن

هذهإلىالنمنيعود،للاشورلينالتقليدفيالعدؤ

أحكالمدونولكن615-612(،)سنةالاحداث

شإعنعينهالثيءونقول.اشوراسممحكبابلاسم

)إشالمادايينقساوةيصؤرالذي13:2-22

ترحمولا،الفتيانتحزقتستهم13:17-18:

نإ(.البنينعلىتشفقلاوعيونهم،البطنئمرة

قد13:91إشفيوالكلدانيينبابلإلىالايثارة

)3+2(الشعريالايقاعبحسببعدمافيجاءت

الممالل!،فخرهي"فتصبح:الآيةمحنىفيصبح

اللهقلبهمااللتينوعمورةسدوممثل،العظمةوبهجة

نأإلىيشبر،13:22إشفي"آوى"بناتوذكر.إ
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وكلحأشورفيوالهياكلالقصورسلبواالمادايين

وشبت.الملكبةالمدافنفتحت،أشوروفي.ونينوى

حارانفيحاضرةالأشورئةالمقاومةظتتولكن

نأأشورلملك"يعلنونالرسلجاءفيهالذيكالمركز

061/سنةولكن3(.ا!:ا)ار"أخذتمدينته

.حمارانواحشلالبابلببنمعاواكثشراتحالف،906

الهياكلواحرقت،المدينةالمادايينجيوشفسلبت

الالهسين،للالهالمخضصالبهيرالمحبدونها

الأوسطدجلةواديأيضاالمادايونواحنكالقمر.

هذه.اناتوليةاجتاحوا55"وسنة.رارطوواووالعالي

معلوجهوجفااوكشتراجحلتالجديدةالحملة

الذيالشمسكسوفولكن.ليدبةملك،الياتيس

حذاوضع،585أيار28فيأالعا"تاليس"إلبهأشار

معاهدةوغفدت.هاليسنهرعلىالقانمةللمعركة

ومملكةليديةبينحدوذاهاليسمع585سنةصلام

حارانقربفمزنينوىمنخطوانطلق.المادايين

مادايمملكةبينالحدودفئكل،الفراتإلىووصل

584،صنةأوأكخشراتوفب.النبولابلونئةوالمملكة

كانتمملكةعل()استياجيساشتوفيغوابنهوخلفه

الثانينصزنبوخذيملكحيثبابلمملكةمنأوء

عسكزيةقؤةالدولةلهذهوكانت4106-562(.

615-سنةبهاقامتالتيالحروبخلالهائلة

المادايينمملكةتنظيمعنشيحانعرفلاولكننا.585

التيفارسءمثللهاتابعةإماراتضفتأنهاسوى

وما.انشانامراءسلالةأجلمنأوكشتراوحذها

عنشيئانعرفلاكما،المادايينفنمنشيءلنابقي

المادايينديانةأما.الملكيةالعاصحة()همدانكباتان

:تقولعبارةفيمتراإلىبعودةقفهمها،القديمة

اسرحدوننصنفيهذا)نقرأترا"بلادأهل"لغة

"مخرانو"نلأسار(.اشور،تلاحتلاليرويالذي

لهجةفيأنا()متراالايرانيا!ظيمالالهاسمهو

المادابين.

آخراشتوفيغوكان.المادايينمملكةفهابة34(

باسميهوديتسفرفيعرفالمادايين:!لوك

همدانأو)أحمتافيالمادايينكملكأرفكاد،

لبوخذنصرمعاصزافيهورؤيا(،:ا)يه(الحالية

يرما

ترتبطحكايةهويه،فيالخبرلكنا:ه(.)يه

الاسكندربينالحربأحدا!وتعكسبالمخثلة

هذالمانبحثلاونحن.الثافيوداريوسالكبير

يأفي.استياجي!حولتاريخيةمعطياتعنالسفر

أميركورشنمزد،غامضةظروفوفب،حال

وعزله،سئدهاستياجي!على،للملكالتابمانشان

وحكاشتوفبغو.الجشخانأنبعد055،سنة

مرخدةكانتالتيالفرسمملكةالمادافيمملكةمحل

معيتصالحاشتوفيغوابنةكورشوتزوج.وقوتة

"مملكة".اسملمادايوترك،الماداييةالارستوقراطية

"وفارسماداي"ملوكلقبيرتبطالاطار،بهذا

مملكةإلىوالاشارة01:2(.أس8:02،)دا

فارسوعظماء5:28(،)دا"وفارساماداي

وشربحة18-91(،14،ا:3،)أسوماداممط

والملاحظة16(،،6:913،)داوفارسماداي

دثيفة،غير9:ا(ا؟)6الما!ي!اربوسعن

مادايظئث2.القرنفيمفهومةكانتولكنها

وعن2(ة6)عزالاخمبهنثةالمملكةعنممئزةمقاطعة

عودةنفهمهنا.الفراتيينومملكةال!لوقيينمملكة

المادايين.إلىويهطو

ميدبا.،رخمادبا

.ميروم4رج.:1291،ا:11يثىمادون

النقدفي.التاريخيالتفسير*رج)الى(القراءة،ماذية

مرثايما:12()ميماروترجمرة.:مارة

الخرو!مراحلمنالاولىالمرحلة2(0:ا)ار.ه

هناكعهم!:8-9(.)عدالاحمرالبحرعبوربعد

موسىفحلآهاالمرةالمباهأمامالثمعثنذئر

ماسة.*رخ.25(-15:22)خر

الملكضباطمنضابط.فارسياسمممارص

:14(.أ)أساحشولروش

يهوذاسهلفيمرضعممارة(.)رجالمرارة:ماروت

؟12(.ا)مي

الفراتلمسيرةالغربيةالضفةعلىواقعةمدينةمماري

فيماريتذكرأتدمر.مستوىعلىالاوسط

)ومنهاالبابليةال!نصرصفيفعرفهاولكننا،التوراة

تلتحتالمدينةكئشفت(.حمورابينصوص



يكاررما

وبدأتالثرقيةسوريةفيكمالابوقربالحربري

جدا.مهمةنتائجفاعطتادمهم!9سنةمنذالحفرياث

المسماريبالخطمكتوبةلوحةألفعشرونهناك

ماتفقد.ماريملوكآخرلبمزمريارشبففي

حموراب.لعهد32السنةفيحمورابيمعحربفي

رسائللم،زمريإلىأرسائلالنصرصهذه

فيالقدبمةالحقبةتارلخعلىضوءاتلقي(تجارية

دخلت:مثلا.حمورابيتاريخوعلىبابلويةسلالة

واهتمجديدةمرحلةفيحمورابكرونولوجية

مكتوبةديهنيةنصوص6هناك.بالحوربينالعلماء

بوغازكوينصوصمنأقدموهيالحوريةفي

كانت.سنة003منباكثرواوغارت)الحثيين(

مععلاقاتتقيموكانت،هاماتجاريامرصاماري

وكربت.وقبرصواوغاريتوجبيلوبابلشوشن

هكتاربن،مساحةيغطيالذيالملكيالفمروان

بالسومريينالمرتبطةالرفيعةالحضارةهذهعلىيثهد

ديين.وا!ا

سلالةتأشست؟المدينةتاربخعننعرفماذا

لميحدونخلفهالذيليميحيديدعلىماري

فترةسيطرتالأخيربنالملكبنوبين.لبموزمري

الذيماريحاكمهدديسماحفيهاكان،أشورية

علىطكا،أشوربةملكهدد،شمشيوالدهأقامه

ليمزمريزمنإلىتعودالأهممعلوماتنا.المدينة

81القرنمنالاول)الفسمحمورالطمحاصر

ودفرها،ليمزمريعاصمةحمورابياخل00(.مق

هناك،ليمزمريعبيدبين.حكمهمن34السنةفي

أبنا+:اللفظةمعنى)بنيامين(.بميناأ"بنيقبيلة

هناكهل.الجنوبأبناء،الظهيرةابناء،اليمين

الاثتيالقبائلإحدىوهي،بنيامينقببلةمععلاقة

مامعففا.الجوابيبقى؟اسرائلأرضفيعثرة

يحلنونماريأنبياءأنهوالكتاباتهذهفينلاحظه

شكلفي،الحربحالةفي،الأزمة!نحالةفيتولأ

النبئلة.النصوصلبنجدهثماقرب

طكاخرماريكارعكان(الملكإلى)تعيمري!رع

اما0702(0)حوالمطالعاضرةالسلالةفيممري

.عثرةالثامنةاللالةزمانفيالينافوصلاتعليم
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التثاؤمإلىتحمللاهادئةسياسبةوصئةامامنحن

وأايبوار""ننبيهاتأو"نفسهمعالياض"حرارمثل

".القيثارةصاحب"نشيداوالمفؤه"الفلاحخبر9

فواعدعموعة:الماسررهأصحابهم)ا!(طسورلون

البيبليالنصعلالحفاظأجلمنوتقاليدومبادئ

مى"مإلىعادمنهناك؟اللفظةمعنىما.الصحيح

نأآخرونوظنالتقليد.نقلعلىيدؤالذير!

المتعضقونفالماسورلون.حسبعذدت:تعنياللفظة

منليتاكدواكتابكلحروفيحدونماسورهفي

إلىئالةفئةواستندت.ئلغولمئضفلمحرفاأن

عنالماصوريين"دفاع"صتفتحذثت02:كم!،حز

النمن.إلىطار!أتصحيحكل

بشكلالبيبلئةالنصوصكتتالاصلفي

كلمةبينقطعوبدونالحروفمنمتواصل

النمن.فهمفيكبيرضياعإلىتادماوهذا.وكلمة

بعضقام،!االقرنوحتى..مب6القرننذ

النمن.دفةبتأمينبالماسوربينالمعروفينالمثففين

ومقاطع.وجملكلماتإلىالنصفقحسموابدأوا

العلاماتوأضافوا.صفبرةأوكبيرةالمقاطعكانت

وعلاماتالنعن(شكلوا.الحركات)أيالصرتخة

فيهاالنيالحالاتإلىالماسوربونوأشارالإنثحاد.

الشكلعن)كتبب(لكلمةالمكتوبالشكليفترق

إلىأشارواكما)قري(،فبهيردفرأأنيجبالذي

الصحيح.الاملاء

النظام:الحروفلتشكيلنظامانهناككان

،الحروففوقالحركاتتوضعحيثالبابلي

توضعحيث(طبريةإلم!)نبةالطبرلاويوالنظام

الذيالثافيبالنظامفأيخذ.الحروفتحتالحركات

فيالماصوربينعملطبعأثامنا.إلىنفسهفرض

ذاتقالحواشيللبيبليا.العبريةالطبعاتمحملف

فيطبعت(الصغرى)الماسورةالضئيلةالأهمئة

الكمبرى()الماسورةالأهموالحوايثيالهامض.

حواشبىوهناك.تحتهأوالنصنفوقؤضت

جزء.كلنهايةفيطبعتطودلة

تياميم"ها"دقدوقيهوللبيبلياالكلاسيكيافص

يا.(.مب039)سنةأشيربنهارونئ!هالذي
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الحخةكالنمنففبل،طبريةفيالماسورببنمدرمة

نسخةأولتعود.مأمونبنموسىتوصبةعلىبناه

وجدتوقد،01القرنمنالأولالنصفإلىكاملة

.رت"كباسموغرفت:سورلةفي،حلبمحمعفي

التاجهوحلب)كودكس"!بوص.ارام

سنةالمخطو!هذاأقسامبعضأحرقت(.والزلة

اليوموهوضرربدونظكالاممبرالجزءولكن4791

اسرائيل.يزويمعهدفي

مسبح.ءرجماسا

،حول،)عوصالاربعةسامبنارامابناءاحدماث!

ارامية=قبيلةهي:23(.ا.)تكماش(جائر،

ماشلث*رجا:17(.أخ)أماف!ك

.شمال،رجماشال

ماشك

السبعةيافثابناءمنتولالدراخوههو"ا(

27:13(.)حزصورمعتاجرا.ا:2(.)تك

وأوكيليكيةفريجيةمن:الصغرىآسيةمنشعبان

رئيسىهوجوجالاسود.البحرشافىعلمن

وئذكر93:ا(.38:2-3،)حزوترللماشك

)حسب66:91إشفيمعأوتوبلماشك

فيقرلبان(.بلدان)هما32:26حزاليونانبة(؟

منوكلاهاقيدار،معماشكيذكر012:همز

بمالحرب.المشهورينالبدو

وأماشكعنالمقدسالكتابيقولهماهذا

فيك".ش"مالسرلاني(البنتاتوكس)فيموشك

"موشكوي".اليونانيةوفي"مولضكي".ا!ادية

8-7،القرنفي؟أشورئةالنيوالنصوصتقولفماذا

اناتولية.وسطفيمقاطعةوهي،فربجيةهوماشك

هيرودوشيذكرهمالذين!موشكوي"أتا

منالثرقيالشمالفيفأقاموا7:78(،)3:49،

منقريبةمنطقةوهي،القوقازحدودعلى،اناتولبة

الأولفلايرتغكحاربحيثالأعلىالدجلة

الذينالماشكيينمنألفاعشردن1114،سنة

قبائل.رؤساءخمسةأيملوكخصةيقودهم

باللغةقريبينكانواالفريجيينأننفترضإذن،

شمالفيالمقيمبنالماشكيينهؤلاءمنوالعادات

ماشك

)وسارالاشوريونس!اهموالذيناناتولبةشرقي

ماشكو،إذن.الفريجيين(المقدسالكتابوراءهم

هندوشعبأيفريجيون،همالمقدسالكتاب

،م.قالثانيالألفنهابةفيئراقيةمنجاءاورويى

واديفي،الوسطىاناتوليةفيالحضربحياةوأخذوا

3:184-)الالاذةصنغارلوسوواديهالي!

مزدهرةمملكة..مق8القرنفيوأشسوا187(،

المملكةهذهإلى.طامعيناليونانإليهاتطقعجدا

.ا:هأخا.ا:2؟)تكالثمعوبلائحةتشير

"مشتقرأأنيجبا:7اأخافيك"ش"مولكن

أشوريةالنبوالمدؤناتحسبعرلثةقبيلةهيالتيا"

نثاطعن27:13حزويتحذث7-8.القرنفي

فيممدهاقمةفريحئةمملكةعرفث.التجارفيماشك

غوردياسابن،الأولميداسالملكعهد

النصوصسفنهالذيا:14(،)هبرودوتس

أقاموالذي81*-596(أ"تامي"مي.الاشورلة

الئالث،فلاسرتغكمعدبلوماسثةعلاقات

مؤامرةوجقز،كيييهةفيالثانيسرجونوحارب

ملكإلىالهداياأرسلالنهايةفيولكنه.كركيشفي

)يشيهويوكغورديونفيالتنقيباتإن.أشوهـلة

المدافنفيسثماولا،الفريجثةالعاصمةالحالئة(،

فريجية.ملوكغنىعلىدثت(،المدينة)تربالملكثة

الطلقالهواءفيؤجدتالتيالصخريةالحفرياتأما

ميداسمدينةداخلالكبير،المعبدفي

عزفتنافقدإسكيصاهير،جنوئي)يزلليكايلار(،

الحثهئة.والحضارةالفريجئةالحضارةبينالرباطإلى

محونية،عبادةمنفيهابماوقئليسقيباليسفعبادة

عبادةشعائرفيشجثةلأشكالامتدادهي

"كولابا"عوقيباليسلأنالحثية،الامبراطورلة

عاصمةدئرت.كركيشفيالعظمىالإلاهة

مرةدحرهمالذينالقيمريينيدعلى675سنةفريجية

،382:حزسحاهالذي،ليديةملك،جيجيسأولى

لائحةحصبموشكي"."رئيس93:ا3؟

لم)إنكرسموسأخضع)1:28(،هيرودوتس

ل!لطانه.فريجية،ليديةملوكآخرأيضا(،غيرهيكن

صفةإن.6691:إشفيليديةبعدماشكدكروقد



1124

خطوطعليهاقدل،بالفريجيينارتبطتالتىالحرب

الفرئحةالحدودعلىتولاللوفئو*بناهاالتيالدفاع

إلىكلم04)تبعدغولوداجفيمنهاأثرؤجدوالتي

)تبعدسداجكركاناوفي(نجديمنالغريىالشمال

القرنفي.(يوزغاتمنالحرقيئالجنوبإلىكلما8

الاخمينيينامبراطوردةإلىفريجيةانتقلت.م.،ق6

.والرومانالسلوقيينثم

وهيمماش5=ماشكنقرأا:17أخافي2("

أرامية.قبيلة

من،رامأبناءبمر.(احيماعص)رجالغضب:معمى

2:27(.أخ)ابرحمئيلعشيرة

وفيالطببعةفيعادلوضعهيماعطأساسأ،ماعط

لماتجشدإنه.الخلقفعلوحذدهارادهكماالمجتمع

والعدالةوالحقللنظامتجشد،ودقيقصحيحهو

ثمكعرشأولاصورئهغبدتولهذا.والحققة

مستمية.ريشةشعرهافيتحملصبيةامرأةبشكل

كالكلمة.الخالقالالهبيدالاصلفيماعطأشت

منها.ويتغذىجمهاولتحدبناءهاولعيدالملكيكفلها

:جاةكقاعدةفردكلعلىنفسهاماعطوتفرض

بشكلتبدولاهييتجئب؟ماذا،يعملماذا

ومتنوعاملموسامفسوناتتقئلبل،مفضلةشريعة

علىلندؤماعطعننتكلمإذا،.الانسانحياةلط

وصدقكيلةودتةحكمواستقامةشهادةصدق

ماعطمعرفةفييتقدمأنالانسانيستطيع.معاملة

والورإليهالمنتقلةالحكمةفتقتل،عقليبمجهود

عالمفيالاستفامةعلىتدلماعط.اليهالآفيالعلوي

)سيدرعالالهمعياروهيالمحاكموامامالاخلاق

.الآخرةفيالناسليدين(ماعط

الاكادية.لط.نمع:والفونيقئةالمبيقيةفيما!ون

ماغوستينيةاللامن.ماغونوس:اليونانيةفي.ماغانو

وهناكفرطاجة.فيمعروفاممالعطتة.أي

حكمواالوبهاءمنعائلةيؤئفونالذينالماغونبون

..مق4القرنبدايةإلى6القرنمنتصفمنقرطاجة

الثانيةسليمانمقاطعةفييقعموضعماكلص

شمس.بيتشحلبيم،معئذكر4:9(.)امل

حانان.بيت،أبلون

)عدجادتبيلةفيرئيسهوالذيجأوئيلوالدمحي

13:.)15

المرنزفة.منالذى،نفسهيؤخرالذكما،المباع:ماكير

"!:23،)تكم!ىبنماكير،1(

13،3،17:3:ايش32:93-.4؟36:ا؟عد

17:1(.)بشمنسىبكرهو7:17(.أخا

عثائررأسفيالنيالماكيرلةالعشيرةهيعشيرته

ابوهو(.اي:17يئى92-34،:26)عدمنسى

إذا.(714:،2:21،23أخأ؟ا:17)يقجلعاد

فيولدواماكيربنيأننرى05:23تكإلىعدنا

تثاهم.يوسفأنأي،يوسفركبتيعلىمصر

بينوطبدةالعلاقاتنرى221:أخأإلىعدناواذا

حربرجلماكيركمانويهوذا"ماكير

32:93-)عدجلعادأرضاحتكا(.:17)يش

وان.3(ا:13يش،315:)تثفبهاوأتام4(0

طكبرعنيتحذث5:14قضفيالقديمالنص

ويساكروزبولونوبنيامينافرائيممثلقبيلةوكأنه

يكونانالممكنمن.منسىيسميولا،ونفتالي

،شمعونيهوذاابتلعكمامثبر،ابتلعمنسى

الذيصلفحادماكير:نسلمنجاذا.ورأوبين

27:3(.)عدبنونلهيكنولمنجاتخمسلهكان

.الاردنشرقيفيالواقعةجلعاد:ماكيرأرض

أمياظمللودبار.منعميثيلبنمماكير،2(

بوناثانبنلمفيبوشتشبماولاشاوللبيت

منالهاربلداودالمعونةقدم9:4-ه(.صم)2

:27-92(.17صم)2ابشالومابنهرجه

مماكير:عشيرةمن92.ة26عد.الماكيري3(،

ا.

صقلية.جنرلىققع.المتوصطالبحرفيجزدرةطلطة

المركب.دئرتعاصفةبعدبولسإليهاوصل

المرضىفيهاوشفىحصنااستقبالااهلهااستقبله

.بوبليوس،ةالجزلرةكبيراسم(010-ا:28)اع

فيننأالفينبقي؟بالعالممالطةعلاقةما

أثدبم"مليتي".اليونانئةفبسفيتوتد،الفونيقي

نابتييخحيقيوجودعنالاركيولوجثةالنهادات

منطقتينفيموزعةومعابدمدافنهومالطة
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شرقي)جنويىالشافىعلىمرفأ،الأولى:رئينين

الأرض،والثانية.سلجتاسمعبدمع(الجزيرة

بشكلعصنةمنطقة،الغرلطالثرق)نحوالداخلئة

ؤجدتحيثمديناربتاليومتفابلالتي(طبيعي

هامونبعلإلىوالمهداة..مق7القرنأنصاب

المنطقتانهاتانكانتك!.ل!مذبيحةبمناصبة

منعددفقذمت،الحديثالبرونزفيمأهولتين

يعودفينيقينتاج5،محليصنعمنفخارياثالمواقع

هذا.مطرفة(اهراء،سلج)تاس..مق8القرنإلى

بجابالواحدةعاشتابثرلتينمحموعتينأنبفي

طبيقةمواردلاالتيالجزلرةواقتصاد.الأخرى

والصبدوالقرصنةالتجارةعلىنأشسىفيها،

أقامحين.الصناعةبعضوعلى،البحري

الفنومراقبةالتجارةتوخوا،مالطةفيالفينيقيون

نحوالمنوجهةأوالافريقيئالشاطئعلىالسانرة

مالطةاسميظهر(.512:)ديودورسسينةمضيق

218سنة.والالثةالثانيةالفونيقمحينالحربينأخبارفي

،الرومانإلىنهائيبثكلالجزبرةانتقلت،..مف

)القضاة،الفونيقئةالنظمعلىتحافظظفتولكنها

)تاسعشتارمعبدوظك(.والشعبالشيوخمحلس

مالطةبيناتصالوكانقانثا.وملقارتسلج(

(.)الفخاربات..مق7القرنبدايةمنذواليونان

.طعام،رخ)ار(،ماكل

شاولالملكحفيدهوالذيميخاابناءإحدمالك

)ايمالك57:9إشفي.(9،14-835؟أخ!ا)

القتتقادملهيقدمونكاذبالههو(الملك

ملكومأوملقارتأومولكهووالحمر.

1:5(.)صف

وكأنهالمال.والثابتالمأ!ون.الغني:الارايةمامون

24؟6؟)متالعالمتستعبدوقوةحئشخص

31:8(.!يرخا؟ا16:13،16:9،لو

الموفديناحدماميوس.كونتوساسمهماميوس

إلىرسالةدؤنوا.انطاكيةإلىالئلائةالرومانيين

اليهودبينالسلاممعاهدةشأنفياليهود

11:34(.مك)2والرومانيين

ناحت.-رخمناحة

سعيرابناءثانيهوالذيسولالابناءثاني1(،

04(.ا:أ!ا36:23؟)تك

فيه(.8:أخ)اجبعسكاناليهئفيمكان2(،

همسكاخها.مناحنقرأ15:95يشفياليونانية

عبرافراتةبكرحورمنيتحذرون.الماناحتيون

وسلماموحوت(:العبرجمةفي2ء.2:أخ)اشودال

54(.2:أخ)ا

اخاهخلف.القدبملسرجونالثانيالابنمانششوسو

فياندلعتالتيالثورةنارأخمد0226(.)2275-

فيالاقتصاديةالاحوالبتحسينبدأثم،والدهايام

نرامابنهوخلفهعاما،15حكمالبلاد.داخل

سين.

منواحد.مايوسفين!:الحقيقياسمهمانبلإوس

انطاكيةإلىأرسلواالذينالثلاثةالرومانيينالموفدين

ببنسلامبمعاهدةنتعفقلليهودرسالةودؤنوا

:34(.11مك)2واليهودالرومانيين

الرومانيينالموفديناحد.صرجيوسعانيوسممايخوس

حولرصالةاليهودإلىكنبوا.انطاكبةإلىالئلائة

واليهودالرومانيينبينسلاممعاهدة

ا:34(.امك)2

وياوان،دانمعيذكرموفع.27:91حزمأوزالى

صرر.معيناجروكان

المباركاتكتاب،رج)ا!(كتابمبار!ت،

(.قمران)مخطوطات

بركة.،رج)ا!(،مباركة

داودابطالاحد.هجريابنالاخيار.بحار:

:38(.11أخ)ا

صنةالسادسبيوسالبابااصدرهدصتورالا!انمبدأ

قراءةمخاطرمنفيهالمؤمنينيحذروهو7491،

الكنيسة.بروحتملمانالمقدسالكتاب

مبسام

وأحدعشرالاثنياسماعيلابناءأحد14(

=25:13)نكاسماعيلعشانررؤساء

ا:92(.أخا

شاولمنيتحذر.شمعونفبيلةمنرجل2(،

25(.:4أخ)اشمعيأجدادأحد
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انجيلي.،رخب!ئر

أدومعثائر()أورؤساءأحد.الحصنبصار:

53(.اةأخا-36:42)تك

3:92.لوححسبيصوعاجدادمنممات

امرأةتزوجقدكان.حشومبنىمناسائيليشاثا

:ثمه!(.01)عزتركهاثمكريبة

متائبا؟

وابنيوسفوالدي!وع.اجدادمن،1(

25(.3:الوعامرص

شمعيوابنتآتوالد.يسوعاجدادمن2(،

3:26(.الو

.الربعطيةمتنيا:اختصار.العطية:مئان

عثليامعقتلالذيبعلكاهن،9(

23:117.أ!2=ا:18امل)2

إرمياألقواالذينأحدكانالذيشفطياوالد4،2

ا-6(.38:)ارالجبفي

:15.اتنصبفيالمسيحأجدادأحد،3(

)الاله(.عطبةمنان

084-)حواليصورملك:الاولمتانا("

أديدون(.الي!اوالدكان832(.

تغلتعهدنهايةفيصورملك:الثافيمتان2(4

تعودلاوثيقةحب)744-727(.الئاكفلاصر

منوزنة015،جزلةدء972،شةقبلماإلى

تغلتأرسلهالذياشورموظفي!ئيسإلى،الذهب

صور.إلىالثالثفلاسر

فيصورملكالراخ!حيرامابن:الثاكمتان34(

ذكره)485-465(.الاولأحث!ويروشأيام

الفينيقيالاسطولقوادبين)7:89(هيرودوض

048.سنةالفارص

أرواد.ملوكمنلعدداسم.بعلعطيةبعلظن

شلمنصرعهدفيأروادملك.الاولمتانبعل(1،

مناوئحلففيشارك)858-824(.الئالث

نرقرمعركةفيشلمنصوعليهتغثنللاشورلين،

927(.)نثصو853صنة

تغلتعهدفيأروادملك.الثافيمتانبعل2(،

لملكالجزيةدخ!74411-727(.الثالثفلاسر
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حوالىالخاضعينالملوكمنلائحةححبأضوربة

أرواد.ملكنذكرفلا8!كللانحةأما972.سنة

عهدبدايةفيأروادملك.الثاكمتانبعل،3(

قصرلباءاالموادقذم)068-966(.اسرحدون

كان092(.)لئو6!يسنةنيوىفيجديد

وستفعبديلاتي*لىالمباشرالخلفالثاكمتانبعل

يكيلو.5

لطقرطاجةفيكهنةعظيم.هبملكونابن4(،

..مق3الفرن

الوصولقبلالخروجمراحلفيمرحلة.عطية:شمانة

21:18(.)عدالاردنضرقيإلى

الانجيلي.متىإلىنسبةمتاوى

الانجيلفيإلاتردلابمتىخاصةأمورمتاويات

.الأول

3.31:لوحسبيسوعاجدادمنمئئات

العهدتابوتبخدمةارتبطبؤاب،لاويم!يا:

،15:21أ!)ابالعودضارياوكان(15:18أخ)ا

16:5)

الرابعةالمغنينفرقةرئيس،يدوثونابناءمن1(،

21(.25:3،أخأا

الغرلبةامرأتهتركنبو.بنيمناسراثلي24(

)عز.ا:43(.

عزرايمبنعنمنو!ط.معروفجهودي،3(

احتفالةتلاوةالشرلعةكنابتلاوةحين

)ن!8:4(.

سلالةمنكاهن.سمعانبنيوحنابنمتثيا4(،

ابناءالخمسةاباوكانمودينفيسكن.يويارب

رفض-ه(.ا2:أامكالمكابييهوذامنهمالذين

المعارضةفقاد،وممارساتهاآبائهفربعةعنيتخلأن

المقدسةالحربوبدأالجبالإلىهرب.الهلينيةضد

اذلكبعدمات93-48(.2:26-28،)امك

هوي(.2:96إامك..مق166سنةبقليلالوقت

.سمعان،يهوذا،يوناثان،يوحنا،العازاروالد

يوناتانجشقوادأحد.ابشالومابنمتثيا0(4

11:07(.إامكالمكابي

امتتباوحفيدالمكابيصمعانابنمتثيا64(
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معمل.هرتانوسيوحنااخوهو6(.فيأالمذكور

ابوباسابنبطليموسيدعلىيهوذاواخيهابيه

16:14(.)امك

اليهودإلىنكانورأرسلهمالذينالثلائةأحد7(،

:91(.14مك)2

.يهوهعطيةمتنيا:

عملعلىاؤتمنلاوي.القورحيشلومبكرش!

31(.9:أخاإالمطبوخات

معنى.الهدفيمتراإلىيعودوقد.فارسإلهمترا

نجاهلهالبقر.منالقطعانسئدهوالعقد.:اسمه

الحقبةفيالظهورإلىعادولكنه،زرداشتاصلاح

اسكاتولوجي.ومخفصشمحيئإلهمترا.الاخمينئة

العالمفيثئمالهنشيالعالمفيعبادتهاتثرت

سبعمعسزانيةعبادةموضوعفكان.الرومالن

كانوا.الجنودأجلمنسئمالاو،التنثئةفيدرجات

مترايصؤر.الاحتفالاتهذهمثلفيثوزالهيذبحون

كما.الأولافيالوريذبحوهو،رأسهعلىبعمامة

معالطعاميماسموهوالجدراللةظهرعلىيصؤر

.الأولكانون25فيعده.الشمس

منرا.عطية:معناهفارسياسم:متردات

إلىيزدأنأمر.فارسملككورشخازنا("

ملكموظفأ:8(.)عزالهيكلأوانيششبصر

إلىرسالةكتبواالذينوأحدالسامرةفيفارس

بناءيعيدونالذبنفيهايهاجمونارتحششتا

ماشخمىامامنحنهل)4:7(.اورشليم

شخصين؟

رجالفراتيين.صلكالاولمتردات،2(

رج138.)711-االسادسارساكيس5

ميترلدات.*

سيناهببنالخروجمراحلمنمرحلة.الحلاوةةققة

لمهم!:28-92(.)عدوحشمونةتارحبين،وقادش

متناي

امرأتهعنتخلىحشومبنيمناسرائيلي،1(

01:سم(.)عزالغريبة

الغريبةامرأنهتركبافي.بنيمن،2(

)عز.ا:ثم(.

نومتهؤد

زمنفيالكهنوتيةيوياربعائلةرئش34(

:91(.12أنحيوياقيمالكهنةرئيس

متنيا

يهوذاعرشيعتليأنقبلصدقبا،اسم1(،

24:17(.مل)2

الاسعةالمقينفرقةرئيى.هيمانابناءمن24(

25:4،16(.أخ)1

يحزيئيلأجدادوأحدآسافابناءأحد34(

02:14-17(.أخ)2

تطهيرفيشاركآساف.بنيمنلاوي،4(

92:13(.أخ)2حزقباالملكاصلاحخلالالهيكل

)أوزكوربنيكايا()ارميخابنمتنيا،5(

12:8،)نحمغن.اسافبن(زبديأوزكري

السبيمنالرجوعبعداورشليمفيأقام!2(.

عزيأجدادمنهو11:17إ.9:!ا-نحأخ)ا

وزكرلا22(:11)نحاورشليمفياللاوبينرئيس

35(.:12)نحالعودعلىالضارب

الحزائنعلىالموكليناحدحانانأجدادمن6("

:13(.13)نح

الغرلبةامرأنهعنتخلى.عيلامبنيمنمننيا،7(

:26(.ا.)عز

الغرلبةاعرأتهعنتخلىزنوبنيمناسانيلي،8(

:27(.ا.)عز

امرأتهتركاسائيلي.موآبفحتبنيمن9(،

"3(.:01)عزالغردبة

الغرلةامرأتهتركبايى.بني،01(من

)عز.ا:38(.

مسيحيين،صاروابهودهمالمتهؤدون()المتهؤدون

فيالاسمنجدلا.الفزييالتتارمنكانواوقد

تصرفأى"لودايزاين"الفعلبلالجديدةالعهد

نسئياننشطيعوهكذا(.2:14)غلكاليهودفي

ولكن."متهؤدا"الشريعةحسبيعبشجهوديكل

اللفظةهذهتدكلا،الجديدالعهددراساتمجالفي

بعدحتى،ارتأواالذينالمتهؤدينالمسيحيينعلىإلآ

المهتدينعلىيفرضواأناورشليم،عمعقرارات

اليهودئة.الشرلعةممارسة،المسيحيةإلىالوثيةمن



البحرمتوسط

نأحاولوا.بول!اعداءألذالمنهؤدونهؤلاءكان

حاربهموقد.الرسوليعملهعكانكلفييعارضوا

نمئزأنيجبهنافل..،،روم،غلفيالرسول

الذينالكذبةاليهودالمعفمينمنالمتهودبنهؤلاء

آخرأما.الرعائيةالرسائلفحاربتهمبالغنوصثةتأثروا

رفضوا.الابيونيونفهم،المتهودينهؤلاهوزاث

ممارسةاليهودنةالئرلعةمارصوا.المسيحألوهنة

ضد،)ايرشاوسهرطوتئابولساعتبروا.دقيقة

وكمامثىبانجيلإلايقبلوالم2(.26:الهراطقات

بيدهم.نرجموه

علىولدلاقيالبحرمعيذكر)ال(البحر،متوسط

علالمقيمةالقبائلاحدىاولكنحانالغربيةالحدود

الساحل.

)عدلودم.غيكلالكبير:البحر-

9:1(ا:4،يش7-34:6؟

وراح!.مهـى:الغريىاوالائصىالبحر-

34:2(ا:24،ا)تثن

شتيمفلم.يالفلسطيين:بحر=

بحر،ادرياتكبحرالبيبلياتذكر3(.ا23:أخر

المرافئ.،الجزرنذكر(.ه:27أاعوبمفيليةكبليكية

المنوسط؟الالضالبحرئسثىعتانقولماذا

الثرق،فيوآصياالئمال،فياوروبابينيقع

عبرالاطلنطيبالمحبطيثصل.الجنوبفيواشلقيا

وبالبحر(،هرقلأعواميدطارقجبلمضبق

مساحته.9186سنةعنذالسوشىئناةعبرالأحمر

المذ.م0044عمقهوأقصى.مرجكلمملاببنثلاثة

أماتذكر.تكادلاوالتثاراتضئيلان،والجزر

الملاحةحركةعلكببرا(تأثيرأأثرثفقدالرياخ

يجرواأنالناسيستطيعلابحيث،القديمة

مؤاتيينكاناوالصيفالربيعففصلا.الرياحعكس

وثرينأيلولعواصفأماالبحر.فيللأسفار

علىتفرضكانتفقد،ونيسمانآذارثمالأول

مؤاتية،الريحكانثاذا.المرافئفيإلاتامةالسفن

ئلاثةيتطقبطارقجلإلىيافامنالسفركان

المزاتة،الرياحوغيابالىالطقسأما.أسابغ

المتوسطالبحرفيالمحطاثأما.السفريطلانفكانا
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ايجه،بحرجزر،رودس،قبرصالجزر:فهي

سردينيا،،!قلية،مالطة،الايونئةالجزر،كرت

وسيةالمترسطكانالكلاموبمخصرالباليار.

والفينيقبون.واليونانالمي!مينيرنمنهاستفاداتصال

4:18تك.لامكووالدمحويانيلابنمتوشائيل

متوشالح.*رجيهوهي(.)نسب

رج.الرمحرجلأوصالحالاله:المعى:شوشمالح

شالح."

الذينالآباءكبر.لامكووالداخوخابنا("

2-27ا5:تكسنة(.)969الطوفانقبلعاشوا

متوشائيل.ءرج:3.اأخ1رجكهوقي(؟)نسب

3:للا2.لوحبيسوعأجدادمن2(،

منمقبرةفرقالحاليةالمتونةقرصةتقع)ا!(،!ونة

القريةمقبرةانهاالمرجحومن،البرونزيالعصر

ربموندعىالقرلةمنالئمالإلىوالواقمةالخربة

(.صوريةالسولداء)محافظةالعيس

وامنناياخصاروهرمنباأومناي:العبريةمنمتى

احدصار.كفرناحومفيالضرائبحابمنتا.

إماالرسللائحةفينجده.9(:9)تعشرالائني

فيواما15(؟6:لو،3:18)مرالسابعةالمرتبةفي

نفسههوا:13(.اع.ا:3،)متالثامنةالمرتبة

حلفيبنلاويأو5:27-92(الولاوي

)عننحولانجيلمثىإلىئسب2:14(.)مر

مرلم)ولادةالمزعوممتىانجيل*عنوانه(الطقوس

غيرنقاليدوأوردت6(.القرن،يسوعوطفولة

،فارسفبشر42،سنةفلسطينتركأنهكيدة

موتهعناكيذاثانعرفلا...مكدوية،سورية

رعزهالحبئثة.فيحصليكونتدالذي

بسلالةيبدأإنجيلهلأن،الانسانهوالايقونوغرافي

البثزدة.يسوع

)انجل(نى

عددأمتيتضقن.والصميمالمضموناولا:.

فيمحموعةوأخبازه.يسوعخطبمن!ىأ

انجيلبعدعناصر.7او3منمؤلفةرسمات

المعمدانيوحناكرازةوخبر23(:-2ا:)1الطفولة

انجيليقسم11(:-4ا)3:ولمجاربهيسوعوعماد
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.قسامأ3متى

:35(.)4:12-18الجليلفييسوعرسالة1(،

.يسوعتعليمتلخص5-7()فالجبلخطة

تعرفنا8-9()فعجائبأخبارمنسلصلة

اليهههـدايمانعدممتىلنايببنئم.يسوعبأعمال

يتكملهذا)9:35-12؟.15.الحدانيوموقفهم

)13:ا-لنلاميذهبشرحهاثمبالامثاليسوع

)14:ا-12(،المعمدانيوحناموتبعد58(.

فيصنع،تظرهماليللمهمةتلاميذهيسوعيهض

مبادئمنويحذرهم)14:13-36(عجائب

بآلامه.وينبئهم:12(ا-16:)15الفرشحيين

اللهملكوتعنبتعلبمالقسمهذاويننهي

)18:ا-35(.

-ا:)91واورشليميهوذافييسوعرسالة2(،

اورشليمإلىالاحتفاليالدخول25:46(:

الكهنةرؤساءمعالمجادلات2(،)21:ا-ا

)21:23-22:46(،والفريسيينوالصادوقيين

23(،)فوالفريسيينالكتةضدالكبرىالخطبة

24-25(.)فالازائيةالرؤيا

ثم6()26:ا-27:ايسوعآلامخبر"3(

يسوعوظهوراتالفارغالقبرعنالحديث

المعطاةبالرصالةبنتهيهذايهلا-17(.281

كلهالعالمفيبالانجيليبثروابأنللتلاميذ

.)28:18-02(

قسمانهناك.الأصلفيهذا؟كلنرتبكيف

الكنيس!ةتكوينإلىبالملكوتكرازةمن:كبيران

الكرازةإلىالكنيحمةتأسيسمن:ثم(.3-16)ف

يبدأقسمكل.-28(17)فكلهالعالمفيبالملكوت

-ا:4)وتجربة(02-13؟61؟-17ا:)3نعلابإ

الحالينلبالنصويأتي27(.،ا-17ا17:16،

الانبياءأقوال.أولىلوحةفي.العملئمالكلام.متنائا

واعلانالاولالعملئم-2(1)فالمسيححول

مندبتيكاتخمستأتيئم3-4(.)فالملكوت

تترضمعوهكذا.يسوعنشاط.يسرعخطبة:درفتين

أما.المسيحيةالجماعةأس!فيالخسىالخطب

فخطبة.تالهمايسوعحفقكيففتدكالأخبار

)انجيل(متى

منالبوفيالموقفأنكيفتدلة5-7()فالجبل

منيصوعيشميمالذينالبثربينالعلاقاتينىالله

وخطة8-9(.)فالخطيئةمنويحرزهمالثز

الاضطهادلمواجهةالرسلئعذ01()فالارسال

أ-12(.اف)تحظهمنأؤليسوعكانالذي

الملكوتنمؤموضوعتقذم(13)فالامثالوخطبة

يسوعيدعووبعدها.الأرضعلىالسماوي

مداميكأولىويض!عوراءهليسيرواتلاميذه

الجماعةخطبةوتقدم14-17(.)فكنيسته

الكنسية:الجماعاثتسوساليالمبادىء18()ف

صعدولما.المتبادلالغفران،الصلاة،الصغيراحترام

-23(.91)ففيتلاميذهعلم،أورشليمإلىيسوع

تبين24-25()فالانمانابنمحيءحولوالخطبة

آلامبفضلانسانكلحياةفييأنيالملكوتأن

فيبقى26-28()فالموتعلىوانتصارهيسوع

(02-16:)28الحالمفيتيامتهبعلنواأنالتلاميذعلى

أقدمال!تب.11(الانجيلاصلثانياة.

بابياسضهادةهيالادبيمئىنشاطعنشهادة

أوساببوسوبهااحتفظكما138()حوالى

اللغةفيالافوالمتىجحع:تال.الكن!يتاريخه

كمانقلهاواحدوكلالارامية(.)اممطالعبرية

لأن،جدالماسبةالنمىهذاكان.استطاع

عهيتحدثالذيالمؤلفمذافيرأواالثزاح

استعملهاالربأقوالمنمجحوعةبابياس

لابابباسنصعياقولكنالازائيون.

عنبل،يسوعكلماتعنفقديتحدث

شرح:)عنوانهبابياسكتابانئم.أيضأأعماله

اذا.واعمالهيسوعافوالعالج(الرباقوال

الاراميةفيدونلمتىانجيلعلىباياسيثهد

تعنيالثحائحةاليونانيةاللغةفيعبرية)كلمة

هذاضاع91:17(.5:2،يورخالارامية:

ايرلناوسبذكرهاحتفظولكنباكرا،الانجيل

متىإلىنسبواالذيواوسابيوسواوريجان!

سيجدونأنهمالكثاببعضظن.ارامياانجيلا

ايوكرلففيالاراميمتىانجيلمنمقاطع

،حالكلعلى."العبرانيينإلى"انجيلاسميحمل



)انجي!ع(

تتضمنلاعمرعةوجودالقديمةالكنيسةتجهل

الاننشلكهالذيوالانجيل.يسوعافوالالا

تتفوقصحيحةيونانيةفيدون(،القانوني)مثى

إنتالقولنستطيعبحيثمرقسيونانيةعلى

حجةهوالانجيلهذا.الاراميةعنترجمةلى

مملمنضوس،)ديدكيهالاولالقرننهايةمنذ

وفتبعدالانطاكيإ.اغناطيوسالرومافي،

)كلمنضوسمتىعملأنهعلىسيذكرونه

الكانبكان...(.ترتلبانسالاصكندراني،

بجغرافيةالعارفوهو،فلسطينمنيهوديا

الدينيبالوضعوطويوغرافيته،البلدهذا

والعاداتالعباديةبالفرائض،والاحزاب

.المالأمورفعرفعشارأمتىكان.اليهودية

الضراثوذكرمرة،12المالعنتحدث

:3(.01)المشاركانأنهوذكر،والنقود

واوسابيوس)وريجانسقال.هدفه،مئىلزاء)ب(

دؤنمتإنالآباءمنوكيرهموايرونيموس

أوردلهذا.فلسطينفيالمتهودينللسيحيين

تعاليمإلىوثح،القديمالعهدمنعدبدةنصوصا

)ثلا:يثرحهالايهوديةحياةوطرانقوعادات

نا0-8000(ا:6-+؟02،21-:517

أنأراد:كاتبههدفعلىيدلمتمضمون

المسيحهوالناصرييسوعأنالقديمبالعهديين

الذيناليهودأنعلىيبرهنوانبه،الموعود

كاناذأ.المسيحانيةالمملكةمنخرجوافدرذلوه

معحربهمفيماعدأالمتهؤدينللمسيحيينت

الصعبةاصرائيلرفضلمألةوجوابااليهود،

1(.9-ا)رو

كانثماكتب؟ابنمنى؟كتبمتى)ج(

تأليفوزمنموضععنشيئانعرفلا؟مراجعه

التيالاقوال)أيالضاخالاراميمتىانجيل

اوسابيوس،حسببابياس(.عنهايتحدث

يئرذ!حينالاملغتهفيانجيلهمئىكتب

كانحينكتب:ايرشاوسحححب.الوثيين

16سنةبينأيرومةنييبصرانوبرلسبطرس

الانجيلضاعامر،منيكنمهما67.وصنة
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يبرزوما.الونانيالانجيلإلآلنايبقولمالارامي

بمرتس،استعانالانجيليهوانتدراسةمن

اورشليمدماربعدماإلىيعودمتانيعنيوهذا

.08سنةحوالمط

الانجيل.طابم:ثالثا.

اختار.محكمأبناءمبنيمتإنالادد.الطابم)1(

رسمةفيوجمعهابتصرفهكانتالتيالموادفي

)خطبةالكبرىالخطبفينراهماوهذا.خاصة

01.ف،الارعالخطبةه-7.ف،الجبل

الاحداثمتىويجمع13(.ف،الامثال

ولهذا01الواحدبالموضرعترتبطالتيوالاقوال

عننبحثفلن،الدقيقةالكرونولوجايترك

هذهانهذا.بعد،ثم:عئل،كلماتمدلول

المتعاقبة.المقاطعبينوصلات

الابولوجيالهدفانالتعلبمي.الطاج)ب(

مضمونه.كليحددثتىوالهجوفي()الدفافي

إلىالجوابعلىالمسيحيينليساعدمادنهمئىاختار

والاخبارفالخطبلرافتراءاخهم.الخصوماقوال

وأن،المسيحهويوعأنتبينبحيثمرتة،

لمحفققدالقديمالعهدفيبهأنئالذياللهملكوت

يسوعصفاتمتيعالجلهذاالم!يحية.في

-5إفوالمثرع،اي(:1)داودابنانه:والقابه

العجائبوصاخ،(01:-15ا:1)4والني،7(

العهدنبواءاثأنكيفمتويبين8-9(.)ف

العبارةمرةكلفترد.يسوعفيتمتالقديم

23...(.2:5،15،17.نفها)مثلا:ا:22،

انجلهفينحتلالسماواتملكوتففكرةلهذا

المعمدانيوحناكرازةفيوبالاخص،بارزةمكانة

13!)فوالائال5-7()فوالخطب)3؟2(

.الملكوتهذاطبيعةتصؤرالتي

متىعنديصوعيظهر.اللاهوت.رابعأ:

الشريعةمراعيديحفقالذيداودوابنكالمسيح

هذايدشنوهو،اللهملكوتإنهوالأنجياء.

هيالتيكنيستهفيؤشىالبئر،وسطالملكوت

معاللهعهذئتتمعبنهالوقتوفي،الملكوتلهذاضهيئة

23(:1)عمانوئيلاسميسوعحمل.اصائيلشعبه
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محنا"اللهأيالبثر،مع"اللهمفا،إلهناأي

باسمهيجتمعونالذينوسطوالحاضر02(،)28:

اصائيلرئشىهويسوعأنوبما)18:.2(.

إلىمصرمنشعبهتارلخيجمعفهو،6(:)2وراعيه

يعلم،الذيالمعلمتلاميذهيخهرأىوقد.الموعدأرض

وكزمرهأمامهسجدوا.الحياةيمنحالذيوالرب

الحقيقيئ.اللهابنلأنه

شريعةالمختارالشبإلىنقلقدموسىكان

وأعطىكعالهاإلىفأوصلهايسوعفجاء.الله

هوصارقدلأنه،العمقفيبعيشرهاأنتلاميذه

لزلأخضائهوكضفالميحيئ،التصزفقاعدة

هييقذمهاالتيفالخلقئةالسماواث.ملكوت

5-7(.)فعيةالوتتفيالسعادةوتحملمنطفبة

البنوقييسوعموقفمععملهايتوإفقبأنتقومهي

المحثةوصثتاونالت.يسوعنتبعبانتقوم.أبيهتجاه

المتائمالأخمعيسوعتماهيفيمدلولهماكك

لاالكنبسةجماعة،متنظروفي251:36-46(.

اليهودفيالعالمعنابتعدت.يسوععنتنفصل

اسرايل،محلنحكأنررفضت،منهخرجتالذي

منيمشمونإخوةجماعةخاضا:تنظيمافتنطمت

لهاجماعةالصغار.قلبفيالمخفيئالربحضور

جماعة.الثابتةوالاسراربةالليتورجيةحيانها

ممثزةمكانةوالرسلبطرسنالحيث،مسؤولة

السماواتملكوتليس.المسيحنطمهمكشهود

حاضرالملكوتهذالها.دعوةهوبلالكنشمة.

منجاءواقعلأنهدوئايتجاوزهاولكنهفيها

الآب.نحوساثروهوالسماء

.المزعومتتىانجيل*رجانجل،المزعوممتى

يوسفالثافي)كاناختبرتلميذ.متتيااختصارمئياس

فيكملالاسخريوطييهوذامحكليحكبرسابا(

2-126.ا:اأأعرسولاعئرالاثنيحلقة

ومتيا.اندراوسأعمال!رجأندراوساعمالمتيا،

متيا.)نجيل،رجانجبلمتبا،

المعتديعلىتفرضبأنيقومعقاب)ال(شريعة،يثل

حمورابيقانونعرف.خصمهبهاعاملالتيالمعاملة

!عين:فقالالموسويالثرحبهوأخذ،الأمرهذا

الأمواتمثوى

)خر."..برجلورجل،بيدويد،بسنوسن،بعين

حدوضغالمثلشريعةفينرىنحن21:23-25(.

.الاخرىتجاهالواحدةالقبيلتانتفى!الأ،للانتقام

بتعويضالعقابهذاببدل،الحالاتبعضوفي

المئلشريعةواضحبثكلفألغىالمسيحأما.مالمن

المفارقة.حتىالثريرمقاومهبمدموأمر،فضجاوزها

أناأئا.بسنوسنبعينعين:قلأنه"ستم:فقال

لطمكمن.إليكمييءمنتقاوموالا!لكمفأقول

5:38-)مت."الآخرلهفحؤلالايمنخذكعلى

:بالغفرانموصئاكلامهيموعويكمل93(.

أما.عدؤكوأبغضقرلبكأحث:قيلأنه"سمعنم

الذبنلأجلوصفوا،أعداءكمأحتوا:لكمفأقولأنا

فيالذيأبيكمأبناءفتكونوايضطهدونكم

أآ43-45(."السماوات

:43(.11أخ)اداودأبطالأحد.المتنييويثافاطشني

الأمواتمثوى

الامواتمئوىإله،البابيينعند.البابلىارالو(41

منالراجالقسمعلىيملك.نرجالهو)ارالو(

ا!ادية:)فيالأسفلإلىالأعلىمنذاهثا.الكون

لاناري!و"ارص"الكبيرة"الأرضهي"كيغالوا"

.الراقدونينزلهناكإلى(.اللاعودةأرضأي

بل،وحدهليىوهو.المشريهونرجالوكوكص

"سبدة"ارشكيغال"،.الجحيمإلاهاتهناك

"ارالوأ.إلهنرجالمنجعلتالتيفهيكيغالو".

أأحدميتوممالاآز،:أخرياتزوجاتوهناك

أما.والقضاءالعدالةإلههونرجالعئمتار(+اشكال

ملحمةفيفنجده،الأمواتمثوىموضعتحديد

موضع:الجحيمإلىعشتارنزولفي،جلجامش

منالأخرىالجهةفييقع،الأرضتحت

.الكوني!بتعليهالذىالغمر،من،الاوقانوس

الأقصى.الغربإلىنذ!أو:بطريقينإليهاونصل

مشعيئاجلجامثىإليهابلغالتيالأرضفيننزلأو

نجد".الموت"مياهليعبرذراغا06طولهابقعبة

إلىعثتارنزولخبرفيالسفليالعالمعنصورة

المقهى،صاحبة،عقارب)رجالالجحبم

(.الموتىبينانكيدو،الشبابشجرة،أوتنفشتيم



الأمواتمثوى

زرداشت،عالمفي.فارسفيكماالظلمة2(،

ما.مقذسإلهيعنصرفالارالنار.الجحيمليس

النار،تنقصهم.الحرمانهوالأشراريقاسيه

.والظلامبالردفيحشون

يثبه.العرىالقدبمالعهدلىالشبول،3(

العا؟فيكمارالو!15بعيذاصبفاالتوراةئيرل

لط"هاديس"عننقولوكذا.والبابليالأشوري

وهي.مرةألفثرابةشيوللفظةنرد.اليونانيالعالم

،لاش)رجالموتىيطلبالذيالموضععلىندك

الحميق""الموضع.إليهليأخذهمسأل!العربيةفي

"!أ)شأالخربة"الأرضالعبربة(.فيلع)ش

غامضا.الكلمةأصليبقىوهكذا(.حياةلاحيث

فالث!بول،الأحياءقربيقبمونالراتدبنأنكما

)أيبيتمعأومهـ:12(إمزالقبرمعيتماهى

12:5(.)جاالأبدبيتأو03:23(،17:13؟

هذا،شيولفيمحتمعينأيضاالموتىبتخثلونوكانوا

لامنهالذي(الأرض)تحتالسفليالعالم

193:8؟مز9:2؟)عايخرجمواأنيستطبعون

إلىيحدرهمأنيستطبعيهوهوحدها(.ا7:إش

ييحدثماذا2:6(.)اصمويصعدهمهناك

باختلافتختلفنظراتهناكالثيول؟

كفهملأنهم،لامساواةكلتزول:النصوص

وافترضت3:91(.)أيالمكانهذافييكونون

كانتكماالترائهعلىالإبقاءالقديمةالنصوص

:9-14)إش(المصريالعالمفيأكماالأرضعلى

ومصير.متححغبةظاهرةفالموت31:18(.حز،18

هنا.الشيولإلىالوصولفيهائادوزايلبالجثة

أماكنئمئزالتيالمتأخرةالتمثلاتحاخلاف

)جهئم(.وللاشرار)الفردوس(للاخيارغقحصة

مع.الموضعينهذينفيهمالمرتىفئاتجمغ

كان7،35:عز54-6،:22:1،301أخنا

منهمؤقئاموضغاالشيولصار.الفكرةفينطؤر

مننوعينأقذيتضمنوهو.والدينونةالقيامةننتظر

وموضع)الفردوس(،السعادةموضع:الأماكن

.الخطأةأجلمنالعذاب(مواضعأأو

منه.نستيقظلاالذيالرقادموضعهوالثيول
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عالمعنانقطاغايعنيهذا.منهانحودلاأرضهو

)أيأبوابهلهموضع16:22(.)أيالأحياء

هاديس(مثل9:14،715:18؟مز38:17،

النور،مقاممعيتحارض:16(.17)أكطو!غاليقه

21-؟01أي،:13ول)مزالظلماتتودوفيه

؟401:92؟22:16مز،3:91تك)والتراب22(

يعودإليهالذيالغبار(أو3،02:جا:01،9أي

16:24(.الوالعطشمنبتائمواأنيمكن.الموتى

مهـ:13؟)مزوالغيابالصمتموضعهوالثول

عميقة.بعزلةيحمنوالميت9:ه-6(.جا

الأحياءدوثابطلبهو.لغلاالأمواتمثوى

معويتماه!27:.2(.ا:12؟أم5:14،)إش

يصؤر.الأرضعليهترتكزالذيالعمرأوالهاولة

؟8:7102؟:42)مزكبيرجفافموضعمثلتارة

معادئا،دوؤاالمباهفيهنلبوطوزا*:17(،

لمه:7-8؟ابم68:23،96:36؟)مزمدمزا

الع!()السريعةالضعيفةاللهوخليقة24(.:701

لاالثحبولأنكيرتدمبر.محاولةموضوعهي

نأبستطبعفالته:اقيالله،يهوهضذشبئابستطيع

ا؟17؟اإش9:2؟)عاالشيولفييتدخل

الشيوليستعملوثد913:8-9(.135:6؟مز

أحدمنهايفلتلاالتيديونتهليمارس

بشكلسيظهراللهولكن913:8-9(.)مز

النيالحالةلهذهحذايضعالذيكذلكتدريجبئ

نهانئبشكلسيدترفالموتةتطاقلا

كلفيمسيرتهالرجاءهذاوسار25:8(.)إش

في)استعيد13:14-3،ا6:هو.القديمالعهد

ب3:01!إش؟41-1:*حز،55(:!5اكور

؟-2328:كامز؟12:2دا؟(91ة26إش-)

الموتدمارتحلنالنصرصهذه25-27.:91أي

الرجاءبشعلةوتحيط،الحئاللهعنإنفصالواللا

أمزاالموتكانسواء،القديمالعهدتقاليدمحسلف

ععادية.قؤةكانأوطببعئا،أوعادئا

الجدبد.العهدوفيالسبعينيةفيهاديس44(

هاديى:السبعينيةاليونانيةفيالعبريشيو،ئرجم

الديانةفيدئتلفظةهو(.يرىلاالذي،)هايدس
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.الأمواتمثوىعلىثم،الموتىإلهعلىاليونانثة

هاديسحيثالجديدالعهدعنعينهالشيءونقول

ا:23ا)متالسماءلمجاه4:9(،)أف"نزل"هو

في01:6-7(.روفيالغمررجبما01:5لو=

يأابراهيمحضنهاديسيتضمن16:23،لو

إلىالقديمةالثرقتةالنظرةمنوبقي.الأبرارمقام

البشر،فيهائسجنكمدينةنصؤرالتيالجحيم

الموتقزةأي)هاديس(!الجحيم"أبرابعبارة

9،14:عز،38:17أى؟ا.38:إش)ربئ

تسنطيعلا16:18،متحسب16:13(:حك

الذينأولئكالموتفيتحتفظأنالجحيمأبراب

يمسك،:18ارؤوفي.المسيحانثةالمدي!ةيخضون

لهذا)الجحيم(.وهادي!الموتمفاتبحالمسيح

العلامات،2:24اعفيالموث"ولادة)آالامتشكل

للموتالحياةيتركلاالرقيلأن،للقيامةالابقة

6:8رؤفيهاديسوشخص31(.2:27،)أع

)رج:0213رؤوفيالأخضر،الحصانيتبعحيث

المخطوطاتبعضتقرأحبث15:ههاكور

ئلقىالأخبر،اليومفي"الموت(.بدل"هاديس"

النار.مشنقعفيوهاديسالموث

مكانهنجهلموضع15:93متممدانأوممادان

.عدل:آخرنصهناكا(..8:)مردلمانوثةمثل

.ثوابءرجال()،كازاة

.ليموس:اليونانيةفي.برع:العبريةفي)ال(،مماعة

القديمالعهديروي.المجاعةأسباب14(

هذهأنيعنيهذا.المجاعةمنكثيرةحالات

ار:27؟41"12:01)تكمتواترةكانتالضرلة

4؟38،مل18:22،امل21:ا،صم2ا:ابم

)1(هو:فلسطينفيالمجاعةوسب25:3(.

تمطرأنيجب.صالحةلغقةالضرورقيالمطرغياب

البذار.أجلمنالئافيتثرلن-الأولتثرينفي

عطئةالأمطازهذهتعتبر.الثمارأجلمنالربغوفي

يجعلالذيالمطركثرة)2(.اللهلدنمنخاصة

هذاولكن.الأرضمنيخرجهأويفسدالزرع

وأ:12(ا.)خرالجراداتجياح)3(نادر.الأمر

الغقةتصبحوهكذا9:25(.)خرالبردسقرط

طرقالعدويقطعحين41(.معدومة،متلفة

.الطعاميصلفلا،الحربزمنفيالمواصلات

المجاعةواخقديمةنصوصمصروتلاحظ

أالكثيرالنيلفيضانشبهاأنبعد،منها()والخوف

فيهاتتئملمالتيالرئقنواتأوالقلبل(،أو

شلثلا.غائبةسلطةبسبباللازمةالاصلاحات

يعقوببنيوسفبرفيالمذصرالجوعأنفي

انطبعبحيثالناسذكرةفنيعالفاظك41(،)تك

القدبم.التقليهدفي

اليليللانانهيالمجاعة.المجاعةلاصت2(،

صلاتهتصعدلهذا16(.ش501)مزالسما.منعقاب

)مزشعبهوعنعنها،فةهذهئبعدلكياللهإلى

الجسد،قوىتضعف،الطعاميغيب+:91(.

)امل(الموتبابهوالذي1المرضالجوعفيسئب

للأقةضعفعنصرالمجاعةتصبحلهذا،8:*(.

مفىعاموسوأعطى.منهاأتوىأمموسطالعائشة

إلىجوغاسمحدثالربإنفقالللجوعروحثا

للجياعهيئا:يسوعأ(.وقال8:ا)عاكلامه

خهايةإعلانهوالسماءوملكوت.الحقإلىوالعطاش

ايمراثيل)نتظارالسلاممعهوفالسبع.جوعكل

طعامبكلشعتهبئ!بعالذياللهعطئةهوالكبير،

وروحيئ.جسدفي

زربابلمعالسبيئمنأهلهارجعيهوذافيبلدةمحببش

03(.:2)عز

)ا!(ممد،

.العريالقدبمالعهدفي:اولأ..الا!لظظ(1،

"كبالجذرإلىتنتمي)المجد(د"وب"كاللفظة

منعلىوزئه،لهماعلىوتدلثقيلا.كاند"،

يحترمونهالناسيجعلمن.وجودهيفرض

31:ا؟)تكالسلطة،البزخ،الغنى.ويقدرونه

21:16(.16:14؟أش94:17؟مزا:4؟أس

والشهرة(الكرامة)أو"الاكرام"معنىهنامن

مأ6؟:8،621:مز؟3:13امل،:4513)نك

اسرائيلحمدهوالعهدفتابوت25:2(.

اصائيل،فيالاتقباءمحدهويهوه22(.:4أاصم

.(2:11إر؟601:02؟34:)مزاسرائيلممدهو
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وأ"ر!ى!ومن.لبنان!دهيالعظيسةلبنانوغابة

)يث!وعلطانهوقدرنهبأهمةاعترف،شخضامخد

32،23:أخ2،:1628أخا؟ه:6اصحم،791:

.(1:ا5!2،:66مز

اللغةفيأيالجديد.والعهدالسبعينيةفيثانئا:.

السبعييةفيا،سكو"دلفظةنجد.اليونانية

تترجموهيالجديد.والعهدالمنحولةوالكتب

11:سكو"دتعنياليونانيةفي.الحبرقي"كبودا(

واستعمل.الحسنةالشهرة،الفلسفئالطرح،الرأي

"كبود".معنىفياللفظةهذهوالغنوصيونفيلون

،القدرة:فقالتالسحربةالبردتاتبعضأما

رج6:92؟:8؟4)متالبزخ،اللمعان

45-:15)اكورالعظمة06(،:58.!"امك

السحرلةإ،البردياتفيوكذلك،اللمعان41،

المجدوئقال11:7-8(.)اكورالانعكاص

يرافقالذياللامعالنورعندخاصبئكل

أع3؟9:ا2:9،الوالسماوئةالكائناتظهور

1(.:18رؤ؟اأ22:

حمد.القدبمالعهد:أولآ..المجدلاهوت2!4

بسصالانسانعلىالاحتراميفرضماهوالله

وتداسته.قدرته:الاسرائيلينظرةوحسب.أهمئته

الربممدتذكرالقديمالعهدنصوصفمعظم

،7،:14:4،1716)خروقداستهقدرتهبجانب

شإ؟ا02:6-ا21-22؟:14عد6-92:43!ا؟

2،92:3؟:91مز؟:ه8،6:3،35:204،ة3

فإن.وقداستهقدرتهتجئنهواللهمجد69:3...(،

علىشذدناأو،القدرةلهذهالمنظورالطاجعلىشذدنا

صفةأواللهتجئنيكونفالمجد،بالذاتالقدرةهذه

والقدوس.القديراللهصفاتمن

كتجثنيهوهمحدإلىننظرحين.القهتجليالمجد)أ(

الغمامفيسيناءعلىظهر.ضيئةظاهرةفهو،الله

.24(:5تث؟-24:1516خر،كالنار)أضاء

)خر)الححاب(الغمامفياللهمحدظهر،البرتةفي

الذيالموصعهوالمقذسوالمصكن(.701،:16

العادئةالحالاثنينفسهعنالربيكثحففيه

عد23؟9:6،لا04:34-!3؟92:43؟)خر

ذلكبعد02:6(.14،0116،91،17:7

11؟8:)املاللهظهورموضعالهيهلسيكون

مك2:2-5؟43؟:18-9:30191؟حزر!

ما،الهيهلأوالمسكناللهمحذملأحين2:8(.

امل04:35،)خريدخلأنأحداستطاع

الانانيحجبالمجدهذايظهروحينأ(.ا8:

محدرؤاهفيحزقيالورأى.22(دمهم!:)خروجقه

يدشأوالروحمنبتأثيروذلكنوركظاهرةيهوه

.(1:3،2:2)الرقي

كصفةاللهمحذيمعتبرحين.إفئةمفةالمجدب(

هويهوه.وقداستهبقدرنهعادةيرنبطفهو،إفة

إلهصوصفهوالرعد24:8(0)مزالمجدملك

،القدوس(قدرة)أوممد:3(.92)مزالمجد

رج:3؟!6)إشالأرضيملأ،يهوه،الملك

مز؟18ة95؟ه:04إش،14:21عد

والفلك،اللهبمجدتنطق"السماوات(.7291:

69؟3،رخ91:2،)مز"يديهبعمليخبر

وفي،الخليقةفيمحدهبكشفهو3(.أ:ا40

22،:14)عدشعبهأجلمنيجريهاالتيالعجائب

الحمايةوفي91(،ت72مز،04:ه35؟2،إش

؟ه:57:612،138،)مزلمؤمنيهيمنحهاالتي

وعدالتهالساميةقدرتهممارسةوفي،(451:5،11

4(.ا:ا13)مزكلهالكونوفيالشعربجحيعفي

تغيظاصائيلفخطايا،القدوسهوجمهوهأنبما

يحطيأنالرببستطبكلولا3:18.)إشنداسنه

.بالذاتوكيانهقداستههوفمجده.لأحدمحده

؟4:2)عاآخرشخصأيعنيفترقبهالذيهو

،لهذا.(اا:04:25،42:8،46:5،48إش

حينمحدهيخافون،بهيعترفونلاالذينفالشعوب

-61:!.2مز،95:91)أشللدينونةيجيء

الملكيةالربقدرةوحيالأنبياءوأعلن17(.

حهوه(محد)أوفالنور:محده(عظمة)أوكلمعان

91-ا-06،3:)إشصهونعلىسيثرف

جمغعيونعلىويظهر62:ا-2(،رجبم02

)إشمحدهأواسحهجهلواالذينالشعوب

4:2؟إشرج79:6؟مز91-66:18؟
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تكونقد.(2:14حب؟-2ا:4مي2-3،:2

الكئابولكن.حزقياللصورصدىالتعابيرهذه

جلالةفيبلضوء،أونورفيهايفكرونلا

مثلتعابيرإلىبالنسبةيريالأمروهذا.يهوه

"اسمكأو9!97؟؟662:)عزأاسمك"مجد

5(.9:)نحالمجيدلا

لئه(المجدرفع)أو"الله"مخد.الجديدالعهد:ثانئا.

اع؟924:)يووقداسته()بعظمتهبقدرتهأقزيعني

معنىهوهذا9(.:16رؤ،4:02رو:23؟12

اللهفمجد.الجديدالعهدفينجدهاالتيالمجدلات

7:25،حكرخ،3:16أف6:4،9:3،)رو

فأبم4:4،6كور)2المسيحأو(ه:94صي؟9:11

قدرةعلىالمراتبعضيدكا:27(كوا:18؟

تجلي،القديمالعهدفيكماهو،اللهفمجد.خلاصه

.الانسانإلىيصلوهو.اللهوقدرةالله

المتجتن،اللهعدإلىننظرحين.اقهتج!المجد)1(

وقدالسماوفيالهبكك8ة15رؤئصؤز.نورفهو

:4،ا.حز)رجوقدرتهاللهبمجددخاناامتلأ

خر)رجيدخلأنأحدي!تطيعلا44:4(.

نثغالجدبدةوأورشليم(.اا8:ملا35؟:04

الكرلمةالحجارةلمعانيثبهلمعانها.اللهبمجد

مجدونور06:ا-2(.إشرجا،ا21:)رؤ

2:9،9:31،الوالملاثكةظهوربرافقالله

18:1(.رؤا؟اح!22:ا

كقدرةالمجدإلىتظرحين.!!ةصفةالمجد)ب(

خاصبثحكليمذحفهو،الخارجفيتتجلىإلهة

في11:36،رو2:14،الوالمجدلاتفي

محد3:6(.أف6؟،4:4كور64،9:4،2:رو

اللهقدرةهو55(7:)أعاللهأو38!8:)!رالآب

2(،7:)أعالمجدإلههوالله(910:)مرالملوكتة

مز)رجالقديروالالها:17()أفالمجدوأبو

إلهموالآبأنوكما25:7(.أخنا92:3؟

؟22:14أخنا،72:)أعالمجدورل!المجد

الموتمنالقائمالمسيحكذلك5(،27:3،

ظهرفالمسيح2:ا(.يع2:8،)اكور

رج-7،56:هه)أعاللهمحدفيلأيشفانوس

-7:13)داالانسانكابنوسيأتي.(316:تما

وأ9:26(لو8:38؟)عرالآبمجدفي14(

26؟؟13مر03،:24)متومجدعظيمةبقدرة

الملوكثةقدرتهاتساعملءفيأي21:27(،لو

مريقابل!،ملكك"في02:21)متأبيهوقدرة

الملوكئةقدرتهسيكث!فإ(.مجدك"فيا:!م!.

الملكيئعرشهعلىكالدئانيجلسحينولمارسها

61:8-9(.55:4؟أخنا22:23؟)أش

الموتمنالقائمالمسيحنالهالذيفالمجد

2:9؟عب24:26؟الووآلامهحاضهبواصطة

قدرةهو2:8-9(،فلرج21:،اا:اابط

يقاسمهو.الخارجفيظهرتكماالملوكيةالآب

الذي8:38()مرالمجدهذاالسماويأباه

2:13،)تيالأزمنةنهايةفيسيكشف

،إذن:7-8(.إتس2رج،ا5:؟4:13ابط

يندرالذيالاسكاتولوجيئالطاقيالمجدينال

-3؟ا:06)إشالعبريةالتوراةكتفيوجوده

اليونانتةالكتبفيلا،(-66:1891؟2-ا:62

المنحولةوالأسفار9(،5:9؟-4:4227)با

،ه:865؟:61؟55:4؟ا:705؟:25أخنأ)

كمعبح،فيسوع92(.15،96:27،

قدرةأيضاهيالتيالملوكثةفدرتهسيكشف

المجد،امتلكي(1:ا)يوككلمةولكنه.الآب

الآب،لدى،الالهتةوالطبيعة،الملوكتةوالقدرة

بعضىوكشفها،24(5،:17)يوالعالمبلاايةقبل

وبعد.3(ة6إشرج؟12:14يو)نبباءللأالمزات

)يوبهآمنراالذينأولكمحذهشاهدتجئطه

أظهرالمتجتدفالكلمة04(.11:4،ا:14؟

معجزاتهفيوالانسافما،الالهيئشخصهفيعده

الأرضعلىنشاطهفي،4(4:0؟11:)2العديدة

خاصبشكلالطرعيئوموته4(.:2417،:41

31-32؟:13؟:17)01أباهومحدهوكده

ارتفاعههوتمجيده21:91(.4-17،5:ا،

الالهئةالحياةويعطي،إليهالجميعيجتذببهالذي

32-:12؟01:01؟-1415)3:للمؤمنين

وقيامتهالخلاصيئالميحمرتأنوبما!هم".
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23؟،:16)11أبيهومحدالخاصمحذهبظهران

سبقالذىعدهيكونأننفهم21:91(،

04(11،11:4؟142؟ة)1عنهوكشف

12:28،)7:93؟الآتيالمجدكذلكسيبدو

5(.17:ا،14،ة13:3216؟

معفمهيتبعأنالمسيحخادمعلى.المسيحيممد)ج(

،9:23لو34؟:6مر؟16:24)متالموتحئى

بواسطةالمجدفيالمسبحدخلوكما26(.:12بو

المجدفيأبضاخادمهيدخل(،آلامه-)حاشه

9:23؟8:17-18؟5:2؟روم:12،26)يو

2:12؟انس3،21:فل؟18،4:17ة3كور2

،ا4:13:5؟ابط؟201:تم2؟2:14ش2

صماوينوربشكلالمجاهذايصؤر01(.،4

"،أبيهمملكوتفيكالثمس)"فيشرقون

اد3:7؟حكرخ13:43،17:2؟مت

والمسيحاللهقدرةفيمشاركةبشكلأو:3(12

-6:2اكور03؟:22لو؟91:28)متالملكئة

حكرج؟2102:4؟ة3رؤ،2:12اتس3،

إلى"محد"لفظةننتعيعادة.(ا.7:9-دا3:8؟

فيمشاركةعلىحينثذفتدكالاسكاتولوجيا.

والمسيحاللهملكوتلط،الخلاصخيراثجميع

المقبلالمجدإلىاللهنداءأنبماولكنالممخد.

المجدهذارجاءأنوبما،الآنمنذنتيجةيعطي

،الروحموهبةالآنمنذتكفلهبلباطلأ،ليس

)روالدنياهذهفيالباريمتلكهخيرأالمجذئعتبر

شا5،،5:2كور232؟ة58؟،52:

بزرهمقد،ودعاهماللهأعذهمفالذين.(2:12

فالتبرير.3(.:8)روعذهمبزرهموالذين.أيضا

محدمنالخطأةلمجرملهذامغا.يسيرانوالتمجيد

ارتاطايرتبطالمؤمنبنفمجد3؟23(.)روالله

يستقراللهروحالمجد"روح؟الروحبامتلاكوثيفا

روحأي2(.:11إشرج،4:14ابط)"عليكم

اكثرنتيجةوهناكالمجد.عرلونهوالذيالذ

اللهيمنحهالذيالمجدهي،الروحلعطئةظهوزا

2:7-أاكورالخفئةبحكمتهيكرزونللذين

فيموسىنالهالذيالمجديتجاوزالمجدهذا(.ا.

ونحن9:(3:6،11كور34:03،2خر)ءسينا

بوجوهالرفيمحد!ورةنعكسجميغا،

وهيذانهاالصورةتلكإلىفنتحؤل،مكشوفة

لماالروحهواالذيالرفيبفضل،عدعلىمجد)تزداد

المسبحمحدالم!ميحثونيشاهدحين)3:18(.

كمايزوللاالمجدوهذا،وبهاءهانعكاسهينالون

بل3:7(.كور)2موسىبىبالنسبةالأمركان

بحيثيتحؤلرنوهكذاباسنمرار.يتزابدهو

8:18؟رو)رجمئزايدبشكلالميحيشبهون

الذيالم!يح،21(3:فل،-1543:94اكور

المجدهن!ونمؤ4:4(.كور)2اللهصورةهو

وأالمسيحروحيكفلهماالمسيحببن،ونحؤللم

ونجد(.ثانيةترجمة)فيروحهوالذيالمسيح

أرادفإذا2-17.22:ايوفيعينهاالفكرة

يكونواأن،والابنالآبعثالعلىالمؤنون،

بالمشاركةبل،وحسبالروحبنناغملا،واحذا

21(،:517،:)15الطبيعةالفائقةالحياةذاتفي

هونالهالذي()القدرةالمجدالمسيحأعطاهمفقد

ممجزاتفيتنكشفهذهاللهوثدرة.الآبمن

ثمرةهيالتي،المتبادلةالمحتةأعمالوفي،يجرونها

)14:12؟بالذاتالمسيححياةفيش!اركتهم

12؟15:.ا،ا:34-35،رخ17:23؟0

3:14-18(.ايو

العلىفيافه)ا!(ممد،

منالتمجيدهذايتائفالنشبد.هذامكانة1(4

خاصةإلهجةفيفيبدو2:13-14(الوآيتين

خبرأناشيدمعلمجسبوهوخاص.ومضمون

نف!ي)تعطمالتعظيم،نشيدمثللو،فيالطفولة

الاله(الربتباركء)المباركةثيدء(،الرب

(.بلامعبدكالآنتطلق)8الاطلاقونشيد

أشخاضانممع،والماركةالتعظيمأناشيدفي

نشيدأما.الشيخسمعان،زكرلا،سلم:يئمدون

الوالسماء"جندمن"جمهوركلامفهوالتمجيهد

فينضم،ألاهوتيةصفةالنثيديناللهذا،2:13(.

اللبتورجبا،اليهودىالعالمفيمعروفمرضوعإلى

منج3:8،لاوكطوص6:3؟إش)رجالملائكثة
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المنظارفيويتسخل7:4-ه(.نظح9-2:8؟

"ايناينلم!فعلئستعملالحمد.نث!بدمعاللوقاوي

ومرتين،وأعلوفيمراتست2:13(لو،)م!خ

"دوكسازاين!وفعلالجديد.العهدسائرفيفقط

مت،فيمراث4و،لوقانيمرة1414(:2)كد،

مر.فيواحدةومزة

نشيدئني،الأدلىالمستوىعلىالن!ثيد.نجة2(،

الله.والأرضالسماء:متعارضترافيفيالتمجيد

هذابنيةعلىيثفقونلاالشزاحأنغيروالبثر.

"اودويهاألفظةحولنصوصيترذدبسبالنشيد

نحن،نئخذهالذيالخيارفدسب(.سزة،)رضى

بقرلونالذينوحتىأشطار.ئلانةأوشطرينأمام

اللاتينتةترجمةترتطاختلافاتفهناك،بشطرين

في(.الصالحةالارادةذويالبشر)إلىالشعبئة

نقرأهلالبثر.لبنيالصالحوالرجاء:نقرأالسريانية

الترحماتخطفيالفاعلصيغةفي"اودوكيا"

خطوفي)القبطثة(ةوالبحيرثةوالأرمنبةالسرلانئة

كانإن؟متأخرةيونانتةومخطوطاتاوسابيوس

صيغةفيألفاظثلاثأمامنكون،كذلكالأمر

أالسلام(،الحرلني)المجد(ةدوكساالفاع!!:

تركبأمامنكونوهكذاإالمسزة(.اودوكيا

ضالأرعلى(،)المماواتأكلفيلئه"المجد:مثتث

نإولكن.:3(6إش)ق"المسرةوللناس،السلام

فيكحا،إليهالمضاف!يغةفيهي"اودوكيا!اعترنا

يتبذل،الكبرىوالكودكساتاللاتينيةالشعبية

مماثلة.وأرامثةعبرلةعباراتنجدإنناثم.الوضع

أعلىفيلته"المجد:الشطرينإلىنعودوهكذا

دا.أحئائهللبثرأسلاالأرضوعلى،()الماوات

للفظةالمحددةالوظبفةنحذدأنعيايقى

بالترج!ةنقبلأننستطيعلا"اودوكياس".

معولاالعبارةمعتتوافقلافهياللانجنئة.

نربمرأنهوالممكنالوحبدفالحك.السباق

"سزة"عننتكلمأننستطيعلا.بالته"اودوكيا"

الشاملةومحتتهالالهيحنانهعنبلو"رضاه"،الله

لو8:92!سل)مزجميغاالبثرإلىقصلالتي

2:4(.أتم3:6!2:.ا؟رج2،3:22؟.ا:ا

مجدل

دوكسا.النشيدةفيمهمتانلفظنانوتبقى

لالتهالمجدأي"تيوي"دوكساعبارةإن.ايريني

تعابيرإلىتعودولكنها،القديمالعهدفينجدها

مك9:84،عزا،-2:1718بالانقرأهامعروفة

الهيكلفي2(:ا:13ب:11،36رو)رج:12ا

المجد.عبادةاللهإلمىدوئاالملائكةيرعالسماوي

فتضئمالآنالسماويالجيئىهذاجوقةوتأتي

الرالمخثصمحيءفمع.العبادةهذهإلىالأرض

عادت،وحثهاللهحناننتيجةهوالذيا(،ا2:

والبشر.اللهبين،والأرضالسماءبينالعلاتات

-ته9)أضالمسيحالنللعهدأعلنالذيوالسلام

للبثر.الآنمنذأعطيتد4(،:همي،657:91؟

المخفصالمسيحمجىءساعةالسماوفيالمدبحومع

الذيالتيىرجيئالهتادثمحاوب(،-8:1314الو

إلىيسوعدخليومالتلاميذمحموعةأطلقته

العلى"فيوالمجدال!مماء،في"السلام:أورشليم

ب(.91:38الو

تلرسائل14:2.خر46:14!إر)ال(ممدل،

كم:أور.تكم:الممردةفي.234:92العمارنة

،2:15)هيرودوتسمغدولوساليونانيةفير.د

استعملهوقد،الحصنيعنيكنعانياسم.(السبعينية

الحدودمذعلىبنيتحصونعنللكلامالممرلون

إلىتحيلناالبيبلئةالشهاداتفجميعللدلتا.الثرقثة

وتبلغ،سين*منالجنوبإلىكلم01يبعدمو!قع

المدينةهذهقبفي.هكتارات01مساحنه

فيبنيم(025)ضلحهمرقيحصنكان،الحدودثة

اجتاحساعة525(،سنة)رتما6القرننهاية

"نكر"حصلالمجدلقربمصر.الفارسيقمببز،

إلى،قادتهحملةفيانتصاراتهأؤلعلى906سنة

يونواليهوذاو.(2:951هبرودوض)كركميثى

يدعلىأورشليمسقوطبعدعدلإلىلجأواالذين

هذاازدهارعلىصاعدوا44:ا(،)إرالابليين

،92:01حز،46:14إربالدمارهذدهالذيالمو2

غير586.صنةالثافينصرنبوخذهجوممع03:6

لمصر.الفرساحتلالحثىقائمةظئتالمدينةأن

فيوبنوهاعادواولكنهميكانها،وتركها؟ئرت



مجدل

المو2عنواحدكلمبعدعلىق.م.،5القرن

فيالحير()تلالجديدةالمدينةهدذهذكرت.الأول

4(،بادوا،)برديةالارامية(اللغةالطمصرلةبردية

اليونانئةالحقبةفيالمذكورةمغدولوسمعوتماهت

نإ.هكتازا04مساحتهاكانتوالتي،والرومانتة

المدينةإلىيعودطهم!:7عد،14:2خرفيحدلذكر

إليهالجأالتي،السائيةءالحقبةفيالمرجودالحدودئة

6الفرنفإلمط،أورشليممنالهاريونالبهوذاوبون

بالخروجالمرنبطالاسمائيالتقليدمجمليعود..مق

فيترم،!رج،الكهنهوتي*المرجعفينجدهكما

رعمسيس.م!

الغربية،كنارتبحيرةضفةعلىقرية.الحصنةممدل

حزرهاالتيمريمموطنهي.طبريةمنالشمالإلى

16:9(.مر8:2؟الوشياطينسبحةمنيسوع

نفتاليحصونمنحصن.اللهبرجايل:ممدل

)ل!91:38(.

صهوذاصهلفيمدينةجاد.برججادةممدد

15:+(.)يش

شكيمحصنيكونقد.شكيمبرج!فكبمكدل

9:6،)قضملوبيتأو94(9:46،47،)قض

12:02(.مل21يوآشفتل02(حيث

القطيع.برج:عدوممدل

ارتكبالمكانهذاني.ايلبيتنجويىيقع1(،

21(.35:)تكيعقوبسرلة،بلهةمعزناهرأوبين

اورشليم.علىرمزلأيدل4:8ميفي2(،

هي.اللهنمخدبهاعبارة.دتهالمجدأي)ا!(مجدله،

أدنشكلفيهيالمجدلةولكن.المباركةمنقريبة

14؟:)41الخمسةالمزاميركبتنهيمديحعبارة

العهدفي(.015؟:60148،ب9852؟؟72:18

ب؟ا:25روفيمشاجهةعباىاتنجدالجديد،

-02ة3فأ؟27-61:52؟ب11:36؟ب9:5

24-25.يهوا:17؟انم4:02؟فل21؟

تسمأوالرسالةنهايةفيعامبشكلالمجدلةتستعمل

محدلةالمخطوطاتبعضأضافتوتد.الرسالةمن

الملكلكالأن6:14(:أتالريةالصلاةعلى

الأبد".إلىوالمجدوالقوة
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96،العمارنة)تللبنانفيطرابلسقربمدينةمحدر

،)07

المصريةالنصوصتذكرهاقديمةكنعانيةقلعةممدو

السفحعلىواقعةكانت.العمارنةتلورصائل

الجنوبفيتعناكمعفتسيطرالكرمللجبلالحمالي

وبالتالي،يزرعيلنهركلعلىالئ!مالفيشانوبيت

وبلادسوريةإلىمصرمنتقودالتيالطريقعلى

لننهامادورأالقديممنذمحدولعبتولهذا.الرافدين

سنةحواليالمدينةالثالثتحوتمساحتلمصر:تاهـلخ

هيكلجدرانعلىنقرأاننقدرونحن0148.

بنويستطعلم.الاحتلالهذاعنتفريراالكرنك

سهلقلاعمنغيرهاولامحدويحتلواأناصائيل

نأيبدوا:27(.قض،ى17:12)يشيزرعيل

17:11(.)إشالمدينةاحتلمناولكانداود

21مقاطعاتهمنمفاطعةقاعدةسليمانوجعلها

بينمحدوشيشاقيذكر15(.ة4:12،9)اكل

ندماالمصريينصيطرةولكناحتلها.التيالمدن

يدفيالمدينةكانتاحزلاعهدففيطويلا.

احتلسيشةوفي27(.ة9مل)2ائبليينالاس

المقاطعةعاصمةوجعلوهاعدوالاشوريون

الفارصيالعهدينفيالمدينةتذكرلاالاشورلة.

القديمة،القلعةقربفأقامواالرومانيونأما.والهليني

الاسمفينراهماوهولجيومسئوطتهموصموا

المتسلمتلفهو؟اليوممحدواسماما.اللجومةالحالي

وكلم،الاصرةمنالغريىالجنوبإلىكلمأ7)يبعد

علىالمدينةوقعتاللجوم(.منالثممالإلىواحذا

الغربإلىالشرقمنتنطلقطرلق:طريقينتقاطع

إلىونصل،يزرعيلواديفيفتمز،شانبيتمن

الشاطئتصعدثم،الكرملثمالى،الساحليالهل

الثالإلىايخربمنتنطلقوطرلق.الفينيقي

فياروناباحم،،أفيق،غزةالبحر:طرلقفتتبع

سهلإلىقنهنهريصلحيثوعذو،المضيقمدخل

كنارت،واخيرأوعورهتابورجبلبينثميزرعيل

يخاعبورنقاطبثلاثمجدوواحتفظتحاصور.

جورطلحةمعتفاك،يبلعام،يقنيعام:الكرملجبل

الثاكتحوتحسبيدمحدوسقوطإن9:27(.مل)2
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للموقعالشراتيجتةوالأهمئةأروناعبورتصؤر

سنةالحفرياتفيهابدأت.لهامخرجلازجاجةكغلقة

الاقدمالمستوى.مستوى02المنقبونفيز.3091

الحدبث(.الحجري)العصرالنيوليتيالعهدإلىيعود

الرابم.الالفمنالثانيالنصففيمحدوأيئستاذأ

الثاكتحوتمساحتلالاثارنثاهد9المستوىفي

لا:منظمكيرتصميمعلى5المتوىيدل.للمدينة

الفخاريةوالآنية،جميلةحجارةلا،ضخمةأبية

زمنأوالفلطيينزمنالمستوىهذايقابل.غرلبة

أ4:قمينإلى4المستوىينفسم.الفديماصائل

مععسكرلامخيماأ4كان.)داود(ب4أسليمان(

وتحشني(.918؟امل)كبيرةواسطبلاتسو!

حتىتائماالمخبمهذاوظلبالماء.المدينةتموين

ولكتا،شيشاقأيامفيتدميرآثارنجدلا.9القرن

المسؤلانويين.الفرعونهذااسميحملنضبأنجد

ويدل.السامرةامامانكسفتالمدينةأنالالان

سنةحوالمطتثمفظيعدمارآثارعلىالأعلىالمستوى

..مق006

تحونمس"حولبات"فيالأولللمرةمجدوذكرت

دامحصاربعدالمدينةعلىالاستلاءخبرفي،الثالث

(.فلسطينيسرريحلفضدأكانأضهرسعة

حاميةفيهاجعلتالتيلمصرالمدينةفخضعت

فخئمامينحوتبأما.تعناكرسائلتقولماحسب

فجاؤوامحدو.جوارفي(0143)الئالثةحملتهخلال

قصرفيمحدومنموفدوأقام.جباشمنبالملكإليه

المدبنةوضعأنيعنيهذا.كينهالوقتفي،فرعون

تلرسائلتقولكماالممريةالدولةالمدينةوضعهو

محدوملكدك،العمارنةنلحقبةخلال.العمارنة

أولاالمجاوردنالامراءواتهمللفرعونولائهعلى

بمساعدةمصرعلىبالتآمر(شكيمأميرستما

سبنياحنل242-245(234،0)رسائل"عببرو"

وخلال(.013)4الأولىحملتهخلالالمدينةالأول

ذكرت)0912-1224(،الثانيرعمسيمىحكم

الكانبإلىلاذعةرسالةفيالمنطقةمدنمعمجدو

)459-259(شيضانقاحتل*4(0)نشوالملكي

)املالشمالمملكةعلىحملئهخلالالمدينة

وحين.مسثةمنجزءعليهيدكماوهذا25(.:14

)ملكاحزلاياهوجرح،عمريبيتعلىالانقلاب

!س-ش!هناكفماتجور""عقبةفياورشليم(

فيالشمالمملكةشماليفلاصتغلتاحتكعه!.2

)فيمحدومقاطعةوكؤن،المتوسطشاطئعلىحملته

يوضميا،فتلهناك.عاصمنهااسمبحبا!ادبة(

الفرعونمسيرةيوقفأنأرادحينيهوذا،مللى

23:92؟مل)9062صنة،أشوربةملكلمساعدة

قولفيمحذوتجاهالذيالسهليذكر22(.!3:أخ2

وانحطتا(.12:ا)زكأورشليمتجديدحول

.لجونخربةفيعسكرئمركزبقربهاوجعل،المدينة

كموضعمجدو()جللهرعدونذكرانجدوأخيرا

16(:16)رؤالشزوقوىاللهقوىبينللقتال

الشرقيةالشصاليةالحدودعلىمدينة.البرج:ممدول

عنداصرائيلبنوخئمعندهاومصر.كنعانببن

وأقام.عم!:7(عد،14:2)خرممرمنخروجهم

انبأالذيا(ة4!ار)1ارياأيامقجهوذاوي!نفيها

،اسوانإلىمجدولمنعبارةوهناك.المدينةبدمار

92:.ا؟)حزجنوبهاإلىمصرشمالمناي

.)03:6

كانواالخصبمجدوسهلفيا.12:ازككلذون

رح.رمونهدد،الفينيقيالالهبعبادةيحتفلون

هرمحدون.ء

عدو(.)رجليعطيةخيراللهاوعديالله:ممديئيل

؟36:43)تكأدومعئانر(إحدى)أورؤساءأحد

54(.:1أخا

رإشمكماشمنفرببنيامينفيموضعمجرون

قرب14:2:اصميفرأمنهناك01:128.

البيدر.

تعفدعلىوفع.الشعبرؤساءمن!ئي!ممفبعاش

21(.:01)نحالشريعةبممارسة

فيموعدنظامفيالعاشرالمقال.اللفيفةاوالدرجكثة

أينرئيسيبشكلالأربعةفصولهتعالج.المشناة

الفورلم...عيدفياستيردرجنقرأوكيفومتى

.الموضوعهذافيوتودفتاالئلمودانسيتو!مع

اليونايةفي.الكنيس:البوميسضى)ا!(مممع،
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".كنست"ببتالعبريةترجمةوهوسيناغوغي!9

دينئةمؤضسةهوالمجمع.جحعالرلانتةفيكنض

للصلاةمعذمو!عوهو،اليهوديالعالمفيمركزلة

وقد.والجماعثةالدينثةالنثماطاتوسائرالعلنئة

)البهيسة(المسيحيئللعالمالأولالنصوذجكان

عمعلفظةإن)الجامع(.الاسلاميوالحالم

اجتماعاتعلىأولمعنىنيندك)سيناغوغي(

هذهأصلأما.التوراةةقراءنلهمهاالتيالصلاة

أثفائاهناكانغير.جدالموضوعفيبقىالعادة

الكرازةزمنإلىبعيد،زمنإلىتعودأنهايرى

المنفىخلاللهاتنظيمأولعرفتولكنها.النبؤلة

عقد،الشببناءيعيدعزرابدأوحين.بابلفي

جذدخلالها،لتوراةعئيمالقراءةكبيرأ""محمغا

ذلكمنذأنهإلىيشيرضيءلاولكنبالعهد.تعققه

خاصبناءفيمنطمةاجتماعاتوجدت،الوقت

النظامهذاأنهوقولهبمكنف!ا.الاستعمالبهذا

"صلاة"بيتمصرفيننجد.تدريجئبشكلتكؤن

أماماننانجزماننستطيعلاولكننا(،)بروسوخاي

الملكتمثال!محكيحكمبنىأمامنكونقد.محمع

يهردئة.نسخةفيالسلالةعبادةتمارسحيث

معالفرش!ئةالحركةكاملبثكلنمزجاننرلدلا

ومؤسسةفظائاصارالمجمعأنيبدوولكن.المجمع

تو-معموازاةفيالحشموئه،الحقبةخلال

فانعقاد،أمرمنيكنومهما.الفرشمئةالاخلاقثة

-4:16الويسوعزمنفينجدهمنظمةاجتماعات

تتمئزتكنلمالاستعماللهذاالمعذةوالابنية27(.

الاركيولرجتةالشهاداتظئت.خاصةمساكنعن

قاعةانغيرهزللة:ق.م.الثاكللقرنالسابقة

الثافي،هرقانوسزمنإلىتعودقدغمالة*اجتماع

وقد.هيرودسزمنقبلماإلىمصعدة"وتاعة

نثرعلىوامعبشكلالشتاتعامععملت

5!.:7الوالو!ين!نالواحد(الله)عبادةالمونوتاوتة

.شموني،)يلتوتالمدراشمثلمتأخرةمراجعهناك

يوسيفوسو51:12واكل!(4-8خر،31القرن

موسى.إلىالمجمعنظامينسبون2:175ايون)ضد

قدمعلىيدكلكيالواعظيتوشلهامحاولةأمامولكننا

العالمفيالأولبالمشترعويربطهاالعادةهذه

.اليهودي

بناءكانالمجمعأنعلىالتنقيباتدئتلقد

عواصيد.ببنهايفصلأجنحةنلاثةيفسم.مستطبلأ

اليهودأنوبما.بهخاصمدخلجناحلكلوكان

لفد6:01(،)داللصلاةاورشليمإلىيتطفعون

.الاتجاههذهفيالجماعةتنظربحيثالمجمعجهز

وأ(الجليلعامعكلفينجدهما)هذاالابوابأما

أورضليم.نحوموجفافكان،الكنيسصدر

ويعبزون.الهيكلعنمصغرةصورةهرالمجمعا

فالموضع:المجمعترتيبخلالمنالفكرةهذهعن

الفدسبسقىالمقدسةالاسفارفيهلمحفظالذي

.حجاباوبستاريقفلكانا!دس(.)اليهاب

المجمغكان(الثاني)الجزءالبناءمنالاكبروالق!م

قدسنجدلااالمؤمنونيجتمعجثالمعنىبحصر

ولاللكهنةوجودلاإذ،الهيكلفيكماالاقداس

مقاعدالجدرانطولطعلىوؤجد(.الكهنةلرئبى

جهةمن،الوسطوفي23:6(.)متللمؤمنين

الجماعةلرئش)بيما(،مرنفعامكائانجد،الفدس

وأبواقمصابحأيضاالمجمعفيويوجد.والقارئ

وسخاد.هاشه(روشعيد،الشةرأسأتعلن

هذا.والأعيادالسبوثيومالمجمعفيالخدمةتتتم

أبامسئماولاالأيامبعضزيدتثم.البدايةفي

اسرانيل(يا)اسمع"شماع"بتلاوةيبدأون.الصوم

كبفأما.القراءةتأنيذلكبعد.أخرىصلواتثم

محهولآيبقىفهذا،بدفةالقراءاتكتابتنطم

متواصلترتيبفييقرأونكانوا.الجهلبعض

وا)فرشهالحصريبالمعىالنوراةمنمقاطع

فيمح!ارةالأنياهمنمقاطعونضافسدره(.

15(.:13أع،4:17الوموصىتوراةمععلاتتها

دماربعد(.13:15)أعالعظة،القراءةوبعد

ثلاثعلىتمتذدورةفيالقراءاثوزعت،الهيكل

القراءاتهذهوتلاميذهيوعاسنعملوقد.!!نين

4:23،)تالمجحفيالمجتمعيناليهودليعظوا

بالماركةالأجتماعوينتهي:ه(.13أع:4،44لو

6؟24-26...عدفيكما
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في؟المجمعإدارةعنفماذا.اللينورجياعنهذا

تتلم،فقطيهودسكانفيهابقيمالتيالمواضع

يكونوحين.المدنتةاليهودئةالسطلةالمجبمإدارة

مجامعيكونحيثأو،السكانمنمزبجهناك

المؤلفة،الخاصةإدارتهمممعلكليكون،عديدة

الرئيصفنذكرنحنأما.أشخاصثلاثةمنعادة

،894:لو35-38؟5:مر.رخيشناغوغوس)1

ويسهر،الليتورجثةالخدمةيوخهالذي:8(18أع

؟13:15)أعوالمتكلمالقارئويعثن،النظامعلى

في.)هيبيراتيسالمجمعخادمونذكر14(.:13لو

)أوالأدراجيحمل(.الخازنن،زحالعرية

مكانهاإلىهـسيدها،القارئإلىالمقد!تة(اللفائف

:17؟1،)مثالجلدعقابويطثق02(،4:الو

أما.البوقبصوتالسبتويعلن23:34(،

الجماعةعنوبالتاليالمجمععنالاستبحاد

6:22؟الوخطيزاعقائافيعتبراليهودئة

16:8(.12:42،بم9:22يو

حينالمجهولصيغةنضعبهاصيغةالا!ي)ا!(ممهول

اسمهذكرعنامنناغاوذلكالذ،عننتحذث

.يرحمونلأنهمللرحماءطربىمثلا:.القدوس

الله.يرحمهمأي

ماداييةقيةالا!لفيالمجوسكانممىس

يمارسونمنهمالذكوروكان)هيرودوتى(.

كهةانبما.فارسديانةفيكهنوتيةوظائف

أنههموبظونالنجومبعلمنهمونكانوافارس

كلمةاعتبرت،خفيينوسلطاناعلمايملكون

الكثفيالساحرمرادفاليونالة"مجوسأ

فيالكلمةاسئحملتالمعنىهذافيالاسنرونرمية.

الآتونالحكماءوسي8.،:136؟8،911:اع

.(يا:2)ت""المجرسيسوعليعبدواالمئرقمن

لغرباءالتقليدأعطاهاسممتىانجيلفي)ا!(مموس

.-12ا:2متحسبيسوعالطفليعبدونجاؤوا

.ا!:)2،اثمرق"من:النصيقوك؟جاؤواأينمن

البعضففكرغامضا.وبالتاليواسغايبقىهذا

إافرام(السرلانضماهمالذينالبابليبنالفلكبعلماء

أو،.""كلدان01(:،22:)داوالرومانواليونان

العرافةومارسوامادايمنجاؤوافرسبكهنة

أو:ا:ا.ا(.)هبرودوتسوالاسترولوجيا

؟501:)املموريةأوعرابيةمنجاؤوابحكماء

ت)المقذمةالهداياحسبوهذا،(ا31:؟ا:03أم

ولكن.ملكيأصلمنالمجوسليس2:.ا(.

سبا)ملوك72:.امزمنانطلقالشعبيئالتقليد

شبأمن)إيأتون06:6لىاشالعطايا(لهيقزبونوشبا

واعتبرهم،ملوكامنهمفجعلولبائا"!ذضاحاملين

الذينافرلقيا(،آجا،)اوروباالوثنثةالأممشهود

أمما.واليهودهيرودستجاهلهساعةبالمسيحاعترفرا

،لبان،)ذهبالهداياعددإلىفيرجع"ثلاثة"الرقم

..مب6القرنإلىيعودأراميمنحولهناكمز(.

لهؤلاءأسماءفأعطىالغربالنفلبداسنعادهوفد

غسبار.بلثمضر.ملكيور.أوملكون:المجوس

أفيميلانومنئقلترفاتهمإنالشعبيالتقلبدويفول

.12القرنفيألمانيا()فيكولنإلىأيطاليا(

فالموضوع.المجوستاريجةفيالعلماءيشك

ولادةفييتدخلونعزافينإلىيشيرالذيالديني

في،)موسىاليهوديالعالمفيمعروفأمر،طفل

العالمفيكما(موسىمدراش:15؟اخرترجوم

03/1:16،الطبيعيالتارلخ،)بليوسالرومافط

هذاإنثم(.نيرونعن:13نيرون،سواتانيوس

بتقابل2خرفيكمابهيرودسيوعيقابلالحدث

يسوعأنعلىمثىيدكوهكذا.وموسىفرعون

تقديمفهوالروحيالمعىأما.موسىصورةيكثل

واظهارتاريخنا،إلىالآقيالملكيكالمميحيسوع

هم:شرفيلكلالكنيةإلىالوثييندخول

منأناسيكونلاولماذا.البدءمنذيسوعامشقبلوا

طفوله؟فييوعزاروااليهودغير

)ار(مميء،

إلىتعودالهلينيالعالمفيباروسيا.الألفاظ1(،

علىثم،الناشطالحضورعلىبدكالذي"بارانياين"

الحقبةبعد.والعودةوالاتقادوالمجيء،الوصول

الملكزيارةعلىخاصبشكلدكالهلنستية،

منالزيارةهذهفيبما،مدينةأومقاطعةإلىالرسمثة

يهئثهباحتفالالمجيءهذاويرافققددصيئ.طاج



مجىء

وخطبمفرخا،دخولأوشضثن.الطرقإصلاح

هذاوكانوالهدابا.الذهبناجوتقديم،مديح

خلال.والحاجاتالطباتلتقديممناسبةالمجيء

بعناصرالاحتفالاغتنىالامبراطورئة،حقبة

صلثونذكرهجديد،عهدبدايةفصار.جديدة

تذكارئ.عيدوأقيم،الأبنيةوشئدتالقود،

علىقيلةمزاتدثتباروسيا"9أنإلىأيضاونشبر

ماهذا.الأرضعلىالخيريحملجاءإلهظهور

ابيفانيا.ئسثى

فيمزاتأربمصوى"باروسيا"لفظةنجدلا

6ة2نح.الدينئلا،الدنيوفيالمعنىوفي،السبية

01:18،يهالاسكندراني.المخطوطفي

الالهيالظهورفكرةأما2.:ا8:1215،مك2

يوم!مدلولفيفنجدهالاسكاتولوجيئوالمجيء

الردت.

البولسئة.بالر!ائلونبدأ.الجديدالعهدإلىونصل

الدنيوقيالمعنىفيتارةباروصالفظةبولسيستعول

الأشخاعبعض(وصول)أوحضورعنفتعبز

-76:كور2،يطس7؟:16اكور،)استفاناس

2:12(،؟26،افل؟أ.:ا.كور2،بولس7،

عنالحديثمعرضوفي،الدينيالمعنىفيوطوزا

،2:91اض؟15:23اكور)المسيحمحيء

وأ.-8(ا:22-،5:23؟3:13،4:15

فيأفا2:9(.نم)2ا!صمظهورعنالحديث

"باروسيا"لفظةيستعملوحدهعتفإن،الأناجيل

الاسكاتولوجئالظهورعنالحديثمعرضنيفقط

الأربعةالإنجيليينأنغير93(.،!،327.؟)24

يسوعدخولليصؤرواالملكيئالمجيءاستلهموا

وز(.21:ا-11)متأورشليمإلىالانتصارفي

بط2فيالدينيئمعناهافيأيضاباروسي!الفظةوتظهر

أما2:28.ايو5:7-8،ج،1:16،3:412؟

)الظهورابيفايالفظةففضلتالرعائيةالرسائل

(.الالهي

إلىل!ردينئكمدلول)باروسيا(فالمجيء

(.بهوه)بومالرلثيوممنوبقزب،الاسكاتولوجيا

بولسعندعديدةمراتاللفظتينبينالمقابلةوتظهر
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فلمع2:91،:2-دا؟مع4:15اتى)ق

فلأ:8؟اأكررمع25إ3:145؟16-2:15؟

بط2أيضاق2:2؟مع21:تس2ق،ا":6،ا

نأأيضانلاحظأنونشطيع(.ا.3:معا34،2:

مقاطعفيالانسانابن(أيام)أو:يومعنتكلملوقا

باروسيالفظةتفبهايستعملمقاطعمعتتوازى

24:27،*،تمع17:24،2603،لو)ق

يومعنالحديثمعرضفيباروسياواستعمال.93(

كدخولاليوملهذاتمثلألنايقذم(الرب)أو:جهوه

هذاالرسولبولسوئبرز.الملكبهيقوممفرح

فموكبالأخير:المسيحجميءيذكرحينالتشبيه

)أبنتيسي!ى،المسيحموكصلقاءإلىيذهبالمؤفين

لقب،الجلاللقبواصئعمال4:17(.اش

تس)االامبراطوربروتوكولإلىيتمي،كيرلوس

تس232؟:5بم2:91،3:13رح؟-4:1617

91(-2:)اتسوالفرحا!ليلويذكر-8(.ا:2

يومإلىالتوراتثةالنظرةالجديدالعهدفيترتبطهكذاو

المميح،إلىبالنظرتفسيرهاأعبدأنبعد،يهوه

كماباروشالفظةفينجدهودينيئحضارفيبمدلرل

الذيالواقعأنغير.وبونافنرومالطوسطفينجده

بحتفظ،اليرنايخأالعالممنالآتيةاللفظةهذهعليهتدك

ثدكماوهذا.والمسيحيئالخاصالهودفيبطابعه

الجليالن:بالنمطترتبطالتيوالألفاظالصورعليه

:2.8ض7:2،ااكور؟8؟18رو؟4:16اض

ومثشقاته.(ين)ابوكالبتا،!كشفاسنعمال

نا.)باروسبا(المجيءطبيعة)أ(.اللاهوت2(4

المجيء،حولوتعاليحهالجديدالعهدمعطيات

هذا.الأزمنةلنهايةمسيحيئتمثلفيتتسخل

البهودالعالممناسكاتولوجثةنظراتورثالنمثل

حؤلهكمامنه،الجليافنستماولامنفاوفيالبد

والقيامة.الفصحوحيضوءعلىأساسيهاتحودلأ

يومدشنهجديدعهدبدأقدالمسيع،قيامةففي

الموتمنالفائمفالمسيح.اللهملكوتوأقيم،الرب

.الكونوردتالشبكمخقصعرشهعلىجلس

وهذا.والدين!نةالالهئةالوصئةمنقذالآنمنذوهو

وعرض،المسيحسزفيبدأالذيالمتماميالواقع
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ملءإلمطيتوق،الروحعطتةعليهودتت،للايمان

الحاضر.الزمننهايةعلىيدكواضحتجل!الىنمامه

الآننذيجد،الربلومالتقليديفالموضوع

تدشنيومإلىيشيرهو،جهةمن:اثنينتطبيقين

بينمنيسوعتامفيهالذكطالمسيحيالفصخفيه

ومن.جهةمنهذا.اللهبعمل،رئاوصارالأموات

المجيدالمجيءأيباروسيا،يعلنهو،ثانيةجهة

التد)هوسيادتهالمححيحيظهرفيهالذيوالحاسم

يظهرتارةكدئان.سلطانهويمارسوالرلث(

ورجاءتجنيذافيكؤنالأخير،المجيءهذام!نظور

علىئثحىوطوؤا،.المحنحقبهاتفيسئماولا

الآنمنذتثمالذيالروحيئللتسامياعتبارحساب

افياتبعطيةالكنيسةوفيالمؤمنفي

أمرمنيكنمهماولكن.الحاليةالاسكاتولوجئة

نعئرالجديدالعهدكتاباتمجملأنفيبدو،التشديد

فييمارسيسوعالمسيحإنالواحد:اليقينعن

بعدهعيظهرفريذادوزاالخلاصيئ،اللهقصد

إبنبيدوالدينونةالملكيئالمجيءوسينارلو.الكوني

خاصةصورةهوجديد،عالموحضور،الانسان

أوضاعمنينطلقالذيالإجماقياليقينهذاعن

متنؤعةوتمثلاتتوصياتفيلهمتورعائثةتاريختة

الا!كاتولوجيئ.بالانتظارترتبطالجديد(العهدأفي

باروسيالفظةأنمع.الإزاشةالأفاجبل:أولأ.

الإزاللةالأناجبلأنإلآ،24متفيإلأنظهرلا

معرضوفي.المجبدالمحمحيءإلىمرازاتلتح

ظهورإلىالنصوصنشير،الشهادةعنالحدبث

8:38)مرملائكشهبهيحيطكدتانالانانابن،

36-43؟:13تفيعينهالموضوعونجدوز(.

التجليوهذاأوصح(.)بشكل3-2546:ا

نأإنسانيقدرفلا،كالبرقظاهزاسبكون

17:23-24(.لوبم24:26-27)تبنجاهله

هذايكونوز(،13)مرالازائثةالرؤياوحسب

يتعفقفهو:الخلاصلناريختكملةالظهور

إرسالويرافقه24:3()مت"العالم"نجهابة

أئطارأربعةمنالمختارلنليهجمعواالملائكة

وهكذا:27(-13مر31؟:24)تالأرض

مجىء

التي-42(13:41)تالأخبرةالدينونةيهئثرن

جميعإلىالانجبللتقديمالضرورئةالمهلةتسبقها

هذاأنغير24:14(.مت13:01)مرالأمم

الازاع!لبة،الرؤيافي،يبقىالاسكاتولوجيالمجيء

فلسطينفيحصلتوأحداثبأوضاعمرتجطا

وز؟-136:همر:الكذبةالمسحاءمن)تحذير

13:9مر:المجامعفيالاضطهاداتإلىتلميح

وز(.2-3؟13)مرالهيكلدمارشماولا،وز(

محيطفماالخطبةبتجذرجهةسيتعثقهذا

دينونةبمدلولأخرىجهةومن،متهؤدمسيحيئ

الأنبياء،كرازةخطوفيوهكذا،.وحكمهالله

الجماعاتنظرفيدينونةأورشليمدماربدا

يسوعخطىفياخترتالتيالفتتةالمسبحئة

منيكنومهمااليهود.قبلمنالاضطهادات

مت؟ا-13:415)مرالهيكلفتنجضى،أمر

(12-12:02الوأورشليمودمار(24:156-1

"،العظيم)الضيئانطلاقةفيحاسمةعلامةهما

وز؟91ة13)مرالبثرئةتاريخفيفريدهوالذي

بيوميتعققمافيوذلك،اة12دا2؟2:يوءرج

(.جهوه

الانسانابنظهوريرتبطبهااليالطرلقةإن

هو.آخرإلىازائيإنجيلمنتختلف،الضيقبزمن

يكتفي13:24مرإن:العظيمالضيقبعدئذكر

نلك)فيالظهورهذاإلىغامضةإثارةيشيربأن

بعدحالأموقعهفيحذد24:92تأما(.الأيام

الطريفةمعيتوافقهذا(.الأيامتلك)بعدذلك

يخافا:أطميسوعإعلانتيشعيدبهاالتي

لا)الذي"الآن"نذالكرونولوجيفالتحديد

الاالغمامعلىبالمجيءيرتبطمر(عندنجده

تولتأيضانذكرأنونشطغ.لو(عندنجده

فيالقرلبالانسانابنمجيءحول16:28

لو9:ا،مرفيأخرىنسخة)نجدملكوته

فيذاتههريظهرالمجيءقربفموضوع9:27(.

ضوءعلىلو،فصلهذا،مقابل.ا:23.مت

ابنظهورعنأورشلبمدمار،ناريجةأحداث

"زمنسئاهانوتطةحقبةفأدخل،الانسان



مجىء

حالأ.المجيءتبعهالمأورشليمفهاية".الأمم

أداتها.الأممكانتعقائاالنهايةهذهيعتبرولوقا

المدىلوقاأبرز،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا

انتشاربفعلالحلاصلتاربخإطارأنهعلىالحاضر

الوثنئ.الحالمفيالرعالة

الازائيينحسبالتيالكونئةالئقتباتإن

الانسانابنتجليترافقوز(13:24-25)مر

الأنبياءبحضعندمعروفةصوزاتستعيد،المجد

أجلمناللهتدخلحولالجليافيالعالموفي

؟أ9-.ة13)إشالردثيوموحول،الانتقام

3:3-4؟بوء8:9؟عا7؟ة32حز؟34:14

ددكهيه(.-:014مومسىصعود؟4:15

حدايضعوأنهمسكونما،بعذاللمجيءأنعلى

نظائايقيموأبه،بالخطئةالمطبوعالحاضرللزمن

هذهأدركت.جدبذاخلقايقيم،للأمورجديذا

الرعبفأحتت،اللهمنعقابأنهاعلىالكوارث

أيضا،الرعبهذا)سيخزكولكنالبشر.لدى

بظهورا(،ا-ا12:5زك)رجتحسب

المجيد،الم!يحظهورفأمام.الانسانابنعلامة

التيوالدينونةخطأهمبوضوحالخطأةيكشف

يشحفون.

موضوعتمثلالبولثة.الرسائلثايخما؟.

.الرصرلبول!عدواسغاتمثلأباروسيا

رساثلفيشهاولاتدريجيبثكلورافقه

وأ،بولسلفكرمتأخرةحالةنشكل)اليالأمر

المؤمنلمثاركةإبراز(بيدهتكفلمهي

منالقائمالمسححياةفي)الآن(والكنيسة

ليست،للمجيءالبولسئةالرؤيةأنغير.الموت

حسبتظهربلمنهجيئ.طرحموضوع

ملموعةصعوباتعلىكجواب،الظروف

؟-18؟413ش22،1-15:58اكرر)

إطارفيأو2:ا-12(،نس5:12-.ا؟

،-12اا:13)روالروحئالسهرعلىتحريض

الاحتمالوعلى،-2(ا:5ش1؟5:01كور2

أاكورالتجزدوعلىه(،ة4)اكورالمتبادل

تم1)والثبات4(:4)فلوالفرح03(-7:92
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كموضوعالمجيءيؤكروهكذا.-14(6:13

بم:7-8ا)اكورمسيحيئورجاءانتظار

تم2ا:6؟فل4،ت16:223؟كوأ:26؟ا

2:ا-2(.4:8؟قي

فمع.القربالمجيءمنظوريسيطر،اضفي

يدك(،93:13،:)1مدلولهالهاظرفئةتذكيرات

موتحزكهقلقعلىبول!بعطيهالذيالجواب

-18(.4:13)اتسالمجيءقبلالمؤمنينبعض

الفتثة:الكنائسفيحئاكانالمجيءانتظاران

عيد،الحظيمالعيدهذامنالراقدونلمجرمهل

إلىبالنسبةالرسولتعليئموترت؟الرقيمحيء

إلىالمؤمنبنجصبعصبنضثم:المطروحالسؤال

يقومونالمسيحفيماتوافالذينالنصر.موكب

هنافكرهعنيعثربولسأنونلاحظأولا.

أيضا()وهوالجماعةمنبهيزاعدداوكأن

)اتسالمجيءذاكعندأحياءبحذسبكونون

اكورفيأيضاالرأيهذاوسنجد17(.،15؟4

عادتالمجيء.نصثلفي15:أه-52

فيالتيرفانئاترمزئةإلى4:15-17اش

فيالهلنستيالارلوإلىالقدبم،الحهد

ملكيئ.موكبفيالمديةإلىالفيرحالدخول

الرضععلىيثسذدفهو:مدلولهلههذاكل

مقابل.الملكوتوئيهالموتمنللقانمالمتامي

كدمارالرلتيوم5:2-3ان!قذمتهذا،

.الظلامفييعيشونللذينكضبوظهوروضيق

إلىتس2نةحولجدالهناكيكنوان

أيفاهيالرسالةفهذه،كتابتهاوحول،بولس

حاضزا.زالماا!صكاتولوجيئلصبرصدى

ويجعلونالححليتركونالذينعلىيرذفالكاتب

المجيةبحرار؟ينتظرونلأنههم،الجماعةفيالبلبلة

الظهورفجاءةإلىلاالإرشادوسيعود.القرب

المجيء:هذاتعلنالتيالعلاماتإلىبل،الأخير

"2:3،تس)2الإثمرجلظهورالحجود،

التيوالفكرةانتيهرست(.،،الخرابرجاسة

العظيم،الحجودسبسبقهاباروسياإنتقول

اليهودفيالجيافنالحالمفيمنواترأموضوغاكانت
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23:18-يوب39:9؟19:6-7،أخن)ا

محزنةخبراتشكبدوناستلهمتوقد91(.

03،:27:11؟9)داالاضطهاداتوقتعرفتها

فقد24:9-13.تفيأيضاونجدها32(.

الإيمانتجاهنفورأمامالمراتبعضنكون

تم2؟ا؟4تمأاالمضئةالتعاليموتأثير،المسيحيئ

بهالذيالمجيءأمما-91(.2:18ايو-9؟ا3:

2:3-.\تس2فإن،المعصيةرجليشطر

في.يسوعالربلمجيء،دنيكتقليدتصؤره

مواجهةالمسيحمحيءصار،السباقهذا

ا:6-9ش2وتشذد.والانتقامالانتصار

كماالمجيء،فيالرهيبةالدئانوجهةعلىأيضا

للمضطهدين.المحفوظالمصبرعننتحذث

اكور،)رو،"الكبرى"الرسائلتتوئعلم

ففي.الآتيالمجيءموضوعفيغل(كور،2

بولسعضق،اليهودفيالعالمعلىالهجومشاق

تثمتحؤلعنوبالتالي،الخلاصيبوععننعليمه

منهذا.المسيحصليببفعلالمؤمنفيالآنمنذ

خبرةمنالرسولانطلق،ثانبةجهةومن.جهة

الذيالروحيالوافععندفتوفف،المجيءتأخر

إلىالانتباهكانلهذا.المسيحيئالوجوديقود

التيتلكإلىلا،تحفقتالتيالاسكاتولوجبا

ماوهذا.تننلمالنهايةولكن.النهايةفيتتحقق

فل؟15:52اكور؟-13:1112روعليهيدك

إطارفيئذكرلاولكنها3:4.كو4:ه،

سيناريويطرالأسر""رسائلوفي.جليافي

الزمنبينالرلثيوميجعلهاقطيعؤتمئلجديد:

لجسدمتدزجانتشارتجاهالمقبلوالدهرالحاضر

.الكونأبعادحتىالمسيح

تاكيذانجدحيثأعنذكرالخطهذاقي

كما7:56(.؟11:أ)اعالممخدالمسيحلظهور

زمنهوالحاضر:الزمنمدلولإلم!رمزانجد

:8(.)1وقؤتهالروحبقيادةالشاملةالرسالة

الموتى،قيا!ةإلىالتلميحاتتتخفص،عبوفي

)عبالتقليدئةالجليانئةالصورمنالجزاء،والى

ثافيظهورعنحديثانجد9:27-6،28؟2؟

مجىء

التمييزيعدلم37-38(.01:27،للمحيح،

الذيالمقبلوالدهرالحاضرالزمنبينالأساييئ

الحقائقنظامبينبلالمجيء،يساعةسيقوم

والعالم،المح!يحذبيحةإلبهائدخلناالتيالسصاوثة

لها.ظكهوالذيالمنظور

-51:جأعلن.ال!ثوليكئةالريعالل:ثاثا.

للحستغقين،وتهديذا،الربمجيءاقتراب11

استغلالأفقرهمالذينللاخوةوثبائاوعزاء

فما،آ7-8()هناباروسياإستعمل.لهمالاشلاء

فلارةإلىبل،الفرحفيالملكدخولإلىأشارة

فييفكرلاالكاتبأنالثزاحبعضظن.الدثان

زمنيعقابفيبل،والشاملةالأخيرةالدينونة

فيأعضاءعلىجارواالذيناليهودشصيب

خطفيوذلكالمسيحئة،فلسطينجماعات

واذ.القديمالعهدأوردهاالتيالشقاءنبوءات

استعادت،الرسولإرشادنسندأنابطأرادت

بط)االنهايةاقترابموضرعهوتقليدئاموضوغا

،ا:5؟713،17،:4؟513،2:12-7،:ا

بعيشونمؤمنينإلىهناالكاتتوجه.ا(.

لاابوكالبسيستمحيءالاوحيومنظرر.المحنة

علىيساعدهمالذيهو،ومجدهالربباروشا(

لهم.المعارضينأماموالشهادةالألمتحضل

،2القرنعنالأولالنمفخلالبط2الفت

المجيءتأخريحركهماوهزءارتبابعلىفرذت

الانتظارأساسجديدمنالكاتبفد)3:3(.

ليساللهزمنإن.-17(11:16الاسكاتولوجيئ

واذا09:4(.مزرج)3:8-.ا؟البثرزمن

اللهصبرإلىفبالنظربحد،يحصللمالمجيءكان

التويةإمكالتةواحدككيعطيأنيريدالذي

العهدتمئلاتالكاتإستلهم.الخلاصوتقتل

فيالمجيءموفعفحذدالهيني،والعالمالقديم

الذيالكونسيعرفهاجديدةكبرىولادةإطار

1(.)3:شامل)نفجارفييتنفى

جوائابقذمأنرؤأرادالرؤلا.شررابفا:.

القرنفهايةفيالكنيسةئيثطالذياتمأزمللوضع

الامبراطورعبادةفمتطئباتب.م.الأول
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الصراعكثمفتفد،دوميسيانسواضطهاد

خاطئعالماعتداداتبين،عنهرجوعلاالذي

الواحدبالالهالاعترافوبين،القدسياتيننهك

منهذا.الكنيسةلهتئهدالذيومميحهالحق

الزعنوخبرةالمخةكانت،نية"جهةومن.جهة

بعضفيوالقنوطواليأسللتراخيسبئا،الطولل

الجليالنالأدلمقبالفنالكاتبأخذ.الجماعات

هذهتعلنعلامات،النهايةاقتراب)موضوع

فيفغاصوثتضتها(،اسكاتولوجيابداية،النهاية

مدلرلحول،الكنيسةوضعحوللاهوقنفكر

لهايتعزضالتيالتجاربحرلومرماهالصراع

،6(:15،18،91:!)المسيحنتصارفا.المؤمنون

والخليقةا-12(،)02:االأخيرةوالدينونة

السماويةأورشليمومحنيء)21:ا(،الجديدة

الرؤبةهذهأفقيئسكلهذاكل)21:2-3(،

حاضرةحقائقالمستقلعلىئسمطكما،النبوتة

تالآنحاضرالمجيء،جهةمنالسز.فيالآنمنذ

!يادنهالآنمنذيمارسالغالبوالمسح

لاركوالكنشة)1:9-3:22(.رالدينونة

الملركئةوظيفتهوفيقياعتهفيالآنمنذ

:7:91،14،3-.:6،)1والكهرتئة

الانشدادهناكئانية،جهةومن02:4-6(.

تنعمالتيفالكنيسة.الرجاءوبعدالاسكاتولوجئ

لبعضالعالمفيبعذهي،وامتيازسماويبوضع

وهي،مسيرتهيتاجزالعايثبهي،الوقت

تثعرأنوتتوق،الحاضرالدهرلضيقاتعرضة

أبهاتعال.الايمانفياليومتفطبماالفرحضعور

اكوررخمارانانا:"221:02:يسوعالرب

6(.:01ديدكيه،16:22

المرتبطةالظواهررغميوحنا.انجيلخامشا:"

الرابم،الانجيلبهأخذالذىالأدببالفن

عثاالعمقفينحتلفلافيهالتيفالاسكاتولوجيا

بشكلالتأوبنتةالوجهةتقذمهيبلرؤ،في

لقاءإلىتنسبعديدةمقاطعفهناكحذرفي.

بهتحنفظما،الحياةهذهمنذالمسيحمعالانان

)3:18!المجيءإلىالجديدالعهدكتابات

؟3547،15،58،،6:27؟4:41،5:24

ايورج11:26؟8:51،01:27-28،

ثدكعديدةسماتوهناك5:4(.3:14؟

الأولالم!يحمحيءيوحبنحذد،المجيءعلى

،2:11؟14:)1المجدتجثن:الفصحثةوالساعة

5(.:3117؟:3213-+،،28،:1223

5:22-23؟)3:91؟العالمعلىالانتصار

28،)5:25،المونىقبامة3(.12:ا

نجدلا16:16،جانئاوضعناإذا11:25(.

فلاالأزنة.نهايةفيللمسيحظهورعنضيئا

إلىتلميحاتسوىالنقليدئةالتعابيرمنيبقى

54(.)6:93-04،الأخبر!الوم"فيالقيامة

جعلتنا،المسحمعالحالئةالمشاركةإلىفالانتباه

الآتي.المجيءتذكرالثيءبعضننصى

العهدتلميحاتمعظمإنالمجيء.زمن)ب(

علىتقذمهما،الأزنةخهايةوالىالمجيءإلىالجديد

يقينكانذاك.البابعلىأنهماعلى،قريبانأنهما

بحيث،الأولىالمسيحتةالجماعاتمنالعدبد

حولالمؤمنينروعحمهدئواأنالمعتمينعلىفرض

.(-4:1317تسا)المجيءتجلممانواالذينمصير

-:413تى)2الانتظارألهسهالذيالقلقينزعواأن

ومدىالمتوشطالزمنيبررواأوبشرحواأن18(،

،11-6:01رؤ8؟:اا!؟وز13:01)مرالتأخر

قدالمجيءباقترابفالأعتقاد3:8-9(.بط2

الفصحلحدثاسكاتولوجيئبتفسيرارتبط

كعملالمح!يحيامةفهتمابقدر:والقيامة

منكان،والملكوتالجديدالدهريدشنإلهئ

الزمننهايةالآننكرنأنالمؤمنونينتظرأنالطبيعي

بعيننأخذأنبذلاولكنضيقانه.معالحاضر

التقيدفيالفايةاقترابموضرعدورالحساب

لا،النهابةفيالتتمةإلىفالإشارةأيضا.الجليافن

إذاإلا،الموافقالالتزاتموتحزكتنبيفاتكونأنيمكن

إلىيتوتجهالذيالجلياليفالنبيآيخ!ها.علىدئت

نعليمهأنبعلن،البحيدةالأجيالإلىلا،معاصريه

اقترابموضوعإذن.قرب!الرقي"يوملأن،ملخ

بتيحلأنه،الجلياليئالأدفيالفنمنجزءهوالنهاية
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هذاويترافقالمؤمين.طاقاتيجثدأنللكاتب

والتولة.والثباتالسهرإلىنداءمععادةالموضوع

فاتقذم،المجيءزمننكتشفأننحاولوحين

فييتعارضانالاشاراتمننمطينالصوص!

يعرفهلاةخفئالزمنأنلنائقال،جهةمن.الظاهر

:13،32)مريرفهلانفسهفالابن.وحدهاللهإلآ

نجدالفكرةهذهومع:6-7(.اأع24:436مت

كاللصن.بغتةيأتيالذيالمجيءفجاءةعلىتأكيذا

ستعذايكونأنساهزا،يكرنأنالانسانفعلى

:ثم-لا3؟13مر؟2:36-اه!ا)مت

5:2-3؟ات!46؟:93-.12،4لو

ثانيةجهةومن:15(.3:316؟رؤبمأ.3:بط2

المجيءهذاتحلنعلاماتإلىتلميحهاك

وز،13:28-92وز؟13:ه-16)عر

يبدواناللذانالتايهدانفهذان2-4(.ة2ض2

لاعميقةبتعاليميرتبطان،متعارضينالأولىللوهلة

التعبير،منالأولالنمطفييذكرمافيها.تعارض

الأخيرةالتتفةزمنوأن،التاريخصئداللهأنهو

موضوعأماالشر.بأعماللاالمطلقبسلطانهيرتبط

-ا5:تس)االإرضادإطارفيمهئمفهو،الفجاءة

قراءةإلىالنعبيرمنالثانيالنطوبدعونا.ا(.

الاسكماتولوجثةللدينونةنهيثةكزمنالحاضرالزمن

التجاربوسط،المزمنفعلى.الملكوتولمجىء

يجيبوأن،"الزمن"علاماتيكتشفأن،والمحن

يتعئقلا.أماننهيمارسوأن،فيهالذيالرجاءعل

فيهاماويخهاملتبسةبحساباتالمسيحيئالارشاد

بتراريخيتعلقلاكما،اصطلاحاتمن

الوجردمتطفباتيؤشسبلاسكاتولوجئة،

بواسطةالمؤمنفيينئمروحيئتحؤلعلىالايمالب

الفصحيئ.الحدث

السورقي،الرواقيئصرابيوناتفقيسوععحمة

في18:14()العادياتيوسيفرسوفلافيوس

)حولئاتتاقيضمع،المسيحيالاولالقرننهاية

نإ:نقطتينعلى2،القرنبدايةفي15:44(

حكمإنهثم.بالموتيسوععلىحكمبيلاطس

عننعرفهماوسائراليهود.منبإيعازيسوععلى

يسومحاكمة

ملفاتفذمالتيالأناجيلعلىيرتكزيسرعمحثمة

خبرثلثيسوعلمحاكمةالإزائيرنكزسكاملأ:

57-:26متبم15:02-41:53)مرالآلام

نصفهوبوحنا22:54-23:25(،لوبم3اة27

هذهفيالاساسثةاللحمة:12-91:16(180)يو

المحاكمةعرفتهيةهيالأربمالشهادات

الرومانثة.والمرحلةاليهودثةالمرحلة:مرحلتين

صياصي.واتهامديياخهاماتهامينعرفتوبالنالي

إلأ:همفهمالمأ!عاةهذهفيالرئبسيونالفاعلونأما

تفاصيلنردخبر،إلىخبرمنننتقلحينأننا،

بتطفبهذاوكل،أشخاصوئذكركرونولرجية

خاضا.ئفخضا

أمامالمثول:أليلأ..البهودلدىالدعوى(ا"

اتيد،عليهقبضأنبعد،يسوعأنيوأعلن.حنان

كانالذممطتيافاحمئ،حنانالكهنةعظيمإلىأولأ

12-:18)بو36شةإلى18سنةمنالكهنةعظيم

حنانعزلغراتوسفاليريوسالواليأنبما23(.

لماذا.كهنةرئيسيعدلمأنهيعنيفهن!ا،15سنة

عذةطرحتيو؟فيالخاصةالاشارةهذه

صياغتهأعيدتأولانينصنأمامنحن:فرضيات

محكمةوجوديمريانية(.ترجمةعليهتدلأما)هذا

مثللها...رنشاحنانوكان،ائانيةالدرجةمن

هومعقولهوما.ضعيفةتجقىالشروحهذه

علىحافظانسانتجاهتيافاقبلمناحرامعلامة

الم!شوىعلىممكنهوالذيالمشهدهذا.تفوذه

أمامهنانحنسزالأ:ذلكمعيطرحالتاريخيئ،

بأسئلةيتعفقوهويو.فيالوحبدالاستجواب

تعليحهدا.وعن)تلاميذهعنيسوعشئل:بيطة

ا!تقصاءبل،برسميالاستجوابهذاليس

حكم.أيبنضفنلاوهو،فردقي

)السنهدرلن(.الاعلالمجلىأمامالمثول:ثانئا.

تثلوز(،14:53-64)مرالازائيينح!ب

ذاتهاالليلةفيأيخذثمقيافا.أماممباشرةيسوع

الغدصباحفيأو95(26:ت55،:14)مر

الغاية.لهذهالتأمالذيالمجلىأممام66(22:الو

علىسزالاطرخالكرنولوجمطالاختلاتهذا



يسومحاكمة

27:امت15:ا؟مروأنسثمالا،الثزاح

فيالحنهدرينجلسةعنالدعوىنههايةفيينحذثان

مت(،)مر،جلستانهناككانهلالغد.صباح

ممكن.الأمر؟الصباحفيوالأخرىالليلفيواحدة

فدك،الصباحبجلسةصريحبشكلفاحتفظلوأما

أمامأننايعنيهذا.واحدةجلسةكانتأنهعلى

بل.وتمرفيالتكراريفشرماوهذا:تقليدين

المثولالاعتباربعينأخذناإذاتقاليدثلاثةأمامنكون

للوقاالافضلئةتعطىالمنظارهذافيخان.أمام

وهوآخرسؤالعلىالجوابنجدأنلنايتيحالذي

لااليهودفيالتقلبدوأنسنمالا،المحاكمةشرعتة

هذه.الليلفيالمحاكمةأجلمنبالتشاوريصمح

الآلاملخبر"القصير"بالحسابترتبطالاشكالتة

)هوالجمعةمساءواتهىالخميسمساءبلأالذي

(،يطرحالتيالصعرداترغمالمقبولالحساب

منتنتهيكياليهودثةالملطاتبحرعةويف!ر

منينطلقآخرراسداهناكولكنالقضتة.هذه

الرسميئ،القمريالكلنداركلندارلن،وجود

عنفيتحذثالكهنوقي،الثسيئوالكندار

الثلاثاءمنينطلقشمسيئ،اطولل"حححاب

نزولهكذا.الجمعةيوموينتهيمساء

نأاليهوديةالثرلعةأرادتأنبعد،الصعولات

مسألةتبقى.والحكمالاشجوالتكامليوميفصل

النظامفيالمحكمةلهذهالقانونئةالصلاحثة

المحكمةلهذهكانأنهطقمنهناك:الروماني

إلىبالنبةحدثكما،بالاعدامبالحكمالحق

نأآخرونواعتبر-56(.هه7:)أعاستفانوس

جو)ئا.نعطيأنبعالناتيحلاالحاضرةالأبحاث

الحكمبحقالمجلساحتفظإنأنهيبقىولكن

عليه.الحكمهذاينقذبأنلهسلطةفلا،بالإعدام

بتنفيذلنفطاحتفظالذممظالمحتكإلىيلجأأن

.الاعدامأحكام

حبالشهود،باستدعاءالاستجواببلأ

ولا،كاذبونهم.6(:17)نثاليهودتةال!ثرلعة

نأيبقىولكنت(.)مر،أقوالهمفييتوافقون

وان،الهيكلدمارحوليصوعأقوالإلىالتلميح
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خطميرة،تبقى،الحقيقةعنالئيءبعضمالت

)ش!02-24؟ت26إر)رجالموتإلىونقوده

يسوعظك.المقطعهذالوأكفل7:46-47(.

المحأنت"هل:استجوابهعلىقيافافأجبر.صامثا

وان،العمقفيمماثلأجواتاالازائيونقدم!،؟اللهابن

ا"أنا:يسوعأعلن.الماصيلفيتعابيرهماختلفت

7:13.داو011:أمزبايرادمقالهوثئتهر،.

الثزاحبمضاعتر؟تجديفاالجوابهذااعئبركيف

اللهاابنانهانسانيقولأن.مرتفاتخاذيمكنلاأنه

2:13-18؟)حكبالضرورةيجذفلافهو"،

تؤخذقد()تجديف"بل!فيميا"ولفظة.9(:5مت

لاالمقدسالكتابإلىالعودةأنغير.وا-معنىفي

أراد.7(.:22ألو"اللهابن"آانتالمجلر:تغثن

مسيحافما.تاممعنىفيالابنإنهيقولأنبسوع

يصتحقثحديفأمامهنانحن،24:16لاوحب

"إنه:نمنبشكليصؤرالحكمأننلاحظ.الموت

بصدرفلالوفيأمامت(.)مر،"الموتبستوجب

".لاشهادةعنففطينكلمالذيوهو،حكم

قالمهماتاريخيأمرالمجلىأماميح!وعمثولإن

الانجيليوناخرعه:منهماليهودسئماولاالنفاد

يسوعتجعلامزعومة"محاكمةاليهود.يتهمواكي

وئطرح.الجموعدورئظهرأواعتبار،كلبخ!ر

؟بالموتحكمأمامنحنهل:الحكمحولالسؤال

إلآوضوخايرونلاوالآخرون.كلايقولبعضهم

متتقليدالنقالد،فياختلافاثوهناكمر.في

فيتطزرأمامنحنإذن،وير.لوتقليدومر،

الأمور.بعضعليهوزلدتمرمنانطلقالحدث

أمامالمئول:أولأ..الرومانلدىالدعوى2(،

ملكأنت"هل:يسوعبيلاطسسأل.يلاطس

لوأ!ا.تهبثةبدونجاءالسؤالت(؟)مر،اليهود"

اليهود:اتهاماتأولأوقذم،بالوضوحفاهتئم23:2

ولمنع،شعبنافيالفتنةيثرالرجلهذ!وجدنا"لقد

.!الملكالمسيحأنهويذعيقيصر،إلىالجزيةبدءأن

نحتفظلالأنها،لبقةولكنها،دقيقةكيراتهامات

منرومةعيئته)الذيالوالىبيلاطسيهمبماإلا

كل.اليهودئةتدبيرأجلمن36سنةإلى26شة
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(.بالاعدامالحكمأوالعفوخى،يدهفيالسلطات

منكانلهذا،فصحيئإطارفيي!موعقضئةجرت

فيعادةيقيم)الذييلاط!يقيمأنالطيعى

،هيرودسقصرفي،أورشليمفيالبحزلة(تجصرية

:يسوعفأجاب.المحاكمةتبدأهناك.يافابابعند

ولكننا،تعبيرهفيبسيطجوابقلت"."أنت

هذاكا.ولكن،!نعم:ذلكمناكثرفيهنستشمث

بينحواربداية34-ل!ت18يوفيكانالجواب

حسب.المملكةهذهمحنىعنوبيلاطىيسوع

ظليسوعولكن،الاتهاماتتواصلت،ومتمر

بيلاطس.فاندهضصامئا،

بدل.انتيباسهيرودسأماميوعمثول:ثائا.

أنعلم!نبيلاطصأن:6-2312لوأوردهذا،

تنرارخس،هبرودسإلىأرسله،جليلييسوع

إلىأيضاهوجاءالذي93(،سنة)خىالجليل

مثولهوحقيقيئحدث.الأعيادأجلمنأورشليم

الشزاح(،عملبقول)كماهيرودسأماميسوع

2:امزليقرأاخترعهلوأنقليلةقئةاعنبرتوان

نإ4:27.أعفيويوحنابطرسفشرهكما

إلم!الرسالة)فيالانطاكيواعاطيوسالديدسكالبا

لاالذيالحدثلهذايشهدان1:2(السميرلنيين

عرفتالتيالرومالئةالقانونئةالممارسةمعيتعارض

معوسباسيان!فعلهما)هذامماثلةحالات

هذاأنغير67(.سنةالثالطاغريباسهيرودس

أجابمافيسوع.الملفثإلىجديذايحمللاالحدث

الذيهيرودس!مؤالاتإلىولااليهوداتهاماتإلى

باحتقار،فعامله.بالاهانةوأححنأملهخاب

علبه.يحكمأندونبيلاطسإلىوأرسله

يوععودةإن.يلاطسإلىيسوععودة:ثاثا.

فييتوشعلكيالمناسبةلوقاأعطتبيلاطىأمام

بهااكرفالتييسوعبراءة:قلبهعلىعزيزموضوع

22(.،14،15،)23:4علنئااعترافابيلاطص

،38:91:4؟18أيويوحناعنعينهءالحيونقول

القارئجؤفيلو،فيأققهالتشمديد،هذانفهم6(.

إلىلنشيرالاربعةالأخباروالتقت.والرو!ال!اليونالن

صاحبمعيبادله:يسوعيطلقبأنبيلاطسمحاولة

محالب

يشبههاماوجدتالممارسةهذه.براباساسمهفتنة

تجعلهااليهوديةوالعاداتالروماف!فالحق.المابقفي

أراد(.الامكانيةهذهالبعضرفضالىانممكنة

،الجموعبعاطفةيتلاعبأنحيتهفيبيلاطس

"فصاحوا.الجامحالحماسقدرهحقبقذرلمولكنه

.يسوعبصلبطالبوا.:18(23الوواحد!بصوت

ولكن،انسانمحاكمةفنيالجموعتدخلمنندهش

أراد.والروماناليهودلدىمعروفاأمزاكانهذا

يلئيأن،مرقالكما،الشب!"يرضيأنبيلاطس

و"أ!لمبرأبافأطلقلو،قالكماالشعبمطلب

)مر،ئصلب""لكيبو(لو،مت،إمر،بوع،

ماح!سب،مطلبهمحسبأسلمهيو(.مت،

نحنهلالجلد.يذكرلمالذممطلوقالكماشاؤوا،

نجد)باراديدومي("أصلم،فعلفيحكم؟أمام

المسؤولهومن.بالإعدامللحكمالقانونتةالقيمة

الشعب؟أم،المجلس،بيلاطمىالقرار؟هذاعن

يجعلهملكيبيلاط!محهودعلىوبولوشذد

الذي،براباسوحدث.بسوعببراءةيعترفون

الوجهة.هذهيثحت،الاربعةالانجيليونفيهيثارك

)27:91(بيلاطسامرأةحلمنفاصبلمتىوزاد

فقدالجموعأما)27:24-25(.الأيديوغسل

ولكنوز(.15:11)مرالأعلىالمجلسبهاتلاعب

علىأجبر،يصوعيمي!أنأرادالذيالمجلس

في؟والجواب.هدفهإلىيصلكيالواليإلىاللجوء

اليهودأوالرومانيبرئبعضهمالمختلفةالأراءهذه

كاملواليهودالررمانيحثلوبعضهم.تامةتبرئة

همالأولونالمخطثون:فنقولنحنأماالمسؤوقيما.

حسدهم.بسبببالبريءضخوااليهود.رؤساء

الذيبيلاطصمسؤوليةمنأقلالجمعومسؤولية

وضعيفا.أنانتابدا

92ة91يثىاثير.حدودعلىفينيفيةمدينةمحمالب

فيأوقسمفي:ترجمتوقدمحابلالعبرية)في

مدةمستقلةظلتمهابل(.خطأ:وجعلتمنطقة

ثرقيشمالىنقع)حبة(.3اا:قضرج.طوللة

القاسصيةمصثعنوتبعدكلم(.6بعد)علىصور

ص!،2سنةالثاكفلاسرتغلتاحتثها.كلم3قرابة



المحئة

الكتابجعلها287(.)نشو.17سنةوسنحارب

خربةلماموقعهاويحذدأشير.لقبيلةالمقدس

ا!ادية:وفيبلمحتالعبريةأفي.المحاب

مخلبا(.

)ا!(عئة،

القديمالحهدفيالمحتةترتبط.القديمالعهد(1،

خمسةهناك.الحديثعالمنافينجدهاأموربعذة

حش.فصح.بكلأ:الحبعنتعبزأفعال

.مر!!.صر.ق

بشرىشخصحتالبثو.بينالحبئأولأ:.

الذيب!!"ابفعلعادةعليهندك،آخرلشخص

13،14:ا،صم)2الجنيئالانجذابإلىيشير

نأيريداناللذينوالفتاةالشابحثعلى15(،

الزوجينحصعلى92:18-02(،)تكيتزؤجا

الابوئالحثعلىأ:ه(،اصم24:67،)تك

للصدبقالمخةعلى25:28(،)تك

ئعاهدأملكينبينالتفاهمعلى2(،16:ا)أصم

الفربحثعلى5:15(،)املالوفاءعل

21:5(،)خرلسثدهالعبدعئةعلى91:18(ةالا

أبطالهمنلبطلالشعبحماسعل

حتأممامعادةنحن28(.22،،16ة18)اصم

أصارإن.مناسبةوأعمالتصرفاتعنهتعبزفاعل

"مح"رفعلالكاتباستعمل،الحنانإلىالحت

والأب94:15()أشالأمحمثعلىيدكالذي

يبينأنالكاتبأرادد!انلولدها.3:13(ا.)مز

:22(،18)اصمانسانتجاهعميقبعطفالئمعور

ح"فعلاستعمل34:91(،)تكبفتاةالغرامأو

وصتةكانت34:8(.)تكق"ش"حأوص!ف

في،الأصلفي91:18(تنحصرالاالقريبمحئة

بثكلفهثولكنها.الواحدةالعضيرةأضاء

الا)سائيلفيئقيمالذياللاجئفضمثأوسع

كانت،الممارسةفي.ا:91(.تث91؟34،

هوبرلدلاماللغيريفحلانالانسانتمغالثرلعة

نيالقربإعانةواجبتخلقكانتبل.يحتملهأن

خلالمنصثماولا:15-16(،4)طوالحاجة

الصدتة.

0115

ذاتفيلتهمحئتناعننعبز.فهالبشرعح!ئاشما:.

البشرمحتةعنللحديثئستعملالتيالأفاظ

فنيكثيزةمراتئذكرالحثهذا.لبعضبعضهم

دوراويلعب(،قديمنمن)هو53:اتضنص

اللهمحشةاوصتةنجدحبثنثفيجوهزيا

هذا03:6(.11:1؟.أ:12؟رخ6:ه،)تث

وببثقلشحبهاللهحثمعيتجاوباللهتجاهالحث

الئرق،فيالمعاهداتلغةتثاستعادالعهد.من

تسودأنيجبالتيالصداقةعلاقاتحئافسئى

الذا5:15(0)املالمتطهدينالمتعاقدينبين

اللهخدمة،بالضرورةاللهتجاهالحتبتضقن

العهدبنودممارسةوواجب(:01:12،1113)تث

التقئيقولوحين91:09(،11:13،22،)تث

صدقهيعلنفهو31:24(،بم18:2)مزلتهتجه

حثهيحلنأنإلىيميلهو،العهدخطوفي.وأمانته

911(.أمزاللهلشريعة

قدلئحعبهاللهحثإن.لشعبهاقهتج!لافأ:.

يشكلالذي7:7-8(أتثالحهدإطارفيتنطم

:كم!؟4)تثمصرمنوالخروفيللآباءالوعاأساسه

)أمالابوفيالحتواستعارات:15(.01؟7:13

؟:6613؟!ا:94)إشالاموفيوالحث(،12ة3

-2،3إر؟2هو)الزواجيئوالح!،(4:01عي

الحانمنسمةتعطيه23(،،16حز31،2-6:

كماشعبهيعاقباللهبأنالقائلةالفكرةمعلنرافق

؟8:ه)تثبمختهاللاجديرافيالواحدبعاف

التيالزانيةزوجتهوالزوج03:9(إض!32:ا؟

يتعيدلايهرهأنغير8-15(.،2:4)هوخاته

وان-12(.اا3:)أمابنهيؤذببالحثبل.حته

14:،،)هومحدودفلوقتشعبه"طفقلماهو

54:ه-8(.إش

ولاللغرلباللهحبللغرباء.اللهحثرابغا:.

)تث"وكسوةطعائايرزقهالذي"الغرلبصتما

الضحفاءعنالمحامياللهبمفهوميرنبط:18(،01

الربحنانأيضانفهمالمعنىهذاف!والزساء.

في،استعذتفإنأرضها:مناقتلعتالتيللأمم

فهي،العبادةضعائرلهتقذملكي،الآقيال!بناءوقت
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أما.(-12:1517)إرشعبهوسطتقيمأنتحشطغ

،451:9)مزعامبشكلالحلائقأجلمناللهحت

فيإلأئذكرفلا11:24(،حك18:13:سي

الخلأق.عملهموضرعوبثسكل.متأخروقت

اللهحبئذكرمانادزاللبثر.الةحب:خاما.

البازيحمتالربأنغير.بمفردهشخصلكل

علىويتحثن12(،3:رج9،:15أم:8؟461)مز

؟51:396:17،،604:12؟:25)مزمؤمنيه

سليحانيحتالربأنيقالحينولكن:*(.911

8،ت9أخ92؟:01امل-35؟12:14صم)2

ئفهمفهذا،(48:41)إشرش!صأو(31:62!ح

القديم،الثرقفيالملكتةالايديولوجياإطارفي

ممارسةيجعلالمالكالملكعلىاللهعطفحيث

المحارسة.هذهويكف!شرعئةسلطانه

البثر.بينالحبئأولأ:..اليهودفيالعالم2(،

الاساسئةالواجباتمنواجبالقربحبإن

نأواحدكلعلى"ئفرضحيث،الاشايينلدى

والفقيرالبائسيديسندوأننفسهمثلأخاهيحث

لأخيه"الراحةواحدكليطلبوأن،والغريب

علىبل91:18(.رج6:02-7:أ؟)وثص

المحثةمنصندوفايكؤنواأنالجماعةأعضاء

)وثصشهركليومينبأجرةوالتماضد،

اليهودياالعاإلىعدنادهاذا14:12-16(.

.(،.مب2)القرنمئيررابينسمع،الارثوذكصي

بعدالواحدةالوصايايوردوهو،عقيةرالمماتلميذ

لا91:18(.الاتحقدولاتنتقم"لا:الأخرى

أحث91:17(.الالأخيكبغضقبكفييكن

أخوكوليحيئ91:18(.الانفسلثثلقريبك

فيلونوجمع9:4(.ندريم)المشناة،معك"

التيالقديمالعهدفرائضجميعالاسكندراني

مقالهفيلأخيهالانسانحثعنتتحذث

الذي(القريبأأوفالأخ)51-52(."الفضائلا

نتعاملشخصبلعذذا،انسائاليس،إليهنعود

القريبمدلوليختلف،إذن.الواقعئةالحياةفيمعه

فيالمنعزلينالاسيانييننظرففي.المحيطإلىبالنظر

الذيأوالجحاعةفيالعضوهوالقرب،جماعتهم

المحئة

أئرارأناسهموالآخرون.الجماعةمعيتعاطف

اليهوديالعالموكان9:2(.)نجنبغضهمأنيجب

لهذا:الرثنيةبالاممالاتصاليرفضالارثوذكي

المهتديأو،والوطنالدينإبن،القرباعنبرفقد

الهلنتياليهودياالعاكانهذا،مقابلالجديد.

يومكليتصلالاسكندرلة(فيسئما)ولا

فيمواطنكلالقرلبكانلهذاباليرنانثبن:

جوابمننفهمهماهذافيها.نقيمالتيالمدية

ارصتهشرسالةفيالانيبطليموسللملكالحكمة

بلشز،بضايقكأنتئمشلاأنك)بما)702،.

ومععيدكمعتفعلهكذا،خيركلفيتشاركأن

."الخطأة

بشكلاللهمحتةتظهر.للانساناللهمحئةثانئا:.

الفقراءتجاهالمحئةيمارسونالذيننحوخاص

المحبةأهمةيوضحماوهذا35-4:16(.3:)سي

يوناتان)ترجوممدراثيتوئمعفيالصدتة(.)أو

لقايين:هابيلقال4:8،تكحول(المزعوم

موضوعهواسرائيلأنغيربح!ت".خلقإالكون

يعقوبسأل)89:3(رئاتكحسب.خاصةمحتة

الذكمااسرائيل"إله:الموتفراشعلىوهوأولاده

"؟أبوكمهوأماالسماء،فيهو

لئهالانسانحثاعئبر.لتهالانسانمحئةثاثأ:.

"تمئز32تثسفريفحسب.اللهمخافةمنأسمى

الذيوذاكبحصيعملالذيذاكبينالشرلعة

أربعةبلضعفانالاولفأجر...بمخافةيعمل

التعبير،عقيبةرابيوحسب".الثانيأجرأضعاف

إلهكالردث"تحث:الاستشهادهولئهلحتناالاسمى

عليكوجبولونفك...وكلتلإككلمن

وفيب(.61بركوث)بابل،حياتلث"تبذلأن

منطوغا،"أحببتك:لئهالمرثليقولقمرانمدائح

رج15:هـا!)مدنفي"كلومنقلبيكل

.)14:16

الازائبة.الأناجبلأولأ:الجدبد.العهد،3(

22:36-45؟)تالازائيةالأناجيلحسص

)أغابي(حث:25-28(ا.لو3،:28-ا12مر

الثريعةكلمجمل،يسوعبهيعظكماوالقريبالله



محراب

فيوكما3(.6:الو7:12؟مت)رجوالأنبياء

حثهواللهحسث6:4-ه(،)نثالقديمالعهد

القربوحث:13(.16لو6،24:)متمطلق

5:44؟)مثالاعداءمحئةختىبنايسير

نأقبلالقربفنصالحنبدألهذا،/6:27(.لو

5:23-24(.)تالمذبحعلىقرباننانقذم

القريبتجاهبموتفايرتبطتجاهنااللهوموتف

28:ا-سيرج:25؟11مر6:14-15،)عث

الذيالسماوفيكالآبنثمزفأنيجب،إذنه(.

5:44-48؟)متحثهمنأحذايسنبعدلا

لمغفرةحدودلاأنأيضايعنيهذا6:27-28(.لو

.(17:4لو،18:22)تالخطايا

المحئةأنبول!يرى.البولسيةالرساثلثانئا:.

الإيمانتبطلوالرجاء.الايمانتفوقفضيلة

أبدثةفهيالمحئةأما13:12(،)اكوروالرجاء

اليالموا!جميعتفوقهي13:8(،)اكور

للخلاصفائدةبدونبلاهاتصبح

يفيضهااللهمنعطتةالمحمة13:أ-3(0)اكور

الروحمع16(-ا9:)روالمخخارينقلبفيالله

5:ه،)روالتقديسبعملفيهميقومالذي

3:5(،تي2؟13،تس2،رخا؟6:اأكور

ومحئة3:ه(ئس21اللهمحئةنحوالقلوبويوخه

ملخصهيالقريبفصحثة.3(.:15)روالقريب

أحئنافالته5:14(.ءل13:8،)روالشردعة

لأجلنايموتالميحجعلبحيث2:16(تس)2

المسبحهذا3:4(،تيرخ8:32؟5:8؟)رو

.والموتالصليبقبلالذي

:8-2،9جفي.يعقوبالقديىرسالة:ثاثا.

13:8،روفيكماالئصريعةجوهرهيالمحئة

اعتباردوذالجميعإلىالحثولصل.14ةهغل

المحثةبأعمالعنهنعئرالحثوهذا،الاشخاص

الذينالفقراءتجاهستماولا2:ا-16()ج

للذينالمهيأبالخلاص!إياهمواعذااللهاختارهم

)2:ه-6(.يحتونه

الفصرهىالمحبة.اليوخاويةال!باترابغاة.

محئةهونفسهفالته.البوخاوقيالتعلبمفيالمركزي
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3:35؟)بوالابنيحمثالآب16(4:80،)ايو

يوصيهبماويعملالآببح!ثوالابن17(.،01

حفظفيبقومالحقيقئوالحث3(.ا:14)يوالآب

إذا،الابنيح!ثمننعرفنحن!ا،الوصايا.

ت2ا:14)يووكلمتهلفرائضهمواففاسلوكاسلك

نمارسأنشيءكلقبلويجب.ا(.ءاة23؟

1؟ا13:34،15:127؟)يوالأخوتةالمحئة

بالقوللا11(،16:4:7؟ا،3:اايو

وعثة3:18(.)ايوبالأعمالبل،والكلام

)إيوالذبمحثةوثيقا)رتاطاترتبطالقريب

اللهيحبنلاأخاهمجثلاومن14-22(.ة3

هوالذيذاكيرفوبالمحتة2(.02-ا4:)ايو

هرفمنا-13(.ا4:7-8،يو)1اللهمنمولود

الحقبروحوارتبط8:47(،)يواللهعن

.ا:18،)يوالابنحظيرةيخص4:6(،)ايو

الابنالآل!يحببهاالتيالمحئةذاتهفيويحمل26(

بثرية:بادرةعنتصدرلافالمخة:26(.17)يو

ابنهإليهموأرعلأخضاءهأحثالذممطهوفالذ

(1؟13)برالغايةإلىأحثهموالابن01(،:4)ابو

هووهذا15(،اتا:01)يولأجلهمحياتهباذلأ

16(.3:يوا؟:1513)يولهمح!ههلىبرهاناكبر

دبير."رجعراب

نأفيتتمئزذيحة".!ل"عالعبريةفي)ا!(،محرقة

وأالمفذممنهايسترجعفلا،ئخرقكلهاالضحئة

يل"كأيضاتسمىلهذاجلدها.صوىالكاهن

9؟ة7صم1؟ا.+:)تثالتامةالذبيحةأيل"

حيوانهيالضحيةا،لاحصب2(.51:اصز

أوالبقرمن22:17-!2(الافيهعبلاذكر

الآبهايقومأنبستطيعلاتقدمةهيالمعز.

إلىبالبةاليمامأوالحماميفابلهاوكانالأغنياء.

فيضعالضحئةتقذم12:8(.5:7؟الاالفقراء

،الطهارةحالةفيوهورأسها،علىبذهمقذمها

يذبحهاثم.باسمهنقذمالذبيحةأنعلىلبذل

بنحريقومونالكهنةيكنلم.المذبحعنخارخا

،92:22أخ)2العامة،العلنتةالذبائحفيإلاالحيوان

الكاهننجدهذامقابلا(.44:احز34؟24،
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يضع!الضحئةئعذحين.المذبححولالدميرفن

نارتئتعلحيثالمذبحعلىأجزاءهاالكاهن

الضحئة.أجزاءكلتحرق-6(.ه:6الامستحرة

وحدهالكاهنيقومفيا،الضحيةتكونوحين

الطقوص.بجميعالمذبحعلى

هبمان.ابناءمنحزانيل.رح.الرؤى:محزيوت

03(.،25:4أ!)االمغنينمن23الفرقةرئى

ملجأيهرهمحسيا:

مسيا(.ا:أ:)باباروكوجذنيرياوالدا("

تد.(15:95ر)1يا!صاوجدنيرلاوالد(2"

واحدأ.ضخصأالشخصانيكرن

الجزيةدفعتاليالثمانيالمييقيةالمناطقإحدىمحخا

..مق875سنةالثانياشوربانيبال!الأشوريللملك

ذكرت.فينبقيةفيالشماليالشاطئإلىجاءحين

منهناككايسا(.)أوومايساجبيلبينمحلاتا

المو2هذاتحديدولكن،طرابلسقربمحلآتاجعل

تتبعالكتابةكانتإننجهلإننائمبايهد.لش!

تحودهل.الئمالإلىالجنوبمنالجغرال!الرتيب

في"محل"إلىأو"صلح"مالبيبليالاسمإلىاللفظة

)المحتال(؟العربيةاللغة

!لة

نبايوت.واختابراهيمبناسماعيلابنة1(،

28:9(.)تكعيوامرأة

الياببنتوايجايلداودبنيرسوتبنت2(،

ثلاثةاعطنه.رحبعامالملكناءإحدى.يسىبن

11:18-أخ)2زاهم،شمر،يعوشاولاد؟

.)91

توعة،،)محلةحافربنصلفحادبناثاولى3(،

؟ا26:27:لهم!؟)عدترصة(.،ملكة،حجلة

:3(.17يش

جلحاداختهمولكةانجة.منسىقييلةمن4(،

7:18(.أخ)1

دانمحة*رجدانمحلة

يهوذالحمبيتمنافراتي.محليرج.الضجف:محلون

ولكنه،الموآبيةراعوثتزؤج.ونعمياليمالكوبكر

.(901-:4،-25:اإراولدابرزقأنقبلمات

المحنة

،محلونرخمحلي

لاويبنمراري)بنموشيمعهو"ا(

14؟6:4،أخأ3:02!عد6:91؟)خر

المحلونيينعثيمةيشكل24:26(2؟23:ا

عسايا:محلينسلمن26:58(.3:كله!؟)عد

العهدتابوتنقلفيشاركلاويوهو

الالهيكنلمالذيالعازار11(،15:6،أخ)ا

شقيقهوالذيقبش2-22(،ا23:أخ)ابأت

اخيهبناتابناؤهتزوخوالذىالعازار

إلىبابلمنعادالذيشربيا2-22(.ا23:أخ)ا

24(.،8:18)عزعزرامعاورشليم

موشيأبناءوأحد،مراريعشيرةمنلاوي2(،

إتانالمغنيوجذ24:"3(،(23:23؟أخإا

6:32(.أخ)ا

.امحليعبرةمنمحلوي.34!

انظر32:3،8110،تكرج.المخيمان:محنايم

اللهوملانكةيعقوبفيهتواجهمكان.داننحة،

جنوبتقع.الاردنشرقييمدينة3(.ت32إتك

،26؟13)يشومنىجادبينالحدودوعلىيبوق

منللاويين665:أخا21:38،يشجعلها.3(.

سيمانمقاطعةفيمحنايمتقع.مراريعشيرة

بنالثبوشتلجأالبها4:14(0)املالحمابعة

92(،،812،:2صم)2ملكابهنوديحينشاول

17:24-صم)2ابضالوممنهربحينوداود

بالاسماحتفظ8(20!أمل:سم؟91رخ27؟

فهوالقديمةالمدينةموقعاما.الحاليةمحنةفيالقديم

كلم04يبعدالذيحجاجتلواماالذهبتلولإمما

نابلس.منالشرقإلى

هناكاثنبن:واقعينعلىالمحنةندك)ال(،محنة

موقفواتخاذالعحلإلىيقودناوهو.الامنحان

قدفهو.والفشلوالحزنالمرضوهاكجديد.

منكانواذا.والاكتمامالكآبةفيذاتناعلىينلقنا

الألم،فلأن،الثانيوالواقعالأولالواحبينانتقال

قلبأعماقفيمايكشف،الدينيةالحكمةحسب

.الانسان

سن:امتحنفعليقابلماالحبرئةاللغةفينجد



المحنة

بايرازاين،اليونانثة:وفير.قح.نخبكل.

عبرالعميقالواقعئحرف،المحنةفي.دياكريناين

فييمزأنالانسانفعلى.اكيدةاللاالظواهر

يجبالذيالممزوجالمعدنمثل،المحنةفي،البوتقة

يكشففيهاالتيالتجربةوهناكنقئا.يكونأن

اللهإنفنقول.والعميقالحقيقيئاثخاههالانسان

يسمحهوأوهو(،معدنأي)منالانسانيجزب

بالتجرلة.له

الخاصةالمحنةهذهعندتوثفالبيبلياكانتفإذا

إلىتقودناقدالتجربةفلأن،التجربةاعسمهاالتي

شخصيتدخلحين،الخطيئةقيوالسقوطالثز

بل،يجزبالذيذاكاللهتغدلم.المجربهوثاك

يخضعهل.محنةأمامنحن،2:17تكفي.إبلش

بالتهشبيفانفهيجعلأنيريدأملته،الانسان

تجربةأمامشحن3،تكوفيوالشر؟الخيريرف

عنوابتعداللهعنفانقطع،الانسانفهيهاسقط

.(-12ا:أخ!)ر!صداقته

علىفقطليستوالتجربةالمحنةخبرةإن

دينئةدرامافيتدخلهيبلالخلقيئ.المستوى

الذيالزمنفيالمحذعلىهيحزيتناوتارئحثة.

.الشيطانوتجاهاللهلمجاه،يخشه

في.افهشبعنةأولأ:..الفل!يمالعهد1(،

معالاختيار،معبل!شيءكل،اسرائيلوجدان

مجبالرجاءهذاولكن.اللهشعبيكونبأنالوعد

دورها.الحنةستلعبهنا.يتنفىأن

تجاهالالتزامإلىالانسان؟عي،أولىمرحلةفي)أ(

ابراهيمءمحنة.الايمانمحنةهي!الوعد.

:ا-11)بيشوعو*مرسىو"يوسفو*

والنموذج2:52(.امل!02؟44:سي"4،

اللهأراد22(:)تل!اسحق*ذبيحةيبقىالأولى

إيمانعلىفوجب،تمامهإلىالوعديصلأن

الطاعة،فيسيرجمبأنحزاقبولأبقبلأنالانان

كماأو.ثحيئنكلنكن:للربالانسانفيقول

بلشيئتي،لا:القشونبشانفيالمسيحقال

شيئتك.

اربعينالحبرافيالشعبعاشهاالتيوالتجربة
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بالئهيؤمنلمأنههي8:2(،أنثالريةفيسنة

بصلاتعليهففضلواالجر،معهعبرواالذي

الفصحومشرة.الدينونةعليهمفاجتذبوا.مصر

إلاالموعدأرضفيتننهلم12خرمعبلأتالتي

للرلثأينةظئتالتينلك،قليلةفلةإلىبالنسبة

فهئانفهمأنلناتبحالبريةوخبرةولندائه.

يريدالانسانأنأو".الله"جزبعبارةلاهوثا

حئايضعأناللهعلىفيفرضالمح!نةمنيخرجأن

يجعلأنهأوا-7(.ة25:17؟15خر)رجلها

اللهيشطيعهلليرىمسدودحائطأمامنفسه

ركميعاند،أنهأو.المأزقمنيخرجهأن

عئاأخرىبراهينفيطلب،الظاهرةالعلامات

؟15:01أع4:7؟ت59:9،)مزاللهيريده

9(.:01اكور

الذيالبثريالخليطمع.الثانيةالمرحلة)ب(

ورمت.عهذامعهمعقد،شعئامنهاللهاعتخرج

محنةنسفهاأننستطيعللعهد.الأمانةالمحنة

إلههيخدمأنالشعباختارلقدالح!ث.

فالمحنةتلبان.قلبهولكن24:18(،)يش

وهيموقفا.يتخذأنعلىالحسثتجرصف

قبتنفييرافقها،الذيوالأليصحعربتهاعلى

لشعبه*فبهأعطىطويلأعملااللهوبلأ.المؤمن

الئرعةو-،القداسةشرعةو،العهد،شرعة

بوخههالقداصةإلىنداءكلائهفجاء،الكهوتئة

هذهجديدةدينونةوتابلت91(.الاضعبهإلى

البريةإلىوالعودةالمنفى*إنالجديدةالمحنة

تجاهوخيانةزنىهيالتيالاوثانعبادةعقاب

2(.)هولشعبهالأمينالله

صغبرةبقتةءكانت،هذ)بعد.الثالثةالمرحلة)ج(

محنةفيهوهواللهفتصزلتالأسر.منخرجت

يسوعوتجاه:18(91)امليهوهتجاهاسرائيل

إلىآلتتدالمحنةكانتفإنا-ه(.:11)رو

والفترةفالمنفى.وحدهاالعمةعملفهذا،بقثة

الوعدأنعلىيدلأن،بعدهاجاءتالتيالطويلة

هناكالبشر:مسنوىعلىتحقيقهيمكنلا

الئمعب.وضعف،واضطهاد،وتعارض،تأخر
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والأمانة،اللهدكلمةالإيمانحولالؤالوئطرح

حتىالمنفىفصنذالوعد.تتفةحولأو،لعهده

رجاء.،محنةالباقيةالبقتةمحنةكانتةالمسيح

يبدو،الزمنفييتراحعوكأنهيبدواللهفملكوت

هيوالخربة.يتحققأنيريدولايبتعدكأنه

تجربةالدهر"،"هذازمنالحاضر،الزمنتجربة

وحب،بثزشعئاصاراللهفثسعب.العالم،

الشيطانعصلوعى.التاربخفياللهندخلونيئ

محنةإن".العالمهذا)سيد("اركونهوالذي

فيالانسانتنقيوهيحيصةمحةهذهالرجاء

المحنةتكونقرلئا،اللهيكونحين.أعماقه

وننتهيي(.825:)يهالروحشأنشأنه،أقوى

ودخولالملكوتمحيء:أخيرةدبنونةفيالمحنة

الحاضر.العالمفيالآتيالدهر

)أ(.البثرىوضعهفيالانساننحةئانيا:.

إلىالحكماءنقل.الشخصمسنوىعلى

ال!ثعب،عاشهاالتىالمحنالشخصيالمستوى

المحنة:وجهاتمنأخرىوجهةعلىفثسذدوا

ويصبح،الذروةإلىالمحنةتصلهنا.البازألم

بتواجهعندذاك.الانسانمنجذاقرلئاالته

فلا.البثمعبلالمشحيل،معلاالانسان

تجاهه.ولاأممانة،اللهبقدرةشكاالخربةتعود

نأبل،عليهالعالمنفضلأنفيتعودولا

له.نشهدولاللشيطانفنشهد،عليهنجذف

ما،اللهحكمةصفيوجعلهالجلم!لأيوبفتح

المحنةأنأقزبل،الصعوبةصيثهزبأنأراد

تك)رجاللهسزفيفشئاشيئاالانسانتجعل

جمهوهعبدأناشيدفيجوابخيوطونجد22(.

دانيالسفروفي52:13-53:12()إش

الحكمة.سفروفي12:ا-4()27-9:24؟

المشوىعلىلهاحكلاوكأنهاالمحنةتبدو

)حكالانسانخارجهوفينبوعهاالفردفي.

الانان.بطبيعةترتبطلأنها2:24(،:13؟ا

واحذاشخضاولكن.الموتإلىالمحنةتقودقد

عليهيفوىلاشخضا،الجاةإلىتؤولجعلها

ومجك"الكئرين"معيتضامنشخضا،إبليس

المحنة

الذيأالمتأاللهعبدهو.بدلةذبيحةفيمحلهم

المسيح.يسوعشخصفيكمالهسيجد

هذهالبشرتة.الطبيعةمستوىعلى)ب(

تل!قيلحالكهنوقنبالفكرالمطبوعةالاستنناجات

منذالتكولنأخبارفينجدهاالتيتلل!

البث!رقي.الوضععصئنلجفئجعلنا،البدايات

حثوحيعننعبير،النهايةفيهوفالاختبار

إلىالانسانيدعوإنهحرئته.وعنالمجافنالله

الذيالحقلهيوالمخة.الحزدةكلفيهجواب

طرنج!عن2تكدك.الجوابهذافيهئعطى

الخليقةبملكالخاصةالعنايةهذهعلىالصور

منفيهمامعالحثهذامثل.الأنسانهوالذى

من:عرضايثرضبل،فرضايفرضلا،اختبار

والشرالخيرمعرفةشجرةءعبرالمحنةهنا

البشرفيالوضعكشف/وهكذا2:17(.)تك

امكانثتهفيانسانهوفالانسانالأساصيئ:

علىنحلوقلأنهاللهجانبيأخذهوبالاختبار:

اللة.صورة

الالهاختاروما،كإلهنفسهاختارآدمأنكير

جاءتوالخيارالمحنةفبين(.3:ه)تكالحقيقيئ

.الشيطانمحزكهامعالتجربةجاءت،الأزمة

بل،المحنةمناكثرهىالتجربةأننرىوهكذا

الضزيرةهامعضرهنادخل.المحنةذروةهي

الانسانطغىالذي،الكذبأبوأيضاهوالذي

معالاوحدهيكونأنالانساناختار.وأضقه

ولكنه.الحياةالخطئةفييجدأنهاعتبرلأنه(،الله

كانضلالهأنعلفدك،والموتالريوجد

صراغافيها،مزالتيالمحنةتضضنتإذنمبيئا.

بحبيختارلكيوحرئا،الكذب8ضذ

،خبرةنعيشأننستطبعفقطالحقففي.الحق

الأخبرالجوابهوذاك8:32-44(.)يوالحزية

الحكماء.اعتباراتعلى

نإالمسيئلمحارب:أولأ.الجدبد.العهد2(،

ادم،خطئفيهوضعفيالمسيحجعلالشطان

فيه،اجتمعتاوالتجربةفالمحنة.الشبوخطئ

دعيالذيالاخئيارح!تفأتئمتجاوزهما،ولكنه



المحنة

الجديد.الشعبوبكر،الوعدنسلهوالممميح.إليه

المجربعلىيسوعانتصر-2(ا4:الوالبرية*في

الذيالانانهو11:24(.الودارهعقرفي

زالماالذيالمخفصيهوهوهو،اللهبكلمةيغتذي

يسوع22:18(.:3؟91؟ا:16)متمجزبهشعبه

أحثالذيالصالحوالراعي،الأمينالملكهو

المحنةهووالصليب.المحتةحدودحئىأخضاءه

عناللهبرهنفيهاالتي:27-28(12)يوالكبرى

ذاك،الباقيةالبقتةهوويسوع-17(.)3:16حئه

ولكنه،العالمأبغضهلهذا.حئهالآبركزفيهالذي

هوويسوع16:لمه!(.)15:18،العالمعلىاتصر

عمحملحين.اللهحملهو،وعابدهاللهعبد

تثكإلىالتجديفتجربةحؤلالبثر،خطاياصليبه

27؟46؟)ثتيامةإلىالعثيوالموت،نجوقي

2:8-9(.فل23:46،لو

هيوتجربته.الآبوصورةالجدبدآدمهويسوع

رسالتهتيوفانثةبينتندرجوهي،الرأستجربة

مذوعلىا-14(.ا:ا)مرالرسالةهذهوممارسة

من،اللهمثيئةتجاهبالتجربةسبلتقيالرسالةهذه

،(دهمت8)مروبطرس،ي(ثم:3)مرأقاربهخلال

والم!يحانثة8:12(،)مرالظاهرةوالمعجزاث

المحطةانفتحتوأخيزا6:15(.)يوالزمنثة

تجربة،الأضبرةالتجربةعلىرسالتهفيالأخيرة

علىيسوعاتصروهكذا04-46(.22:الوالنزاع

رسالتهخهايةوحتى،البدايةمنذالمجزب

الحقيقئوضعهاإلىالبشريةفأعاد4:13(،الو

-18(.ا.2:)عباللها!بوةفيدعوتهالىالى

تجربةصالكنيسةخرجت.الكنيسةتجربة:ئانئا.

اللهعبدبزرهمالذين"الكثيرين"مثالعلى،المحميح

المسحرسالةرسالئتهافتبعتا(.53:اإإش

حيثفالمعموديةي(.22:28لوي،2:9تم21

عة،هيتالكنيسةفصخبوعفصخبصبح

01:32-)عببعدفيساستأقيمحئاتعلنوهي

المحنةعنتتحذثالتيالألفاظتمتزجهنا93(.

إطارفي،والصبرالألم"عنتنحذثالنيتلكمع

الرلثعودةفقرصث.اسكاتولوجئلاسيكولوجئ
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فالكنيسة.والظلمةالنوربينالتعارضتؤةنرفع

يثبتفيهالذيالموضع،المحنةموضعهي

21:12-91،ي؟8:13الوأمانتها3الاضطها

24:9-13(مت

الآنمنذ)تعيشج!ليانئةهيهذهالكنيسةومحنة

تكشففهيودينونته(.المسيحمحيءضوءعلى

مامع،ودملحم)منالدنيللانسانالخفتةالأمور

فيواحدكلومسؤولئةضعف(منذلكفي

المسيحمسؤولئة،الآبمنالآتيةالكبرىالمسؤولتة

22:31-الوبطرسهناكا-18(.2:4)عب

كنيسةوكل-13(.12ة21الووالتلاميذ132.

والرسالةالمحنةتجدالمحنىهذافي.(ا.:2)رؤمؤمنة

الكبيرالمراعأنغيرالاستشهاد.فيذروتهعا

الخاضة،الكنيسةمحنةهوالذي،الاسكاتولوجيئ

بمتحناللهالحقيقئ:التجربةصاحبيكشف

ؤر3،ا22:الويجزبهموحدهوابليس.أعضاءه

تنزعمحنتها،فيوالكنيسة12:9-.ا(.2001؟

شهادةوتشهد،المتهمعنالمجزب،عنالقناع

فهيلهذاة.الأخيرالفصحإلىيقودهاالذيالروح

بط32:؟ا؟)رؤمغاومضطهدةمخفصةتبدو

وضعهيالمحنةإذن،12:ا(.دار!2:9،

فيأيضاستمزوالتينقثةصارتالتيالكنبسة

.إصلاحإلىأيضاتحتاجوالتيمجيدةهيالتي،المحنة

الانجبلإعلانيتسخل.المسيحيبحربةثافأ:.

،إذن24:14(.)تالاصكاتولوجيالضيقفي

الكلمةخدمةتقئلواللذينضرورتةالمحنة

التخارمنكانواوالأ(،2:15ثم2؟4:2اش)

الرسالةعلامةهيفالمحنة2:17(.كور)2

المرصلينتمييزيأقيهنا2:22(.فل،301:)انم

.(4:1يو2:2،1)رؤالكذبة

الفلوباللهيستقصيةالسيكولرجيالمستوىعلى

فقطيسمحولكنه2:4(.)اشويمتحنها

منتأتيفالتجربة.ا:13(.)اكوربالتجربة

عبر3:ه(اتس7:5(اكور5:3؟)أعالمجرب

يجبلهذا.9(6:اتم)والمال91(ة5يو)اأالعاء

6:13،أتالتجربةفيندخللاأننطلبأن
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14-:ا)جالموتإلىتقودالتجربةلأن41(،:26

علىهوةالربئةالصلاةموقف،الموقفوهذا.(15

-أ:11الواللهيحزبالذيذاكموقفمعنقيض

.)11

حياةفيمعطيةهي.الحباةأجلمنهيالمخة

حياةيسوعالمسيحفييحياأنأرادمن"فكل.يسوع

المحنة3:12(0تم)2الاضطهاد"أصابهالتقوى

ي(8:13لو)رجالنمؤأجلمنمنهبذلايثرط

هي:12(.15)اكوروالتواضعوالحقوالقؤة

يرجوالذيالحمثفصح،الداخليالفصحطريق

ي(.5:3)رو

فبهااقاممنطقة.دانمحلةاو.دانمخبثم:دانمحنة

واشتأولصرعةبينتقع.مؤقتةبصورةالدانيون

18:12(.:25؟13)قض

متوشائبلووالدعيرادابنمحييانيل.اومحودائل

مهلئيل.4رجيهوهي(.نسب4:18؟)تك

السبيمنعادواالتممنعائلةرئبىمحيدا

7:54(.نح=2؟52)عز

ووالد(كالب=)كلوبابن.الثمن،الاجرة:محير

.(4:11أخا)اشتون

الجماعةحياةفيالنعنموءأو)ا!(اطياقيمحط

فيأواليهودئةالجماعةفيالحياةظروت.،ؤنحيث

لفنالأولالاصلعننبحثفيهاالتي،الكنيسة

الحياتيالمحيطهىالعبادةشعائر،مثلا.معبنأدبي

المحيطمعرفةولكنوالارشاد.والكرازةللمدائح

وحدةلكلالحقيقيئالاصلمسبفاتقزرلاالحياتي

تأليفانجدفقد.الادبيالقنهذاإلىتعودأدبتة

نأدونةوالارضاداتالمدائحباسلوبيقتدي

.العبادةعالمفيولديكون

فويوص.:اليونانتةفي!.اري:العبريةفياقهعأفه

التيالمخافةعندالديتةالعواطفدارسويتوفف

العاطفةوهذه.والرعدةالجيدخوفعنتختلف

مجيطاسزهوالذياللهأممامالانسانبوجودترتبط

للعذراءحدثماهذا.بحضورهويسحرنابخشيته

بيتفيوالرعاة03(،ا:الرالبشارةوقتمريم

بولسمعجزاتوشهود2:9(،الولحم

اللهمخافة

91:17(.)أع

)أو"الله"مخانةعبارةإن.القديمالعهد1(،

منأوسعمكانةالقديمالعهدفيتحتك"(الله"خوف

اللهأمامرعدةسبثتهاالمخافةهذهأنومع.المحئة

اللهأماموخطيئثهاالخيقةعدموعاطفةالمخيف

فيننحصرلاالمخافةأنغير،والمتساميالقدوس

وحئه:اللهرنجةفترافقها.والاضطرابالقلق

يثيرملكاللهإنتقولفكرةإلىاساثيلأضاف

الأنبياءتحذثقد.محثأبإنهتقولفكرة،المخافة

منالمخافةنقترب،إذنمرازا.العاطفتينهاتينعن

الحثومنا:6(،)ملاوالوقارالاحترام

كلها.بالديانةتحيطالمخافةإن.ا:12(.)تث

هيبل.الحكمةبدايةهي(.الحكمة"رأسوهي

ا:7،)أمالديانةوأساسالحكمةجوهر

إحدىهي111:.ا(.مز2،ا-اا:4سي

اعتادوقد11:2-3(.)إشالمحسيحصفات

يدكماوهذا"الأب"،اللهيستواأنالرابينيون

العبيد.خوفكيرعاطفةعلى

الجديدالعهديتحذثلاالجديد.العهد24(

المخافةيعرففهوذلكومع.المخافةعنمرازا

أمرالحيئالذأمامالوقوع:اللهأمامدبنتةكعاطفة

نأيشطيعالذيالالههذا.31(:01)عبرهب

"ا:28(.مت4:12،)يملجكوأنيخقص

الخطيئةمنالمسيحبواسطةنجوناأنبعد،ونحن

ووثقنا،الآبإلىوصوللناصار،الالهئوالغضب

15(.8:رو؟312:)أفخوفبدونكأولادهبه

4:17-18()ايوالخوفينفيالكاملفالحت

.القصاصمنوالخشيةالعبيدخوفهوالذي

محئةلالأن،صدقهاالمحئةنعطيمخافةهاكولكن

أننخافلاحيث،نزعجحينننزعجلاحيث

الابنمخافةعنالصليبيوخاتحدث.اللهنيظ

لهذا،.للآبالكاملحتهمعتماهتالتيالكاملة

11:3.إشنبوءةمعالربمخافةروحإلبهنب

تمتزواالجديدالعهدفيعديدونأشخاصهناك

2:25(،الوالشيخسمعانمثلالموففبهذا

22(.ة01)اعقيصريةضابطوكورنيليوس
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دوئامعزضالأرضعلىحياتهفيوالميحئ

1(.2:ايو؟:0112أاكوروال!قوطللخطيئة

11:02؟)رويخافأندوئاعليمالهذا،

الروحلأنويسهر،،ضعفهويعي2:12(،فل

ضعيف.والجسدمستعذ

غنيزه.،رجغبأ

فيالكلمةنقرأ.بهلكتيةاليرنانيةفي)ا!(،محارة

يعنيعلم.اسماللفظةفياللاتينيةترى.يو3عنوان

وابنائها،المختارةالسبدةإلىكتبالشيخانالنص

منهناكوأعضائها.المسيحبةالجماعةإلىأي

الرسالةثكونوهكذاكيريا.المختارةإلى:يقول

وأبناثها.الارامية(فيأالسيدةمرناإلىموجهة

هوتتهم.نجهلولبهنا

كنيزه.،رجنحزن

المبتالبحرغطوطات

سنةبدايةفيوالتنعات.احتثافات14(

البدوية،تعميرةقبيلةمنشابراعكان،4791

وسطضاعتعنزةعنيبحثالذثب،عمد

يبعدموضعفيفوجد،الصخورونخاريبالمغاور

منمغارةأول،قمرانمنالشمالإلىم0013

تبعدالخرائبهذهأنإلىنضير.المخطوطاتمغاور

الحالتة،أريحامدينةمنابخوبإلىكلم12حوالي

للبحرالغرلماالشاطئبقربصخريمنحدرعلى

الميت.

منأدرا!()أو:لفائقالمغارةهذهفيوجدت

منالمستخرجبالزفتومح!ومةبكتانملفوفةجلد

جرارفيوضعتمخطوطاتهي.الميتالبحر

فيالاسرائيليالعربيالصراعكانولما.مغطاة

يقومواأنالمنفبونيحشطعلم،أفذهعلىفلسطبن

هذهكتشافاجلمنمنطمةبحملاتسرلغا

بدعوة،9491سنةالبحثبدأ،الواخفي.المغارة

الضابط،المتحدةإلامممراقبيمنمراقبمن

المديرهرديغ،وبتوجيهليبان!،البلجيكي

،الاردنفيالقديمةالشؤونلمصلحةالانكيزي

فو.دهرولانوالاب

الشاطئ،منوتسمالصخوراستكشافوتثم

5691.سنةخى9491سنةفذالمفاوروئفبت

006بقايا!عثرةالاحدىالمغاورفقدمت

دؤنت.الميتالبحرنحطوطاتهي،مخطوط

المغارة)فيالارامئةأوالعبرئةفينقردئاكلها

اليونانئة(.فيمدؤنةبردباتبقايازجدتالسابعة

التيالاسبالئةالجماعةمكتبةمنبقيماهذا

الأمكنة.هذهفيأتامت

كليئصخرفيالطبيحةيدحفرتهامغاورهناك

ةا)مغارةيهوذابرتةلهضبةالثرقيئالمنحدزثكل

الانسانيدحفرتهامغاوروهناك11(.2،3،6،

فييئكلالسطحمنجزءفيقمرانمبانيثرب

)مغارةقمرانلواديالشمالىالشاطئصالموضعهذا

مغارةنجدلاوهكدا01(.5،7،8،9،:4

عنالمغاوروأبعد.قمرانواديجنوئيواحدة

منالئمحالإلىكلم2وتبعدالئالئةالمغارةهيالابنية

رتبتقدالمخطوطاتمغاورأنإلىنثبر.الابنية

التيهيالأولفالمغارةكثافها.زمنحسب

دواليك.وهكذا...والثانية،أولأكتشفت

هذهبيننجدلا.المخطوطاتهذهتحوى2(،

فيخفظتلممةعرةاثتيسوىالمكنحمفات

ه.الاولىالمغارةمنلفائف7تقريئا:خدةحالة

نأالعلممعهذا،عثرةالحاديةالمغارةمنلفائف

حربخلال.المغارةهذهفيوجدا(الهيكل"درج

السلطةاندخلت6791،حزيرانفيالستةالأيام

الانتدابمنورثتهلتثسحنطيفاالاسرائيلية

الاشياءكتئمافحولفلسطينعلىالبريطاني

التي(الهيكل)درجاللممةهذهفأخذت،القديمة

كانالسريانيالمسيحيفهذا."كندو"عندوجدتها

فيالاولىا!تشافاتومنذلحمببتفيوسيطا

الاثريات.يثترونوالذينالدوبين،قمران

الأولىالمغارةفيوجلىتالتيالسبعاللفائفأما

أربم.حبقوقتفسيرلاشعيا.نسخشانفهي:

الجماعة.نظاممحتولاتها:بحسبسميتلفائف

المدائح..الظلمةأبناءضذالنورأنجاءحربنظام

أماالارامتة(.اللغةفيهذا)دؤنالتكولنمنحول

فتضئم:،عحرةالحادبةالمغارةفيالحمساللفائف
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(.قديمةعبرئةحروف)نياللاويينسفرمخطوط

القانونية.المزاميرتقابل*مزموزا:44منمجموعة

إلىنشير37.المزاميرببنأفحمصقانونتةغير7و

السريانثة،اللغةفيؤجدتالمزاميرهذهمنئلاثةأن

وتضمالسبعيية.فيؤضعالذي151مزومنها

ونضاالأرامئة(،)فيأيوبترجومأيضا11المفارة

الهيكل.درجوأخيرأ،.جليافيطابمذاليتورجئا

تتعذىالتيالفتائتبالاحرىأو،الاجزاءوهناك

رفي.مخطوط006بقاياوهي،الألوفعرات

فيرتطالباقيأما.التوراةأسفاريحتويالاجزاءهذه

بالاسيانيبن.،تمرانفيعاشتالتيالجماعةبهذه

المخطرطاتأولأهناك.المخطوطاتطية3(،

ماالقانونيةالأسفارجميعمنبقايانجد.البيبلثة

نحطوط:مناكثرالاسفارلبحضونجد.أسعدا

71التشنية،لحفر14لاشيا،مخطوطا15

فيدؤنتالتيالمخطوطاتهذهتعودللمزامير.

نشير.تقرلئاالمميحثةبدايةإلى،الارامثةأوالعبرئة

إذا)هذاالعبريةللنوراةمعروفمخطوطأقدمأنإلى

نحبأأو:،القاهرةخزانةنحطوطاثجانئاجعلنا

فقطينضتن)الذيالقاهرةكودكسهو(القاهرة

يش،:أي،العبريةالتوراةفيكحاالبويةالأسفار

الاثنا،حز،إر،إش،مل2-1،صما-12،قض

ثلائةنجدثم..مب598تاريخيحملالذيعر(

)أجزاءطوييا:الثانيةالقانونئةالأسفارمنأسفار

العبرتة(.فيومخطوطالارامئةفيمخطوطاتلثلاثة

(6با-)ارميارصالة.(العبريةفي)أجزاءصيراخابن

البردقي(.ورقعلىيونانثة)أجزاء

أرجفيوهيلابيبلئة.نحطوطاتثانئاوهناك

فثات.

اليوبيلاتكتابالقدبم:العهدمنحولات-

أخنوخكتابعبرتا(.مخطوطا15من)مقاطع

الارامية(.فيمخطرطا11أو01من)أجزاء

فينحطوطاتخمسةمن)أجزاءلاويوصتة

العبرتة(.في)مخطوطنقاليوصيةالأرامتة(.

وصتاتفينجدماتقابلانالوصيتانهاتان

منحول:أيضاالفئةهذهوفيعئر.إلائنيالآباء

الميتالبحرمخطوطات

وحدهاكانت،الأولىالمغارةفيالفيفةالتكوين

نبونيد.صلاة،يشوعمزاميرالأرامتة(.فيهناك

التاريخيالوضعمعتكمتوتراجيم.تفاسير

الهجوممنالكثيروحملت،للكاتبالمعاصر

تفسير:الخصوموعلىالأخرىالفئاتعلى

)المغارةناحومتفسير(،الأولى)المغارةحبقوق

سفرترجوم(،11)المغارةأيوبترجوم،(الرابعة

الارامتة(.في)دؤناللاويين

المدائحمثلأ،حكمتة.أوجليانئةكتابات

فيأجزاءوفي.الأولىالمغارةفي)هودايوت(:

الرابعة.المغارة

لنانقذم.المجموعاتأوالكودكسات

فيلفيفتان:الجحاعةتنظيمعنهامةمعلومات

عشرةبقايامع،الجماعة)نظامالأولىالمغارة

فيومخطوط،الرابعةالمغارةمنمخطوطات

سبعةمعالحربنظامثم.الخامسةالمغارة

"مقالثم(.الرابعةالمفارةفيأخرىمخطوطات

نهممتشفت"التيصادوق"وثيقةأو"دمشق

8الفاهرة،خزانةفي1918-7918سنة

العاشرالقرنإلىيعودمخطوطمنوريقات

-ااالقرنإلىيعودمخطوطمنواحدةوورلقة

ستةأجزاءفقذمتالرابعةالمغارةأما12.

الورقعلىومخطوطالرقعلىمخطوطات

،رقعلىنحطوطالحامسةالمغارةوفي.البردقي

"درجوأخيراأبضا.رقعلىالمادسةوفي

المغارةإلىيبدو،ماعلىيعود،الذي"الهيكل

خفظ.البومحتىقمرانئةلفيفةأطولهو.اا

فيدؤنتوثيقةهوعموذا.66وم148،منه

الدينتةالفرائضمنمحموعةفضتتالعبرئة

الذباثححول،والنجاسةالطقسثةالطهارةحول

اليهودثة.الأعيادخلالالواجبةوالتفدمات

المقلالهيكلوصف:المخطوطهذافيونجد

هذهإنفيه.تفامأنصبالتيوالليتورجيا

اللفيفة.ن!فتخكالهيكلحولالاعتبارات

الهيكل.(لفيفة)أو:درجسميلهذا

لناكشفت.المخطوطاتهذهأ!ثة4(



بيبلثةمخطوطات

الجماعةتنظيمعنكثيرةأموزاقمراننحطوطات

نراتبثة)بنيةالبرمعلمبقيادةقمرانفيأقامتالي

الكهة،سلطة،مراحلعلى"المتدئينقبول:دقبقة

علس،الوظائفمح!لفلممارسةالمطلوبالعمر

علىنيطرالتيالروحعنالحليا(.والحلقةعةالجط

مفذاتاحتقارالاخولة،)المحتةالجماعةهذه

الاهتمام،للث!ريعةالتح!د،الغنىواغراءاتالحواس

وجباتوتظيمالتطهبرطقوسعن(.بالطهارة

عن.المقدسةوبالأزمنةبالشتوالاحتفالالطعام

للجماعة.تكشفمعرفة:الجماعةهذهعقائد

الظلمة،وروحالنورروح4روحينبينالعالمقسمة

)وهكذاالسابقالاخارالثر.وروحالخيرروح

لايقزرأوعنايقزراللهلأنناقصةالحزلةتصبح

التعلبم.الآخرةفيوالعقابالجزاءنولد(.أنقبل

يهوذا.ومسيحهارونمسيح،مسيخينحول

قذمنهاالنيالمعلوماتهذهمقابلةإن

فيحوافيقذمتهاالتيوتلك،المخطوطات

الاركولوجتة،التنقيباتفيأوالقدماءالكتاب

والاسيانيينقمرانجماعةبيننماهيأنلناأناحت

شاطىعلى..مق155سنةحواليأقامواالذبن

.قمرانمغاورقرب،الميتالبحر

فيجعلتقد006المخطوطاتهذهبقاياإن

عناصرعداإماالقدساورشلبممدينةفيموضعين

جهة،من.أفراد(أوأجنبئةمؤيثساتاشترتهاقيلة

الأولط.المغارةفيؤجدتالتيالصبعاللفائف

بنىإلىتنتقلأنقبلالعبرثةالجامعةفيكانت

فيكلهانشرتقد".الكتاب"مجدهوخاص

تبفىماكل،ثانيةجهةومن.اورشليمأونيولورك

متحففي،الجماعةنظاململحقاجزاءمع

اوكسفوردمنشوراتتا!توقداوكسفورد.

فنثرالسابمأماالمخطرطات.هذهنجثرالجامح!ة

8291.عنة

منهيالثيقمرانمخطوطاتبيننمزجلا

احتلالسبقزمنإلم!نعودوالتي،اسيافيأصل

النحاسلفائفعلا)ما68سةللموخالرومان

لايهوذابزيةواديوكتثافاثافافة(المغارةفي

0116

نمعودالتيعبرونحلمرتعاتواديسثما

سنة)حواليالثانيةاليهوديةالثورةإلىباكثريتها

.)135

الأصلتةلغاتهفيالبيبليانصانبببلثةنحطوطات

شهودبواسطةاليناوصلقديونانبة(،أرامية)عبرية

(ترجمات،صلسلات،)اسشهاداتمباشرينغير

البيبلتة.المخطوطاتميمباثرينشهودوبواسطة

عديدةمخطوطاتفيقديممؤلفأييصنالم

الجديدالعهدإلمىبالنسبةالحالهوكماوقديمة

.0005إلىوحدهاالبونانثةغطوطانهوصلتالذي

مخطوطاتأولاهناك.العبريةالمخطوطات1(،

الماصوريونأنتمأنفبعدالماسوهـلة.للفترة!!ابقة

العبرئالتوراةنمنعلىالحركاتفوضعواعحلهم

أتلفوا7-9،القرنفيالأرامثة(بعفالمقاطع)مع

عملهميفرضونبحبثالقديمةالمخطوطاتجميع

يأهاكيكنأ،4791سنةوحثى.مكانكلفي

015سنة)صصر،ناشبرديةعداماقديممحطوط

العث!ر(والرصايايا6:نثفيهنقردئا،..مق

اوريجان!.هكسبلةوبقاياالسامريوابخناتوك!

الميتالبحرمخطوطاتكتشافاثكانتلهذا،

التوراةنصنلمعرفةجذامهتةومربعاتومصعدة

025سنةبينالمخطوطاثهذهتتوزع.الحبرفي

.ومصحدةقمرانإلىبالنشة..مب07وسنة..مق

أجزاءوجدت.الأخرى2المواإلىبالنحمبةا35وسنة

عدا)ماالقديمالعهدفيالقانوئةالأسفاربهلمن

فيإلاطويعرفبكنالمطو،سيفيهابماأس(،

مثلكاملةلفانفأيضاؤوجدتالسبعينئة(.بوناثية

وتبدوجذا.جئدةحالةفيبدتالتيأث!عيالفيفة

فهناك.والكتاباتالأشكالمنعددفيالمخطوطات

اكثرهاولكن،الماسوريالنصمنقريبةنصوص

الترجمةأساسكانالذيالنصمنقرب

المقاطعبعضفياختلافاتؤوجدتالسبحينتة.

علىندكوهي،الاصليللنمنتحرلفالواقعنيهي

المخطوطاتفيالاختلافاتهذهكل.الفشاخحرئة

السامريالبنتاتركسولكن.واحدنمطإلىعادت

حرففيدؤنعبرئانضاوقذمالننميطهذامننجا
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الفينحقثة.أوالقديمةالعبريةمنتفزع

المخطوطاتهذه.ماسورئةنحطوطاتوهناك

خزانةمخطوطاتقذتلقدكلها.مثسكلةهي

قبلالحركاتوضععننماذجعذةالقاهرة)مخبأ(

الجلبلئين،الماصوزدينعانلةنهجنفسهيفرضأن

المخطوطاتمعظمفيالمسنعملأشبر،بنعانلة

نحطوطفهوالمخطوطاتهذاأهمأماباليد.المدؤنة

)ححمبالانبياءتضقنالذي)598(القاهرة

د!،:أي،الفلسطييالفانونفياللفظةمفهوم

عثر(.الاثناحز،،إر،أش،مل،!م،قض

اورشليمفياليومهوسوردة.)فيحبونحطوط

الأنبياءخاصنبشكليتضثن039(سنةإلىويعود

أتدمهوا(؟.)9لنيعرادونحطوصر.والمزامير

أساسإنه.العبزبةالتوراةعملبتفئننحطوط

أخرىمخطوطاتواخفظتالنقدتة.الطبعات

فوقالحركاتيجعلالذيالبابليبالتث!كيل

أشير.بنفعلماعكص،الحروف

العهدنحطوطات)1(.اليونايةالمخطوطات2(،

نقدمكبيرةمخطوطاتنجد.الجديدوالعهدالقديم

والعهدالسبينيةيالتوراة)أيكلهااليونانثةالبيبليا

بعضها:نذكر.الجديد(

ديرفيا844ضةتثندورفكتشفه.السيتائي-

.المهملاتسفةفيسياء،فيكانريناالقديسة

فحك،طارئةأمورعذةبعدأوروباإلىووصل

الاكبروالقسم)المانيا(لايبزخفيمنهصفيرجزء

باعه+91سنةوفي.بترسبورغسانفي

المكتةكنوزاحدفشكلبريطانياإلىالسوفيات

وكل،كلهالجديدالعهديتضئنإنه.البرلطانتة

الراج.القرنإلىيعردهو.تقريتاالقديمالعهد

قذمهالاسكندرقة.إلىنسبة.الاسكندرافي-

جاكإلىالقسطضطبنئةبطرلركلوكارشىكيرلس

بدايةإلىيعود.1624سنةانكلتراملكالأول

قبلالاسكندرلةفيطويلةمذةأقام.الخاسىالقرن

إنهالبريطانتة.المكتبةإلىالمطافبهيصلأن

الجديد.العهدوكلالقديمالعهدكليتضقن

مكتبةفيالمخطوطهذاؤجد.الفاتيكاني-

بيبليةمخطوطات

القديمالعهدلضتن.1481سنةأقلهالفاتيهان

التلفبعضلهحصلولكنالجديد،والعهد

الرسائل،عبمز،،)تكفجواتفبهفبدت

القرنإلىالمخطوطهذايعود(.رؤالرعا"-لية،

علىاليونانتةالبيبلتةالمخطوطاتأتديمهو.الراج

دتة.واكشهارق

المكتبةفنيمحفوظاليومهو.الأفراميالكودكى-

إيطالاإلىالثرفمنوصل.بارشفيالوطنية

هدماريفرنماإلىوحملته16،القرنفي

يونال!مخطوطصفحاتمنيتالف.مدي!يس

استعمالأعد.الخامسالقرنإلىيعود

النمنإن.للنمنجزئيئحلثبعد"الوربقات"

فيمقروةاالبومزالماالطرسلهذاالأولاني

الجديدالعهدنصفيتضثنوهوالأكبر.قسمه

القديم.العهدمنصنيراوجز"ا

مخطوطاتترئبالجديد.العهدنحطوطات)ب(

نحطوطاتشأن)شأصهااليونانثةالجدبدالعهد

:ثاتأرخ!فيالسبعبنئة(

الأحيانأغبفيهي2-7(.)القرنالبرديات-

وكتبتمصرفيؤجدتكببرةأوصغيرةأجزاء

.البرديورقعلىكتبت.الاسفينيالخطفي

وقد3-.ا()القرنالاسفينثةالمخطوطات-

.الزقعلىكتبت

-9)القرنصغير()حرفالجزارةالمخطوطات-

.الورقعلىأوالرقعلىكتبت17(.

حموعةوهي4-18()القرنالفراءاتكتب-

أولأكتبتالليتورجي.للاستححالمقاطع

على،الجزارةبالحروفثمالاسفينيةبالحررف

المخطوطاتعددأما.الورقعلىأوالرق

.مخطوط0052إلىالبوموصلفقداليونانتة

و88(،الرتمإلىاالرقم)منبردثةعهمنها

جزازا5927و(-274..أأإسفينئا274

ا-)1فراءاتكتاب3022و)1-5927(،

تتضثنلأضها،جزثيةنحطوطات3022(.

ابهرفيالأناجيلالجديد:الحهدمنجزءا

مماونادزاالرساثل.معأعوتجمع.الاحيان



مصمعدةمخطوطات

تعودبقاباعلىفدئتاريهولوجئةتنقيباتوكانت

الرومانوزمنالثانيوالحديدالرونزعهدإلى

البهوديةالئورةإلىفتعودالأهثمالبقاباأمما.وال!رب

.(..مب-135)132الثانية

والارايةالحبرثةفينضاألس؟المغاورهذهفيماذا

طرشاجانئاوضعنافاذا.والعريةواللاتينيةوالبونانية

فريدةوبردئة..مق007سنةإلىايعودعتيفاعبزلا

عريةأجزاءوبعض،الملكيةزمنإلىنعوداليومحتى

"نحلوثائقشأنشأنها،الوثائقفمحظم،متأخرة

بن"سمعان،الكوكصابنثورةإلىتعودعبر"،

اللغاتتنؤععلىتدكالوثائقهذهإنكوصيباأ.

بدايةفيفلسطيننياشعملتالتيوالكتابات

نمثز:،الوثائقهذهوبين.المشحتة

قرمن)جزءوتعولذاتالنصوصمنعدذا-

(المقدسالكتابمن،عباراتعليهدؤنت

ححابات.ودفاتروأبجديات

حوت.البرديالورقعلىدؤنتأخرىوثائتى-

عقد،زواجعقد:العدلكاتبوأعمالرعائل

.طلاقعقدوثراء،بيع

)أو؟الثصحفاتهذه.خزفكسرعلىكتابات-

حروفمدرشة،تمارينهيالشففات(

.أشخاصأسصاءلائحة،ابجدية

هي.البرديورقأوالرقعلىيونايةكتابات-

.العدلكاتبوأعصالحساباتدفاتر

الوثائقمنقريبجزارحرففيأنباطينص-

عابر.نحلفيوجدتالتي

حقبةعلىضوثاتلقيالمخطوطاتهذهإن

نحتذالتيالحقبةوهي،فلطينتاربخفيعهولة

الثانية.الثورةإلىالأولىاليهودئةالثورةمن

رأسعلىتقعقلعةهيمصعدةمصعدةمخطوطات

إلىكلم25ويبحد،الميتالبحرعلىيشرفصخر

مصحدةبقصةأخرناوقد.جديعينمنالجنوب

فحب.يوسيفوسفلافيوساليهودقيالمؤزخ

يوناتانالكهنةعظيمبنىاليهودئةإ،"الحربكتابه

هيرودساستعملهاوقدالصخر.هذاعلىقلعةأول

لعائلتهملجأليقذمرومةإلىهربهخلالالكبير

1164

لهيرودصرسميئبشكلرومةأقرتولما.المهذدة

إلىالقلتهذهحؤلملكا،بكونبأنالحقالكببر

كلفيهوجعلفحضةمساعد"،9ملكيئقصر

ابدايةوفي،66سنةالقلعةهذهاحتفت.الراحةسبل

اخيهابنيدعلىثم،مناحيميدعلىاليهودئةالثورة

حتىالرومانالعازرفقاومجهوذا.بنيائيربنالعازر

حمصاربعدفهرالنهايةوفي74.وربما*سنة

وانتهىسلفافلافيوسالرومانيالحاكمبهقامطريل

المدافعين.جمبعانتحرحيندراماتيكيبشكل

6391-6591سنةمصحدةفيالحفرياتبدأت

الق!رعلىفدئت:يوسيفوستعلي!ماتبحسب

)أطوار،دفاعيئنظاميحميهاتصورعذةمعالملكئ

مقاومةعلىياعدهامؤن(ماء،خزانات،أبراج

زمنإلمطالأبنيةهذهتعودطوللة.مذةالحصار

التورةزمنفيتنظيمهاأعيدولكن،هيرودس

أعبدكماعمع(.،مدرسةطقمية،)أحواض

البيزنطئة.الحقبةفيئرميمها

من!خها،نشافبسببالقلعةهذهفيحفظت

تحملعديدةشقفاتوجدتبالحبر.مدؤنات

علىمدؤناتوؤجدت.نعليماتأوعلمأسماء

وفي(المجمع)فيمخطوطاتمنأجزاءوعذة،جدار

-8تث:3-9؟4لا؟اا:7-46نك:المعقل

العبرئة(.)في93-44سي35-38،حز12؟

ومناليوليلات!"كتابمنأجزاءوؤجدت

التيالمخطرطاتهذه!.السبتلوم!أناضيد

الايديانيينئلككانت،قمرانفيوجدمانقابل

قمرانالرومانهاجمساعةممعدةإلىلجأواالذين

68.سنة

أثروعلى،691وا0691سنةعابرنحلنحطوطات

جاءتوقد،الائرلاتسوقفيقديمةمرادظهور

برلةمغاورفيبالتنقيببعثةتامتيهوذا،برثةمن

إلرونزمنبقايافوجدت4جدىعينجنور،يهوذا

وجدواكماالرومانتة.والحقبةالثافيوالحديد

الكهوكصابنثورةإلىتعودآثازاخاضابشكل

.)132-135(

الموقع،هذافيالاتامةفيالأخيرةالحقبةهذه
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البقاياأهممرتعات،شأنشأفهاتذت،

النقودهاكلنا:حفظتالتيالاركيولوجئة

إلىتعودنحطوطاتوخصوصا.الاوافيمنوعدد

و"مغارة،سليمنحلفيالمخطوطاث""مغارة

كانتعابر.نحلفي"الرسائلو"مغارة"،الرجس

كشفئم.تعميرةقبيلةمنالبدوبىعهاأولىأجزاء

،(2-13:16)خرتعويذاتفيهافنجد.غيرها

عد16؟)مزعبرتةبيبئيمامخطوطاتمنوأجزاء

)أوالكوكبابندونهاورسائل27:7-8(،

دؤنترسالةهناك.الارامئةأوالحبرئةفي(رفاقه

ابنسمعان:المرسلاسممعخشبشقفةعلى

هيالرسانلهذهاسرانيل.أميرالكوكص،

ينقذها.لالمنتهديدأتحملحربئةتعليمات

وقد.سمعانابنبابانا،ارشيفأيضحا:ونجد

6:بردية35فيهوجدتجلد.منكيسفيخعل

في9،اليونانيةفي17،الاراميةفي3،الانباطيفي

الاناطي.أوالاراميبالحرفتوقغمعاليونانية

نجد:كماملكثة.سندالارضحيفهذايتضقن

الصغارللانبياءيونانئةلرجمةجلدمنلفيفة

3:2-5؟يونا:14؟يوءا:ه؟عا2:8؟)هو

4؟8-9؟3:ا-2؟زك2:8-9،ا:9؟نا

لوائحيونانئةبردياتعلىوؤجدث2(.8:ا

فيدؤنتوعقودرسانلمعوأرتامعلماسماء

.الجزارةالانباطئة

النصوصيالنقدأجلمنمهفةاليبلئةالأجزاء

الوضعفيعكسباباتاأرشيفأما.ال!مبعينثةوتاريخ

الئانيالفرنبدايةفي،اليهوديةفياتمثلباللغوي

فينقرأهاقانويةممارساتعليهتدلماوهذا..مب

الوثائقهذهوأخيزا.المشناةفيأومربعاثوادي

اليهوديةالثورةلدراسةجذامهئمتاريخيمرجعهي

الحقبة.تلكفيالانباطومملكةالثانية

يادنةءرج.توياكان-دنانوا+!اديمنمدان

منالستةابراهيمأنجاءأحد94(.:15)يشالقلعة

والستة:32(.أأحأ-25:2)نكقطورةامرأنه

.ثوح،يث!باق،مديان،مدان،يقشان،زمران:هم

مغاورمنالأولىالمغارةفيؤجدتلفيفة)ال(،مدالح

راشمد

.صغيرةوأجزاءعصوذاعشرثمانيةضضت.قمران

مديحكلوبدأمدئحا.32المداثحهذهفسمت

يورد،ذلكبعدالستد".أيها!أمدحك:بعبارة

اللهعملهالذيالخيروهو،المديحهذايبررماالمرتل

فينرى.غيرهأجلمنأوالمزمورصاحبأجلمن

اللهعملإلى،والانسانالذإلىنظرةالمداثحهذه

فبقي.وحيهلهليكشفوينفه،الانسانيبررالذي

اللة.بأفضاليخبرانالكاتبعل

.حماةلبو!ر!حماةمدخل

للتوراةالرابينيينتفسير.درس.تفشر)ا!(،مدراش

أخلاتيتتعليملتقديم،القانونتةالنقاطلإيضاح

.والرواياتوالامئالبالأخبارمستعينين

في.الجمعفي)مدارشمدراشلفظةتعود

يأ"درش"،العبريالجذرإلىمدرشيم(:العبرية

كاذعزرا،عهدففي.وعظثم:.درس،سأل

الربشريعةلدراسةقلوبهم"يوخهونالذين

امرائيل"فيوالحقالشريعةولتعليمبهاوللعمل

بواسطةالح!فهئةالثرلعةفييتوشعون01(،7:)عز

بما.الجميعتاولفيالتوراةتجعلتفسيرمناهج

نأالمعلمعلوجب،موجزةالمكتردةالثردعةأن

الجوهر،ليخرجللنمنالحرفيالمعنىمنأبعديذهب

النمن.هذايئضفنهالذيالمدلولليكتشف

إلىالمدراشقسم)تنائيم(،الرذادينأيامفي

مدراش)السلوك(.هلكهمدراش:ممئزينفريت

فيتضثنهلكهمدراشأما)الاخبار(.غادهها

فيأعطيتتعاليممنانطلافادؤنتنصوضا

المكتولةالشراخإبرازوتوختالاكاديحيات

غادههاوالمدراشتفاصيلها.أدقفيوتوضيحها

هي.المجامعفيتسمعكانتمواعظمنينطلق

لاستخلاصالجماعةتبنيواخبارمواعظثةأخبار

النوراة.مناخلاقئةنعاليم

منيتذالذي)هاغاده(الاخباريالادبإن

بالأقوالمليءع!ثر،الثالثالقرنإلىاثمناةزمن

والمواعظالاخلاتثة،والتعالبم،المأثورة

والحكابات.والافاصبص

فيدؤنت.القديمة)مدرشيم(المدارشهاك



اخباريمدراش

سبعةمهاإليناوصل)امورائبم(.القؤالينزمن

،.ربهلاويين4ثم.رلهتكوين،أهمها.مدارش

8كهانا.ربفسقتا!.ربهاستير،.ربهمراثي

هذهكلربه-راعوت*ربه.الاناشيدنثيد

قؤالينوأخبارراببنيةمواعظمجمرعةهيالمدارش

عبهىلةأوالجليلأراميةفيدوئوامادؤنوارذادينأو

تلمودبهايأخذالمفلسطينفينئرتوقد.التلمود

قد.ومواعظيتفسبري:شكلبنعلىوهي(.بابل

قائلهافيهابتوشعآيةتؤخذأو.آيةآيةالنصنيفشر

عظة.في

تمتذحقبةفيدؤنت.الوسيطةالمدراشوهناك

هنانحنالعاضر.الفرنحتىالاسلاميالفتحمن

مدراش*،ربهجامعة"نذكر.انحطاطزمنفي

تهليم،مدراش،،أمئالمدراش*،صموئيل

إلىتعود.المتأخرةالمدراشوهناك.ربهخروج،

مدراشأوتهليممدارشمثلا-12.االقرن

المزامير.

غاده.هامدراش*رحاخباريمدراش

مدراش،شمليمدراش:العبريةفيالامألمدراش

متىنعرفلا.أميف!ئرمغفلنمن.الامئالسفر

نلمودمنمقاطعيجمعهو.ؤن3أينولا.دؤن

معآيةآيةأميفثرونالذينالقؤالينمدراش،بابل

الكتابهذا.الصونيالأدبمنالايراداثبعض

منشيئايوردلامدراش.منهاكثرتفسيرهو

فيبابلفيظهربكونقدوهكذا.فلسطينتلمود

خزانةفيأجزاءمنهؤجدتولكن.الثامنالقرن

الفرضثة.هذهفيالعلماءفشلث،القاهرة

يائير(.بنفنحاسرايىبوابتا)أو:تديثيمدراش

منيأتيعنوانه.الوسيطالعصرمنمدراش

يف!ثر)ندشي(.نبائا"الأرض"لتنبت؟اا:1تك

)بالمعنىالتوراةمقاطعمنعددأالمدراشهذا

مفصلأرمقئاتأويلاوبقذم،والمراثي(الحصري

-3أخ72؟امليفشركما.الجادتةوآنيتهللمعبد

ق!ما،22منينألف.سليمانهيكلووصف4

العرلة(.)فيالأبجدثةالحروفيقابلماوهذ!

إلىئسب.البنتانوكسحولمدراشتنحومهمدراش
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فيفلسطينفيالقوالينأحدوهوبرأبا،تنحومه

يخمنمافيتوشغاالكئاباكثرهو.الراجالفرن

دورةتغالمدراشهذاالاخبارئة.النصوص

فيبهاالمعمول،سنواتثلاثعلىالقراءات

فلسطين.

هلكه.مدراش-رج.سلوكيمدراش

سفرلتفسيرمكز-!مواعظيمدراشفيمدواشى

يطبمنمدراش.(طم!\،123مزعدا)ماالمزامير

تعودهناالمشعطةالموادمعظم:27(.11)أمالخير

التلمود.زمنإلم!

فصلآ.32المدراشهذايتضمنصموثيلمدراش

والباقي)اصم(الأوللصموئيلمكزسة24منها

منقديمةنصوضاالمدؤنجمعصم(.)2للثاني

منأخذكماهلكه،ومدراشوتويقاالمشناة

وهكذا.للنصوصشرحومنمتأخرةمدارش

مراجعه.جديدئيءوهذا،التفسيرمعالوعأمزح

عثر.الحاديالقرنفيئئر.فلطينية

والحكاياتالأخباريتضحنعا!ههامدراش

أخلاقئاتعلبفايعطيأنيتوخىوهو.والامثال

تفسيرإن.القديمالعهدمنبمعظمهمأبطالهيكون

يبدو،الحاضرةالاقماماتضوءعلىالماضي

الأخباركتابمنذ،الأشكالمنثكلفي،طاهزا

بشكلواضحةالظاهرةهذهولكنأخ(.2،أخ)ا

واجهواالذينالمدارشحكماءلدىخاص

توففما.أيامهمفيعديدةوصعولاتاهنمامات

إلهيئوحيخبرمعتبرينهاالتوراةعندفقطالحكماء

فيالناساإلىيتوخهنضافيهارأوابل،الماضيفي

وماواهتماماثهم.تماؤلاتهممعالحاضر،الزمن

هوالبيبلتة،للنصوصالتفمميرهذاالآنيؤئن

المدلولاتييهشفأنمجاولالذيالمدراشيالنهج

الأحداثبعضتسلسلدارئاويستخلصها

المقذسة.الكتبفيوالوصايا

كلمةأوآيةشاقأنالمعاصرونالشزاحيرى

الاموريرىفلاالمدراشمدؤنأما.المعنىيحذد

تف!ئرأنيحكن،آيةوكل،كلمةفكل.المنظاربهذا

دودة!أنا22:7:مزفي،مثلاسياقها.عنبمعزل
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يعبز"،الشعبوينبذنيالبث!ريعيزني،إنسانلا

الآيةأنفيعتبرالمدراشأما.الخاصةخبرتهعنالمرئل

الدودةأن"فكما:لأسرانيلالأمماحتقارإلىتشبر

هواسرائيلهكذااحتقازا،الاكثرالخلبقةهي

الدودةفمأنكماولكن.الأممبيناحتقازااكر

اسرائيلفمكذلكالمنظور،الرحيدالعضوهو

الؤمقراراتيلغيأنيشطيع(الصلاة)بفضل

22:18(.مز)مدراش"شانهفيالأممأعلنتهاالتي

بيبلثةلآيةالمدراشمدؤنيعطيالمراتوبعض

مرا،مثلأ.الحقيقيئمدلولهامعكلئايتعارضمعنى

بل.كأرملةحفالاولكنكأرملة"صارت:ا:ا

العودةعلىمصتموهوزوجهامضىامرأةهي

التشاؤممجؤلالمدراشإنأ(.02مرا)مدراشإليهاا

يفشروحين.الأملعنتعبيرإلىالجامعةسفرفي

إلم!يعود(،الولادةيوممنخيرالموت)يوم74:جا

يلفتوالم.وصموئيلوداودوهرونمريمخبر

قدموتهميومفيولكنهم،ولادتهميومفيالانتاه

اسرائيل،تصربالتيوالكوارث.الجميعبكاهم

هذابفضلتضحي،الشرلعةفرانضتجاوزهوإن

"يخرجنقرأ::44اتثفي.خلاصمراعدالنهج

كالنحلويلاحقونكملقائكمإلىالاموريون

يلي:كماالآيةهذهفئرتإرئا".ويمزلونكم

هكذاشخضا.تلسعحينالخلةنموت"أما

يفرلكم"حينالعدويسقط

ميزةوهذهبالتكرارات،البببليالحبرامتلأ

حكطءأنغير.الشرقعا!فيالشفهيئالاسلوب

خاضاأسلوئاالتكراراتهذهيعتبرونلاالمدراش

تحملتكرار()وكللفظةفكل.الساميبالأدب

أنعقيبةرابمعاعنبرواغنئا.وتعلبشارفيغامعنى

الآخر،تجاهالواحد،الثرلعةمنمقطعين"وضع

عد،على)سفريتعليفا"نشخرجأنعلينايفرض

فيالمبدأبهذايأخذالذىوالمدراش913(.بالاق

هرونموتذكرجاءلماذامثلأيتصاءل،عامشكل

)نثموسىبيدالوصايالوحيتحطيمذكربعد

نأيريدالترتيبهذاأنالمدراشيرى:6-7(.01

كدماراللهنظردطمؤلمهوالبارموتأنيعفمنا

غادههامدراش

02:14(رراالاالشريعةلوخى

(سباق)أوسبمرازاالنوراةنعطىلا

النف!ثةوالحالات،الخالقووصايا،الاحداث

هذهفيملأالمدراشأما.الأشخاصعند

علىابراهيمحربخبربعدمئلا،.الفراغات

فيقيل14(،)تكعليهموانتصارهالخمسةالملوك

كلمةتوخهتالأحداثهذهبعدأن،ا:15تك

ياثخف"لاله:قائلةرؤيةفيابراهيمإلىالله

ابراهيم؟خافلماذا:المدراشوتساءل".ابراهيم

بارؤجدلوقلق:وهوابراهيم"تساءل:فأجاب

4(.:4!اربه)تكا(ضربتهمالذينبينواحد

صارتالتوراةفيعديدةتفاصيلوهناك

أعطىالرموز.منينفبلاينبوغاللمدراش

)تك"وعصاهوعمامته"خاتمهتاماريهوذا

الملكوثإلىدلائلهي:المدراشفاكد38:18(.

85(.رباإتكوالمسيحوالسنهدرلن،،المقبل

حدودتنقل)"لاالأمرهذامنالمدراشواستنتج

موضعبغيحزمالنصأن:4(91تث"،صاحبك

14(.:91تنائيم)مدراشالآباءمدفنفيهئوجد

طرلقعنالليالمنالمدراشيفثرعاومرازا

النيالزانيةإن)الرموز(:الأليغورباأوالاستعارة

رمزاالمدراشيعتبرهادثرورها،منمرازاأم!كذر

ا-12(2:ا)خرالأوظنوعبادةالهرطقةإلى

رج،طش)فالحرفيالمعنىالحكماءيرذلوقد

نأيخافونلأنهم،التوراةفي(العربيةفيبشط

نأفييرغبونأوالبثر،خبرةعكسيقودهم

)النشببهئة(.الانتروبومورفئةللصورمعنىيجدوا

نق،فيئكتشفأنيمكنالتيالشهوانئة

علىالحكماءإلىاساءتقدجا،فيوالتشاؤم

يحتبرواأنفقزروا:الدينىوالايمانالحياةمسترى

)الحبيب(الدبين)اليغوربا(رموزئاحوإزانش

جافييتكزرالذيالأمرأما)الحبيبة(.واصائيل

عليهطئقفقدالمادئة،الحياةبخيراتننعمبأن

يثيء"كل2:11جافيالأخيرالحكتمالمدراشن

لمالتفسير،هذابفضلرلح".وقبضباطل

اقترحكصاالبيبليالقانونمنونشجائستبعد



غدولهامدراش

2:3(.حجيجه)توصفتا،الحكماءبعض

خئر،وجهفيالبيبلثةالنصوصتقديمفيوالرغبة

تشزفلاأحداثتفسيرفيخاصلكلنراها

ببررمثلأ،.التوراةفيالأشخاصبعضحياة

أوريا،زوجه،بتشاجلمجاهداودئصزفالمدراش

علىيجبلأنه،زنىهناكيكنلمإنهتفولبنظرية

نأقبلطلاقكتابزوجاتهميعطواأنالجنود

تستطيع،جثتهمئوجدأفإن.الحربإلىيذهبوا

صرنأخنعلىالبرهاندونيتزؤجنأننساؤهم

فيداودبدا،المدراشفيأ(.56)شبتأرامل

بعضفاثخذالتمود،حكماءمنحكيمسصات

ب(.3)بركوتالطقسئةالوجهةمنالقرارات

،الكلماتعلىالمزاتبعضالمدراشوينلاعب

دينئا.أوأخلاقتاتعليضاالتوراةآياتمنفيستقي

أ)6نك!أدمعوتدلك"لحكن:2314:تثفينقرأ

نأفأعلن،"أداةبدل"أذنكالمدراشقرأك(.نز

فضعافتراء،سمعت"إنتفهمنا:أنتريدالتوراة

)كتولوتشيئالأتسمعلئلآاذنكعلىأصبعك

مؤلفاكلهيكونأنالمدراشيالأدبكادلقد.أ(5

الجحعةيومالمجمعفيتسمععظاتمناجزاءمن

الأقلعلىهاكولكن.الظهربعدوالسبتمساء

موضوغاتشكلعظةكلحيثربا(الأمدراش

تائا.

الحكايةهوالمدراشمننوعآخر،النهايةوفي

بشكلبهاترتبطهيأوالبيبلةبالآيةترتبطلاالتي

شعبئةأخبارأمامالأوقاتابهرلطنحن.مباشرغير

فالتحمت،المدراشفيهقيلالذممطالعصرفيترد

الشياطينورئيسسليمانالملكفحكاية.بالمدراش

أجنتينلافتمثلهي)أسميداي(،)أسموداوس

بألوانا!كاياتهذهبلؤنالمدراشولكنأ(.68

يهودثة.

نححتطيعلا2:8(،)فأهأورشليمتلمودحسب

مدراشمنسلوكيةاستنتاجاتنستخلصأن

استخلصذلك،ومعغاده(.)هاإخباري

"شالوتأدبفيبعضها"السلوكتون!

*أيضا:رج(.وجواب)سؤالوتشويوت"
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ربا.لاءربا.خر!.ربهتكولنءربا.مدراش

*ربا.استير،ربا.مرا*ربا.تث"ربا.عد،

رابمسقتا!)راباد(.رياجا5.رباراء.!بانض

راب)لحصول(فرقة*اياهو.مدرسةتنا5.كهانا

مدواش*)وخرجوا(.ويصاومدراشول.اليعازر

مدراش.أممدراش4.شانيترجوم4.تدشي

ظيممدراش*راباتي.فسقتاننحرمه.صم.

".طوبلقح!.برشميتغادهها*)المزامير(.

يلقوت!.غادولهامدراش،.شمونييلقوت

.يعفوبعين،.مكيري

منمحموعةاممبر.الكبيرالمدراشغدولهامدراش

وقد.البنتاتوكسحولالمدراضيةالمختارات

عدنمنابرهامبنداوديبدو،ماعلىجمعها،

تمعشر.الثاكالقرذفيمصر(أوالبمن)في

وبلأ.السنوئةالدورةحسبالبنتاتوكسالكاتب

التفس!يرمقطعإلىتعودمقفاةبقصيدةمقطعكل

أرضإلى)العودةالقرلبالفداءإلىبنظرهوتنتمي

حمملتفاسيرآيةكلأجلمنيجمعوهوالميعاد(.

الفاسيكتاباتالتلمودان،،المدراشالتقليد:

ابنمراكثى(،،فاحطفيعاشاثا-3"ا)130

شريعةرجل.1138-4012أو،)1125يمون

الوصبط(.العصرفيوفلكيئطبيبوفبلسرف،

قدكانتالرايئةالتفاسيرمنعدذاأنإلىهان!ثير

ولكنالكبير"."المدراشفيئخفظلملوضاعت

فيجعلتنابها،أخذالتيالنصوصمزجعملحة

منها.استقىالتيالمراجعنعرتكيصعوية

تفاسبرأمامنحن.سلوكيمدراشهلكهمدواش

اليهودئة،الثريحةمسائلعلىالإضاءةتتوخى

مدراشعلىعامبشكلاللفظةهذهتدكوحتها.

عد،،لا)خر،الأخيرةالأربعةالأسفارفيالتنائبم

ح!مبأيضا،فيهاونجد.البنتاتوكسفيتث(

كلهسفرا"9كانإذا.غادههامدراش،الكثب

اسماعيلرايىملكتافإن)تشرلعئا(،سلوكئا

بفضلنيهمثف:أنونستطع.إخبارينصفها

استلهمواالمدارشمدؤفيأن،الإصاراتمنعدد

مختليفعفمته)درك(سابقتفس!يرنهج
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النهجهذااكاديميةكلولؤنتا!اديميات.

!ابيمدارضتوخت.الخاصةولغتهابأيلوبها

أما.تأويليلأسلوباضنريعةانقاطحكاسماعيا!

الحرفيالشفسيرفطلبتعقيهراييعدارثى

اليبلئة.لنصوص

التلمودحكماءأنالعلمثةالأوساطبعدتبر!تلم

الكتاببعضاكدوان،هلكهمدارشإكرجعوا

فتوردتوسفتاأما.التناثيةالمدإرشأوردالتلمودأن

اصسلوكئة.االمدارشبغزارة

اسماعيا!رابيمدرسةفيالسلوكئةالمدارشأما

أجزاء.الخروخعلىاسماعيلرابيمكتا-:فهي

يقابل.تثعد،حول)كتب(سفريلا.حول

رابيمكلتاء:عقيبهرالبمدرسةفيالكتبهذا

تنايم.مدراش".زوتاسفري،سفرا.*.سمعان

يتضضتالوسيطالعمرمنمدرالثى!ويصأومدراش

أولىإكعوانهيعودوأنجائه.يعقوبحروب

يتضمنوخرجوا"."ويصأو::ه35:تككلمات

وأبنائهبعقوبحروبإحدىنرويفصولئلاثة

"العجيبة".

ب!ثذهيرتبطونالذينالثراحنذكرالاسكندريهمدولعه

)248-924؟إلاسقفديونيسيوسالمدرصة:

وانجيلالجامعةيعفرشرحالذقي264-265(

الالفيالتعيمعلى"المواعيد"كتابهفيوهـذلوقا.

صوفئاتغسسيزاوأعطىشة(ةألفالمسيح)حكم

يوحنا.تأليفمنيى!أنهواعتبرالرؤيالسفر

الذيبمفيلشتلمذالقيمرياوسابيوسوكان

معلمتأويكنأوبئهاستلهماوريحان!.تعل!يمتغ

يرفضجعلهالتاريخيئاتجاههي!توان،الاسكندرية

وهكذا.الاستعاراتإلىاللجوءفيالإفراطبحص

والاتجاهالتاريخيالاتجاهةاتحاهيزبينانجذائاعرف

اشعيا.ونجوءةلوتاوانجيلالمزاميرفئر.الاستعاري

عالج،الأناجيلحول"وحلول"أسثلةوفي

حواطالانجيلئةإلاخارفيالظاهرةالتعارضات

وقيامته.وآلامهالمخفصموعد

يبقفلمطأ!شاسيوسللقديمىالتفسيريالعملأما

هذاتوشعللمزامير.عرضمنأجزاءإلامنه

الاسكندربةمدرسة

والروحيالأدبيالمعنئفيخاصبحثكلالتفسير

حولمرسلينوسإفوخههمقالوفيمز!و!.ل!ول

التيالطريقةحرلنصائحأعطىالمزامير!!"تقسير

علىتطيقهاعلىمددأ:وندرسهاالمزاميرنقرأبها

الحياةظروفنحتلف

كببراعدذا893()+الأعمىديديمسوف!ئر

ما،التفسيرثةتآليفهضاعت.الأسفاهـالبيبلتةمن

لجأ.التفسيريةالسلسلاتفينجدهاأجزاءعدا

الاشعارة-إلىتأوريجا-!ضأنشأنه،ديديم!ى

الروحيالمعنىعنالقديمللعهدتفسيرهووبحث

دران،حرفيهافكانالجديدللعهدتفيرهأعا.للكتب

المعىيرفضحذأفيإلىنقولأنالصعبمنيكن

الايتعارة.التاريخيئ

بمدرسةالكب!ادوكيونالآباءوارتبط

الكتابفترمنهمكلأأنغير،الاسكندرية

للاستعارةجاعلأطالخاصةعبقرتتهبحسصالمقدس

عم!!رجلباسيليوسكان.صغبرةأوكببرةمكالة

منبل،التفيمأجلمنالكتابيفشرفلمةوتدبير

يطئقأنيم!قوالذي:يتضمنهالذيالتعليمأجل

فيحاربمبائر.بث!كلالنف!رحاجاتعلى

ولكنه،الاستعافةنظرية"الستةالأيامعلى"عظاته

والعظاتالثه.عملعظمةابرازذلكمنتوخى

الاخلاتيئ.الاتجاهذاتعلىتدكأشعياتفسيرحول

منإطارباسيليوسنظرلبهيالمقدصةفالكتب

للمؤمنين.ونصائحهنعليمهأجل

الكتبيفشرقلماسنازينزياغريغوريوسأما

رسمالة.فيأوعظةخلال،عابرةبطريقةإلاالمقذسة

حقمئامقزايبدواليصيغريغوريوسأنغير

ترك.العاثةالاستعارةبمبادئترذدبدونأخذوقد

عصليكفا!الذي"الستة"الأياميهابلا

خلقحوكوكتائا.مواقفهويبررباسيليوس

حولومقالات"ثموسىو"حباةتالانسان

ونئميدالحامعةسفرعلىوعظات،المزاميرعناوين

نإالربتة.والصلاةوالتطولباتالاناشيد

،الاولالطرازمنمنطرالنيصيغريغوريوس

قيمتطتباتهاإلىبالنظرالمقذسةالكصيفشروهو



الاشتراعيةمدرسة

الصوفتة.الحباة

+)كيرلسهوالاسكندربةلمدرعةممئلوآخر

"تفاسيرهوفيأوالحقالروحفي"العبادةففي.444(

هوالقديمالعهدأنعلىدك)غلافبرا(،"الانيقة

ننئاليهودثةالعبادةوأنالجديد.العهدصورة

وودته.المسيحيونيؤدتهاالتيالروحتةبالعبادة

يوحناوالقديسالصغاروالانباءلأشعياثروحه

كهذا(،كبيرتفسيرينتاجمنلنهابقيما)وهي

.الادتعاريللاسلودبأميثايبقىفه!

فهو،الاسكندريةمدرسةفيالتفسيرأسلوبأما

لا،المقدسللكتابغظفةمعالخئلاثةيجعل

الآخر:علىالواحديقومبلالآخرتالواحديمتبحد

وأالنف!يالمعنى.التاريخيأوالجسديالمعنى

)جسد،الاستعاريأوالروحيالمعنى.الادبي

معنى،واححاسعقل،حرف:أو.روح،نفس

المعنىمنجذاقرلئاالادثيالمعنىيبدو(.روحي

بيننمئزأنالمراتبعضنشطيعلابحيصالروحي

المفى:معانأمامنايبقىوهكذاوآخر.مئ

قد.الروحيوالمعنى.التاريخيئ،الحرفي،الجمدي

نأيحاولولاالاولبالمعنىالعاديالمؤمنيكتفي

محنىهوالجصديالمعنىالد.خفاباعنيبحث

التيالنادرةالحالاتاستثناءمعحفاالروحأراده

يكفيلاالمعنىهذاولكنفيها.ئرذلأنيجب

ليكتشفواالحرفمنأبعديذهبونالذين"الكضال"

نأ،المجالهذافياورمجان!ويرى.أعمقمدلولأ

منإلىتحتاجواسعةاستعارةه!والمقدسالكتاب

أنفكماعليها.الضوءيلقييضرحها،يف!ترها،

كذلك،الروخأعاعنصورةهوالطبيعةعالم

عميقمعنىالمقذسةالكتبحرفوراءيختفي

وأسماءفالاعداد.الكمالطرلقللطالبينحفظ

وهذاللمفشرلن.بحثموضوعهيالحلم

الاسكندراني.فيلونبهبدأتدكانالادلوب

وقد،الاستعارةعلىتثحذدالاسكندرلةمدرسة

برزتلهذا.النهجهذااع!خعمالفيأفرطتتكون

الحرفيالمعنىعلىفشذدتأنطاكيةمدرسة"

نأننصىلاأنيجبولكنالمقدصة.للنصوص
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المعنىتنفيلاوتلاميذهاوريجانسعندالاسنعارة

متئا.وأساشاانطلاقنقطةتعتبرهبلالحرلن

اشراعي.تقيد*.رج)ال(الاشزاعيةمدرسة

السريننانيةالكنائس*.رج)ا!(انطاك!مدرسة

واليبليا.

التاريخيئالتفسير،رجالتاريخيةالقابدمدرسة

،النقدي

31(.:15)لىيههوذانقبفيمدينة.الزبل:مدمنة

94(.ة2أخ)1كالبيأصلمن

قبو-.،قبر،ال.عبادة"،موتىرج)ا!(،مدفن

2(.:48)ارأرنونجنويىتقع.موابلبمدينةمدمين

شماليتقعبلدة.مدمين،مدمنةرح.الزبل:مدمية

31(.:01)إشأورشليمشرقي

الائنيالاسباطميراثمنأخذتمدنلاويةمدن

21:ا-42؟)يشلاويلقبيلةوأعطتمحمثر

ألىضفيملكلهايكنلمالتي6:93-66(أخأ

كله!،،14ة13يش،02-18:24)عدالرب

الموعدأرضاقتسامبعد18:7(.14:3؟

يثموعإلىلاويرؤساءحاء13-91إت)يش

21:ا-3(،)يئىشيلوهفيالعازروالكاهن

84فنالوا-8(،ا35:)عدموسىبأوامروذكروه

قهاتنال4-42(.ا21:إيضمراعيهامعمدبنة

و.ا9-.ا(،آ4،)هرونبنيللكهنةمدينة13

02-26(،آه)القهاتييناللاويينأجلمىمدن

21ومراري-+(27،آ6)13وجرشون

يفترضالذيالنمنهذاإن)آ27:34-.4(.

-3)عدواللاويينهرونبنيالكهةببنتمييزا

عنمثالتةنظرةفيعطيالمنفىبعدماإلىيعود4(،

المدنهذهتكونأنيحقلفلاأبذا.يحصللموضع

!35:ه)عدمماثلبثكلالمحذدةبصراعيها48

محصوزاملكا،بهالتصزفيجوزلابحقومربوطة

ومنها،المدنهذهتكونأنفيمكن.باللاويين

-2)املابياثارموطن21:18()يثىعناتوت

لاويقبيلةمنعانلاتموطنوارمبا،26(

فاستعادالكهنودنالمدؤنجاءثم14:4(.)يش

فنطمها،تاريخهانحذدأننستطيعلاسابقةلائحة
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لمالمدنهذهأنالبعضعرفوحين.الشكلبهذا

بزمنفكروا،الملكئةبدايةفيإلاايرائيلثةتصر

لاواسرائيليهرذاقلبأنآخرونورأى.سليمان

لتيجةهوالوضعهذاأنقاعتبر،لاوثةمدئايتضمن

:22،8مل)2يوشازمنفيالتنظيمثةاثالاجراء

الوضععننتحدثأننشطيعولكننا-.2(.91

ايلوببتأورشليممحبديبناءزمنفينفسه

الجوار.مناللاويينوجمكل!

غيرعنالقاتلحمايةيتوخىاسرائيلينظامالملجأمدن

الموعدأرضانقسامبعد.الديمانتقامضذعمد،

موسىفرائضيشوعنفذ13-91(:)لى

91:.ا-4-4،43:اتثبم35:9-34)عد

شكي!م،،قادشملجأ:مدنمتفعين13(،

،راموتباصر،.الأردنغريىفي،حبرون

هذا-9(.ا02:)يشالاردنشرلتىفي،جولان

القبائلساحةلسجكملحقهوالذيالفصل

عذةمنمركبأنهعلىيدل13-91(،)يثى

منهنستخلصأننقدرلابحيثعناصر،

بكونأنالمعقولمن.قديمةناريجةاستنناجات

مازمنفي9(،آ6،)الحالمنشكلهفيوجدالنصن

لناتركالذيالكهنوتيالمدؤنبيد،المنفىبعد

لائحةإن.قديمةعناصرمنانطلاقمع35،عد

فيإلأكلهاايرائيليةتكنلمالتيآ7-8!)المدن

موته،بعد.سليمانزمنإلىتحودقد،الملكثةبداية

سنةوحوالى.جولانمنطقةاسرائيلبنوخسر

عدا)ماالملنوسائرباصر.مواباحتل085،

722.وشة4*سنةبينأشوريةصارت(حبرون

مع!آ7-9آ)نراتهفيالتضحهذايعودقدثاذن

الملجأمدبنةسلطاتعلىالمفروضالبحثواجب

.سليمانعهدإلى)آ4(ة

عمد،غيرعنالقاتلحمايةالنظامهذاتوخى

التي-14(:2113)خرالعهدشرعةفيظاهروهذا

إلىاللجوءحولالقديمالث!رعشلثبلانستلهم

متطفباتححسبوئكئفهكنمان(،في)كماالمعبد

عرضاالقاتلوحده(:21:12؟:0213)خرالعهد

)فيالربحذدهالذيالموضعإلىيلجأأنيستطيع

تملىو

المذبحمنفينتزععمذاالقاتلأماالمعبد(.:السياق

طئقفدالتشرجهذايكونأذالمعقولمن.وئقتل

نأنفهمولكننا.القضاةحقبةنهايةحتىاسائيلفي

عارضوسلبمان!وداودشاول)مثلالقوفيالملك

أعداءهومجميسلطتهمنمجذالذيهذااللجوءحق

-أ:.هامل22:9-91؟91:18-24؟)اصم

الملوكعملعينهالوتتوفي3(.2:28-ات51

الملجأمدنتكونأنوبمكن.العدالةتنظيمعلى

ة13ة21يشاللاوثة:المدنبينأخصيت)التي

مجهوذاالبدءفيمثلتقد38(21،27،32،36،

المفيزة.المعابدعددمنففثلت،اللجوءحقلتنظيم

أورشليمفيالعبادةركزالذيالمنظارهذافي

فقطيشيربلالمعبد،إلىتثيلضحلا12(،)تث

ويقمإليهاصربأنالقاتليفدرالتيإالمدينة"إلى

بريئافاعتبروه"المدينة"شيوخمحكمةأماممزإنفيها

سفرإلىالكهوقيالمدؤننسب)91:ا-13(.

،!د)عالدينئةللجماعةالحكمهذاالعدد

علىوفرض9(،ة02:6ل!35:24-25؟عد

موتحئىالمدينةفيالجبرئةالإقامةعمدبغبرالقاتل

كقرعائا.عفؤايشكلالمرت)هذاالكهنةعظيم

)عد(شعبهخطاياعنبموتهالكهنةعطيم

التشرحهذاوامنذ02:6(.يض92-35:25؟

35:15!)عدوالنزيلالغريبعلىفتطئق

02:9(.بش

كيفنقولأننشطيعفلاالمعطياتنقصتنا

لااللذين35وعد91تثإن.التث!رحهذاطثق

عادةأما:مئالثةشراخيقذمان،المدنهذهيسفيان

معروفةظئتفقدالمعابد،منمعبدفيملجأطب

امكا!6:.ا-ا)نحالهلنستيةالحقبةحتى

4:+-،3(.مك01:432،

نظامفيالعاشرالمقالالأبعاد.،القاساتأيمدوت

لوصفمكزسةفصولخمحسةيتضفنقدشيم.

نعداد،أقسامهكلمياساتفيهانجد.الهيكل

تحديدةبدورهكلالكهنةيخدمفيهاالتيالأمكنة

وينتهي.الهيكلجبلقياسات،الأبوابأماكن

الأعلىالمجلسيجتصر!فيهاالتيالقاعةبوصفالمقال



أفاميةمدؤنة

قالبالحدمة.الكهنةجدارةومعايير)شهدر!ت(

لئلآالهيكلأبعادذكرتالمثناةإنميحونابن

يأفيئذكرلاالمقالهذا.ومجدهقداستهأبذاينسوا

تلمود.

عا!الواقعةأفاميةفيلاتبةمدؤنةأدأ!همل!ؤفه

رومانيضابطوظيفةعنتحذثهي.العاصي

نأقبل.سيكوندو-!اميليوسكونتوساسمه

الفرقةتائدكانأيطورلة،وفيلبنانفييعمل

كلاسيكا.:الثانيةالفرقةثماوعسطا.!الأولى

فأحصى،أفاميةياالرأسبضرلبةكيرينيوسأوكله

عنفكرةيعطيناالنمنهذامثلمواطئا.000117

.الشرقمدنمنمدينةسكانتعداد

،252:)تكالشةوقطوهـةابراهيمأبناءأحدهديان

أخا"254:تكفيأنجائهأسماءنجد:32(.اأخا

شرقيأتامواالبدومينقبائلمديانبنوا:+.

سيناءجزيرةشبهووبالأحرى،العقبةخليج

فبائلاخهزمت3:6-7(0حبا:18؟ا)امل

ثس!:35،إتكموآبفيأدومأماممديان

مديانفيالمنفىإلىموسىذهبا:46(.أخا

كاهنابنةتزوجحيث7:92(أع2:15،إخر

الىاللهارسلههناكمن18(.-2:16)خرمديان

بنواقتربوحيني(.4:91)خرشعبهليحزرمصر

)عدبلعامومديانموآبشيوخاسثاراسرائيل

المديانيزمريقصةالكاتبويذكري(.22:4

26(:2امك،6-18:،2)عدالاصرائيليةوكزبي

المقدسةالحربيذكركما.فنحاسقتلهمااللذين

-ا31:)عدالخحسةمديانملوكقتل:مدبانعلى

بنيمديانبنووضايق21(.13يض!خ12،

بحملتينجدعونفقام1-16(.6:أقضاصرائيل

قتلحيثالاردنغريىواحدةفيهما:انتمر

6:عهم!؟)قضزيب،عوريب:مديانيينفائدين

قتلجثالاردنشرقيوأخرى7:ا-8:3(.

8:4-28؟)قضصلمناع،زبع:مديانملكي

9:3:إشبماا-83.2:مز،:12ا.9:317هـخ

اليفاناان2:26يهيقول01026(.،مديانيوم

التجارمنشعبهومديان.مديانسحق
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06:6(.إشرج3:23،با36؟+:28!أتك

3:7(.)حبمديانسميتكوشتكونتد

رعوئيل2:16(ة)خريثرونموطنهيمدبان

.ا:92،عد36؟ة37:28تكرج.المدياني

31:2.؟17ة25:661401،

الحمد.دا،رج)ا!(،مدبح

61(.:15)يشريهوذابريةيموضعمئين

موضع.هاملحعيرإوملحعير:العبريةفيالملحمدينة

:62(.15)يشيهوذابريةفي

.4ثامار:،رجا:16قضالنخلمدية

الزصتتجاوزهاترجمةهوالخورةمذبحإنمذابح

يتماهىلمإذاهذاثالمقذسالتلأي"نم"حللفظة

ماتعليهالذيوالصليبالعطور.مذبحمع

وقد13:.ا.بفيبمذبحشئهقدالمشح

..مب2-3القرندننتدمرفيمذاتعدةوجدت

الألد:إلىمباركاسمهالذيلذاككزستوقد

الديانةيشلثولأاستلهماسهاأمامهنانحن

اليهودئة.

موضيكل:الأصلفي.بحزم:العبريةفي)الى(،مذبح

موضعيأساسيعنصرهو.الذبيحةأوالذبح

معبدلنأسيىتكفيمذب!فإقامةولهذا،.العبادة

؟2(.:ثمبم26؟25،:7:1318-8؟12)تك

91-6:)قضمذبخاليكونيكفيبسيطوصحر

فيالمذكورةالمذابحأنغير13:91-"2(.23،

ة624:)قضبالحجارةمبنثةمذابحهي،التوراة

ت033-ا8:يش25؟ت24صم262؟

كانإنيحذدلاومرارا،18:03-32(.امل

وأ(التراب،0224:)خربالطوبمصنوغاالمذبح

يمزأنيجبلافهذه،بحجارةضنعفإنبالحجر.

27:35تث02:25،أخرالإزميكعليها

الصخوراستعماليوافقماوهذا3(.8:ايق

ثريعةومنعت.كمذابحالخاما(ممبه!ةوالحجارة

)كاندرجاتللمذبحيكونأنأيضا02:26خر

(.حصرهعلىقماشقطعةمع،عريانشبها(مماهن

بعد،فيماضنعتالتيائيلثةالاسالمذابحأنغير

عدةوكانت.إليهللصعودودرابزلندرجلهافكان
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ضنع.لأجلهاالتيالغايةبحبالمذابحمنأنماط

البخور.مذبح،.مذبح*رخالارزمذبح

أماموجدوقدالبخرر،لحردتىأعذالبخو)مذبح

تقولكماداخلهقيلا،الهيكل)محراب(دير5

بعفح!فيسثيولهذا،بالذهبغمثي9:4.عب

أخرىصفةأيدوذ"الذهب"مذيحالنصوص

7:48؟أملا؟4:اعد93:38؟)خر

الأرز""مذبحأيضاوسضيا:21(.امك

03:ا-خرنصوصوتصفه2(.6:02-ا)امل

مذبحاكان02.2-ا6:امل25-28!+:ث5

هذهأعلىأما.زواياأربمذاتعصودب!ثكلصغيزا

المذبحهذاترونوعلى.قرونبخمكلفكاذالزوايا

بتئمكان!3:01(،)خرالنقد-!كلالمقذسة

قد-91(.:1618الاالسنةفيمزةالتكفيرطقس

فلسطين.فيللبخوركلس!ةمذابحعذةوجدت

إصلاحبعدزالتمحفية،معابدمنجاءبعضها

"قرون!ظهرتثكونأناللافتومنيوشيا.

كانتساعةةالفارسئةالحقبةفي!ر،فيمذابح

.المدنفيحاميةتثكلوالارامئةاليهودتةالمزق

سنةأخذهقد،الثانيالهيكلفيالبخورمذبحإن

)امل!ابيفانيوس!الرابمانطبوخسف.م.916

زمنفيجديدمذبحمحقهحكولكن2(.ا:ا

هـؤرؤيةإن.ا(ا:الورخ،4:94امك)المكابيين

.هيرودسهيكلفيالبخورمذبحإكتلفح8:3-4

البخور.مذبح،،مذبح5رجالذهبمذبح

البخور.مذبح"رجالعطوومذبح

الأضاحيلحرقالمذبح*هذاأعذالمحرقاتمنبهح

سئيوفد.الهيكلمدخلأمامجعلوقد،المذبوحة

93:93،)خر"النحاسمذبح5"المراتبعض

ستضنعالذكطأي:15(،16مل8:642،امل

هيكلمذبحكان:16:14مل2فبحسب.نحاس

مشواةبشكلكانإذا.موضعهمنيراسليمان

نجدهاالتيوالصو!ة(.اللحميخهئشوى)موض!ع

وغيركامضةهي38:ا-277:ا-8؟خرفي

منالمحرقاتمذبحيكونأنيمكنفلاواقمئة:

مذبحمحلحكوقدإ.يحترقاللاالشطخشب

مرأة

علىضنعجديدمذبح،الامنالقرنفيسليمان

-ا.:16مل)2دمشقفيهددهيكلمذبحمثال

يصعدونوكانوا.بقياساتهالانظارلفتوقد.16(

هذاوظك(.16:12مل)2درابزلايئحسلمعلىإليه

الئانيالهيكلأنويبدو.المنفىحتىالخدمةفيالمذبح

3:3،)عزوقياساتهالمذبحهذالكلاحتفظقد

ا:4أ2نسبهاالتيالقياساتأما4:47(.امك

بالاحرئفتوافق4(ةث5*9*)9سليمانلمذبح

فيأي،أيامهفيالكهنوتيالمؤرخرآالذيالمذبح

لقياساتمشابهةهي،حالأيوفي.الراجالقرن

:891(اأبيون)ضديوسيفوسفلافيوسأوردها

:13-43حزووصف!.الابديريهيكاتيسصت

يشلهملأنهكث!زا،يساعدنالا،المذبحلهذا17

بابل.فيرآماالشيءبعض

المحرتات.مذبحكل،مذبح"رحالخاسمذبح

في.الحيواناثطعامفيهيوضعمكان)ا!(مذود،

بم5؟6)أملاروهأو:سوبأالعبرثة:

قتنيالسبعينتة:في9:25:32:28(.أخ2

الطفرلةإنجيلحسبا:17(.يوء،ة6:ه)أي

الطفلمريموضعت16(،12،)2:7،لوفي

.13:15لولننأيضاالمذودويذكر.مذودفييسوع

فيعودفيهايسوعؤلدالتيالمغارةعنالحديثأثا

فينايسابنيوستينوسمعالثافيالقرنإلى

فلسطين.

اليونانية:فيراي.هـ.اكأاابرية:افيمراة

اصائيلعالمفينادرةالمرلأكانت.ايسوشرون

*:18(.)أيالممقولالبرونزمنكانت.القديم

نوعمةتكنلم38:8(.)خرالنساءاستعملتهاوقد

يقابلبولسفا(غدي!.الرفجعالحوعمنالمرآهذه

)رجمرلأفيالجزئتةالرؤية13:12اكورفي

إ.لوجه!وجفاالواضحةوالرؤية18(ت3كور2

يعرفلكياستعملتالمرلأأنا:23يموبين

التنقيباتدأت.فيح!نهالخارجيئشكلهالانسان

كانتالبرونز.م!المصنوعةالمرايامنعددعلى

صغيرةمسكةوتضمثتةمدؤرةأوسطحة

اليد.لتحملها



مرأة

(لا)،ةمرأ

التيالعبرئةاللفظةإن.الالفاظمستوىعلى(41

!"هي،عامبئكلالمرأةعلىكماالزوجةعلىتدك

إلىالصولنالنطؤرطريقعننعودوهي!".ش

فيالكلماتعلىواللب(.العربيةفي)انئى"أنثتو!

"ش"!ب"!ش"ايربطالذي2:22-23تك

فيثابهعلىومبنئاشعبيئااشتقافايعكس)انسان(،

ا"جمعإن.حقيقئةاشتقاقتةقيمةعلىلاالصوت

الجمعصيغةمع)نساء(م"يش"نهو!"ش

اللفظةهذهإنهو-وت(.الذيالمؤنثالاالمذكر

وهيالثر".،"الناسالاوغاربتيةاللغةفيتعني

الاكادبةفيأعطىآخرسافيجذرإلىنعود

فاصتعحالالرداللة(.فيدا)رجالناس،"نيهث!و"

كماالعبريةفينجده،للمرأةالجمعفياللفظةهذه

،نسوة)نحاء،وال!ربيةن(يشإنالارايةفي

فت!ستعمل"غيني"اليونانبةاللفظةأمانوان(.

وبئمكل،امرأةكلعنللحديثأعابشكل

والانثى.الزوجةعنللكلامخاص

مراتالمرأةاعئبرت.الاجتماعيالوضع،2(

الرجلمنأدنىككائنالثرقيالعالمفيعديدة

فيشماولااليونافنأكلالعاوتجاهلهاومحتقر.

شيءينفصه"رجليعتبرهاالذيأرسطومؤئفات

وفبا-2تكفيكبيراصرفانالتأضهاغبرمما".

هي:التكولنلسفرصدىهيالتي:117اكور

وظيفتهاأنغير.الرجلمثلمئلها،اللهصورة

هي.نابعة،ثانيةوظيفةتبقىالرجلإلىبالنسبة

يسودالذي2:18()تكالرجلمعهايتكئفعون

موءعلىايضابرل!وشذد3:16(.)تكعليها

11:7-9(.)اكورخضوعمنفيهوماالمرأة

الرلث"ففي:متوازن2موإلىبعدفيماعادولكنه

دونمنالزجلولاالزجلدونمنالمرأةتكونلا

فيالمرأةفوظيفةا-13(.11:ا)اكور"المرأة

ففي.المجتمعفيمكاتهالهاتجعلالتيهيالولادة

فيهاالتيالاجئماعتةالنواةتثكلالتيالعائلةداخل

أئماتصححينالمرأةاعتباريزدادكان،المرأةتعيثى

3-03:24(.92:ا16:4؟)تل!ذكرابنوأم
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وأولادها.أقوىبشكلزوجهابهايعتقجنئذ

)خرلوالدهمكحاوالاحترامالخضوعلهايقذمرن

02:9؟:91،3لا21:17؟،02:12

:91،26ام؟227:16؟2:18-اانث

أمماا-16(.3:سي23:22،03:17؟02؟25:

عائلةحميمثةفيتدخلالنيالنادرةالأخبار

محبولةنكونانيمكنالمرأةأنعلفندك،إسرانيلئة

ساوبةأنهاعلىومعاتلة،زوجهالدىومحمموعة

4:8-24(.مل22:232،ا:4-28؟)أصمله

،قديرةبيثرثةهيالتيامرأتهيمتدحفالزوج

31:.ا-03،)أمفضائلهاينشدونوالحكماء

26:ا-4،13-18(.سي

للمرأةالقانونيالوضعإن.القانوفبالوضع34(

الرجلكانسواء،للرجلوالتابمالقاصروضعهو

!بحلها"زوجهاتسميئ.الأخأوالزوجأوالوالدهو

والخصب.المطرإلههو)البعلو"إلههااستدهاأي

عا:26"91تض":1812)تك(يعطيهو

وممتلكاتهمتاعهبعضئعذ2الوافيوكانتا(.:4

واالبوليغامئةوممارسة2(.ا5:تث؟02:17)خر

حضورمرازايتضقنلمواق،الزوجاتتعذد

علىياعديكنلمواحد،سقفتحتالمرأتين

زوجهاباشطاعةوكان.البيتفيالمرأةموتعتثببت

لاكما،فهلترثكانصومايشاءساعةيطفقهاأن

إلاللذكور(،كله)فالميراثوالدهامنشيئاترث

نذرتوان27:9(.أعدذكروارثغاباذا

هذاعلىيوافقأنزوجهاأووالدهافعلىنذزا،

-17(.034:)عدألغاههـالأ،ضرعئاليكونالنذر

خاصةعاداتعليهتئثرفالارملةالمرأةوضعأما

تتحفقلموان،لائقةحياةظروفتأميننثوخى

فيالارامثةاليهودئةالمتوطنةفيونرىدوئما.

مدنثةحقوقللمرأةكانأنه)الفنتين(الفيلةجزلرة

وتطبالمبادرةتتخذأنتشطغفهي.واسعة

تعقدانأو،اراضبىمالكةتصبحأنأو،الطلاق

يهوذابرثةفيلماشابهالوضعهذاأنوبماعقذا.

محملفتث!رءأمامهنانكونقد(،قمران)جماعة

بحضاراتتأثريكونوقد،القدبمالعهدلماعفا
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غرية.

الوضعاختلفالاقنصادي.الوفع،4(

المحيطباخنلافللمرأةوالاقتصاديالاجتماعي

فيالقاسيةبالاعمالتقومالفلأحفمرأة.والحقباث

92:9()نكالقطعانبرعايةتقومكما،البيت

24:15-16؟)تكالمياهوتأمينالخبزوخبز

تنجالتيفهيذلك،إلىبالاضافة4:7(.يو

فيالمرأةأما.الحقلأعمالفيوتشاركالصوف

بالصوفتهتث!فكانت،الميسورةالأوساط

31:24،)أمعملهانتاخوتبغ،والحياكة

الحقوللثراءتعملكانثبلا-14(.2:اطو

كنوانوالبغايا،31:16(.)أموالكروم

)أمبحاجاخهنيقمنلكييعملنكن،مرفوضات

كناللواتيوالنساء9:6(.سي92:3؟؟501:

الخلايزمحموعةياعدنكن،يسوعحول

فيرفيغادوزالعبنالنسوةبعضبخيراتهأ.

فيوقاضيةنئةكانتالتيدبورة:العاتةالأمور

التيوبتثبعاي(.5:بم-5!ا:4)قضاسائل

العرشعلىسليمانابتهاتجلساناستطاعت

علىكبرىسيطرةسيطرتالتيوايزابيل.ا(امل)

وعثليا2(.ا)املاخابزوجهامعامرائيلمملكة

يهوذامملكةعرشالوقتلبعضاعتلتالتي

المملكةوزراءجاءالتيخلدةوالنبثةا(.امل)2

فيؤجدالذياس!ريعةاكنابشأنفييسألونها

وياعيل.(51-22:41مل2)الهبكل

واستيرويهوديت24-27(5:-22؟:417)قض

حملىتأنبعدكبطلاتالثحبأنشدهناللواتي

له.الخلاص

فيمحدوذاالمرأةدوركانالدبني.الوفح5(،

كانتما)والمسيحية(.الاسرائيلتةالعبادةشعائر

محفوظةوطمةوهيتكاهنةتكونانتستطيع

فيالكلاممنمنعهابولسإنبل.للرجال

14:+-36(.)اكورالليتورجثةالاجتماعات

القديماسرايلفيالمرأةاستطاعتفقد،ذلكمقابل

تكونأن،الادنىالثرفمنأخرىناطقفيكما

2؟15:02-ا)خرعوسىاختمريمنبئة

.(4:4قض)ةبورد.(64مي؟2-أ:21عد

.(41؟6نح)يةدنوعا.(51-22:41كل2)ةخلد

13:17.حزفياسماؤهنتذكرلانب!اتوهناك

البغاءفيهائادوزاالنساءلعبت،ذلكإلىبالاضافة

-2:7عا،41-4:13هو؟23:18)تثالمكزس

)خرالسحرثةوالممارساتالعرافةفيوضاركن8(،

اليهوفيالعالمانغير28:3-25(.اصم؟22:17

قدتالمنفىبعدماالذياليهودقياوالعاالرسميئ

بلشرعئة،لاالحبادئةالشعائرهذهمئلاعتبر

بها.العاعلينوعاقبوامنعوها

تشوله.مضاعفةمرارةاومضاعفتمزد:مراتايم

ماء.بركةتعنيالتيالبابليةمراتيملكلمةيهودي

21(.05:أاروالفراتدجلةمصبعندمنطقة

اليوناني.الاسمهو.عمريت*رجمراتوس

فيتوضع.الخمساللفائفبينالرابعةاللفيفةمراثي

ارميا.بعدواللاتينيةالسبجبة

أناشد.خمسةمنعموعةهومرا.المضمون)أ(

الحاسوالنشيدندببشكلالاولىالاربعة

شقاءيصورإنه.الحصريبالمعنىندباليس

هيالأولىالأرجالمرائي.صلاةبشكلاسرائبل

أخهامع،الخامسةالمرثاةلا،أبجديةأناشيد

.حروفمنالابجديةفيماالآياتمنتتضمن

ابا،ص!9،-17اا،ا:)1الأولالنشيهدفي

شخص)كأنهاوالمدينةالنييتحئر(صلاةهي

ةمقفرةصارتالتياورشليمدمارعلىحي(

فيهذا.فعلتالشبخطةبأنويعترفان

الذيالعقاببسبالاعريبكيالثانيالد

التوبةإلىالمدينةويدعوأورشليمعلىجمهوهأرسله

المدينةتطلب2:02-22في)2:ا-91(.

يجعل3()فالثالثالنشيدفي.الرحمة

برحمةوبأملالبائسةالمدينةمحكنفسهالثاعر

الثاعريبكي4()فالرابمالنثيدفي.الرب

عقابهااسنحفتلقد.والمقفرةالخربةأورضليم

تهديدأالاخيرتانالآيتانوتتضئن.الرب!ن

النشيد5860شةموقفهمبمببللادوميين

إلىتشلثهر(صلاة:اللاتينية)تسئبهالحامى



رباامرثى

.المساعدةتطلبوصلاةثالله

والمسيحياليهوديالتقليديعنهبرمرا.اصل)ب(

عاحبهوارمياأن35:25أخ2منبتأثير

ألفتالأناشبدهذهأنفيشلثلا.المراثي

سنةحصلتالتيالاحداثمنمبائربتأثير

مؤلفهاارمبايكونأننشكولكننا..مق587

+:7ار)قومرااربينالافكارتاينب!ب

!95:7؟:21نصوصووجود2(4:0ومرا

هك:الشزاوتساءلارميا.فكرعنتتعد

أدبيةلأسبابأالمراثيككواحدشخصألف

ألفقدالاولىالمرثاةافصالذيأنببدو

فيالكتابكانثأمرستيكنومهما.الخامة

وئد.الهيكلبناءاعادةقيالحاليشكله

اللبتورجيالاحتفالاجلمنالمراثيخمعت

7(.)زكاورشليمابدمار

ايكه:العبريةفي.العظيمالمراثيكتابأوريامراشي

مدراش5.العبريةفيالمراثيسفرعنوانهو.رباتي

يبدو،ماعاى،كتبه.المراثيصفرحولإخباري

مابسبب"رباتي"وشمي.اورشليمفيالقؤالبنأحد

المدينةوحدهاجلستاكيفا:امرادبنقرأ

مدارشعأتدمالمدراشهذاحل."بالناسالملأى

وكلمةآيةآيةالمراثييرضتف!سيزافقذم؟فلط!ت

فصولبحسبفصولخمحمةوقسم.كلمة

فاتحة(.افتتاح)أو:فاتحة36وتضمن.الكتاب

ستةهوالذيإيكهزمنإلىعودةمعالحكماء،

5(.=!02؟=ك؟ا.=يةا=)أوئلائون

دمارحولوعظاتاخبازاالمؤلفهذايتضفن

انمفى.فيوالعبودثةالحزنوعلى16(إ)1الهيهك

الذياليهودقيالشعبتشخعأخرىأخباروجاءت

تقابلمختلفةأخباروكانتالحداد.فلبستضايق

علىفتؤكدا(:)1أورشليموأهلأئبهنةأهلبين

الأمم.سائرعلىالروحياصرائيلبنيسمؤ

ابنثورةعنأخبازاأيضاالمدراشهذاويتضقن

بشعملأنهبما.لليهودرومةواضطهاد،الكوكب

القرنفيدؤذأنهفيبدو)تناثم(،الردادينأدب

.م.بالخاص

مم!611

النقاليدأوالمراجعنظرثةرج)ا!(نظريةثمراجع

الالوهيمي،8ةاليهوهي*:هيالتيالأربعة

الكهنوقي.+،الاشتراعي*

الحبب.:معناهعصرياصممراري

،6:16=خر46:11)تكلاويانجاءثالث(1،

يشكل.مراريعشيرةجدا(6؟5:27؟أخاعد

الئلاثاللاودينفئات،وقهاتجرشوناخودهمع

إلىاالمراربونيقسم23:6(.أخا26:57؟)عد

هـج3:!،)عدوالموضيونالمحليونعائلتبن:

4:42-45عدفيالاحصاءحسب26:58(.

الحباءخدمةفيوظيفتهمأما0032.كانوا

7:8؟3-عه!ة4:ا3:36-!م!؟عدفيحذدها

26.91:.ا:ة15:6-7أخارخ01:17،

وجادرأوبينقبائلفيمح!ارةمدينةأ2لهماعطبت

62-،6:48أخا-704-:12)يث!وزيولون

66.

)بهجهوديتووالدشمعونتبيلةمنرجل24(

.)8:1

رخ.مراريعش!!ةمنمرارلون.34(

.26:57ء3؟3:+،عد

التاربخفيأوسابيوسقذموشوعأبجرمراسلة

ملكأبجربهابعثلريالةبونانتةترجحةالكنسي

هذهوجدإلهقال.يسوعولجواب،يسوعإلىالرها

أيضاالملكرسالةونجد.المدينةارشيففيالمراصلة

أبجرالملكعرف.أدايتعليمأوتداوسأعماللب

ليأتيفدعاه،يسوعاجترحهاالتيبالمعجزات

شريكايحعلهبأنووعدهخطيرمرضمنويئ!فيه

نايشطيعلاأنهيسوعأجابه.الرهاعلىالملكفيله

احدإليهيرسلبأنووعدهشخصئا،إليهيذهب

ويردالملكسيثهفيالذيتداوسهو:تلاميذه

المميخه.إلىالمملكة

.مديانفتصبحيصخحهامنهناك3:23.بامزان

أرامتة.عارة.جاءربنا)ت(،تعالربناياأثاموان

الليتورجماوفي16:22،اكورفينقرأها

)ديدبهه.الرلتعشاءخدمةأوالافخارستئة:

النداءهذا)7:26(.الرسولتةالقوانينوفي:6(01
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كييدعوهأوأتى(ربنا،أتا)مرانالربمحيءيعلن

ربنا(.ياتعالتا:)مراناجماعتهفييحضر

.ميروم5لاصمآخرشكلهي.2.:12يضمراؤون

الكهنوتيةصراياعائلةرثيى.صهوهمنالمحبوب:مرايا

:12(.12)نحالكهةرئيسبولاقي!ازمنفي

مرايوث

الكاهنأبوهو،الانسابسلسلةحسب1(،

منأو11(:11نح*911:أخ)اصادوقالاعظم

7:3(.عز6:+،5:32-+،أخ)اأجداده

هقوصبناورلاابنمريموتاومرايوت24(

3:4(.نح؟:1215)نح

بعل:الاوغاربتيحسبأوسباقهوبعك:مرلبعل

يكون،جانئا8،349:04:أخاوضعنااذا.بارك

مفيبوصت.للعبريتصحيحامربعل

الثاني:)اسمورصفةشاولانجيأحد،1(

الجعوني!نإلىداودسئمهما(.أ!موني

2:8(.اصم)2

4:4،)2!اشاولبنيونائانبنمريبعل2(،

منذالرجلينزين9:.4(.8:34،أخاة21:7

فيأقام13إ.4:4،9:3؟صم)2الخاسةسنته

فيداوداستقبلهلودتار.فيعميئيلبنماكيربيت

أراضيكل،يوناثانلوالدهكراماثلهوردتصره

أبيهثعلىأبشالومثارحين9(.صم)2شاولجده

فاضهمه.اورشليمفيظكبلداودمريبعليرافقلم

جدهعرشيستعيدأنيرلدبأنهصيباعبده

مربعلبزرابشالومموتبعدا-4(.16:صم)2

اراضيهنصفاعطاءعلىأجبرهداودولكن:نفسه

والدمربعلكان3(.:25-ا91صم)2صيباإك

8:34(.أخ)اميخا

موآبمنرجوعهابعدلنفسهانعميأعطهلقبمزة

فصرتالنعمةفيكنت:قالت.راعوثكنثهامع

21(.02-:ا)راالمرارةفي

عنيا.بيتمن.السيدة:الاراميالمحنىحسب:مرتا

في"مثغولةلمانشيطةبيتسيدة.ولمازرمريماخت

2(.!12يو،4ا:38-01الوضيوفهااطاستقبا

الميحهويسوعبأنأخيهاموتبمناسبةاعترفت

يمماخادمر

91-،-5أة11)يوتيامةكلينبوعأنه،اللهوابن

.)93

العدد.يزيدجاءالذيةبروسيلينوس:)ا!(،مهتدي

اليهوديةاعتنقالذيالوثنيهوالجديدالعهدحسب

،6:ه؟201:أع،23:15)متالخأنوقي

البزمهتديفتمئز،الرابينئةالكتاباثأما:13.143

موسى،يثريعةوممارسة،بالختانكلئاخهؤدالذي

بينعاشوانوثيابلبثالذيالبابومهتدي

تتبعأنالمعلمونمنهايطبالانيةفالفئةا(سيهود.

يعئحونكانوا،الواقعفي.بنوحالمرتبطةالوصايا

لفراثضيهمونكانوماضمائرهمحسب

المتقىأوالله"خاثف"عنالمهتدينمئز.المعلم!ت

بالختانيأخدلاولكنه،الواحدبالالهيؤمنالذيلته

الطعامئة.والثراء

لافنحن.عامبشك!!المزاميرصاحبأال(هوئل،

المرئل.إلىننسبهالهذا.أهـالمزاميرأمننعرف

يزرعيل.+رخ:عامرابنمرج

الاشتراعي.التقليد*رجالاشتراعيإال(،مرجع

الالوهيمي.التقليد،رخالالوهيمي)ا!(،مرجع

الكهنوقي.النقليدءرجالكهنوقي)ا!(،مرجع

اليهوهي.المليدءرجاليهوهي)ا!(،مرجع

منعبرياسم."نوشرح"مالعبريةفيمرحشوان

أشهرمنالامنللثهرسما(رك)1أكاديأصل

تقرلئايفابل.الربيعفيتبدأالتيئإليهودثةالسنة

.التوراةفيئذكرولا.الثانيلرينالأولتشرين

ارتجط.فرعونابنةبثبةوزوجعزرةابن.المتمرد:مرد

.(-417:18أخ!)ابكالب

مروداك."رخمردوك!!:منمردخاي

؟2:2)عزالحلاءمنالرجوعفيالقزادأحد1(4

7:7(.نح

تبيلةمنقيش،بنشمعيبنيائيرابن،2(

اخذومرئيها.استيرعمابن2:5(0س11بنيامين

علىكان.شوشنإلىالجلاءأهلمعأورشليممن

احثويروشالملكضدمؤامرةففضحثالملكباب

ركبتهمجنىأنرفضولكنه2-22(.2:ا)اس

ماهذا3:2-6(.س)1الأولالوزيرهاعانامام



مردكاي

طلباليهود.بإفناءترازايوغالمللثهامانجعل

كانالوقتهذافي.تتدخلاناستيرمنمردخاي

.مردخايعلبهاليعلقعاليةخشبةئهئهامان

له2ريذثه،)ولممردخايرنعالملكولكن

الخسبة.علىهامانرءأنبعد(،مقامه

.مردخاي*رجمردكاي

إلهالأصلفي.مروداك:الماسوريالنصفيمردوك

بابلبينالسياس!يةالحلاقاتوبسبب.بابلمدينة

برآياأوانكيبكرئعنبرمردوككانوارلدو،

بسمىالارضتحت)كأوتيانوسالسفلىالمياه

الاموريرنأشمىحين.اريدوفيئعبدالذيافسو(

ايامفيشيطربابليةسلالةاول0183سنةحوالي

مردوكالالهصار،الرافديندبلاكلعلىحمورابي

.اللاهوتعلىنتائجالتبديللهذاوكان.المملكةاله

.مردوكارتفاعيبررواأنبابلعلماءفاستطاع

)الالهانواعطى،حمررابديعررفاتحةفحسب

الوسلين(زمنمنذا!اديالبتيرنفيالسامي

الملكمردوكالسيد(أيبعلاي)بالووانليل

بينالأولالمقامومنحاه،المائينكلعا!الابدي

ظحمةلذلكالمبتوتع!يالسماء.آلهةكل

صراععلىوحدهمردوكتجزأ:اليشانوماالخلق

الأولى(والفوضىالشواش)تث!خيصتيامات

وأأبالوانيللقبمردوكفنال.عليهوانتصر

ستنبحيثالصفةهذهبهوارتطتالثد(.

رإرس،51:44؟05:2ار؟ا:46)إشبالمرارا

يا:الرئيسيهيكلهكان.-22(ا:14دا،04،4

معبابلفي(الرأسيرءالذيإالبيتايلاساغ

اساس)بيتكيانتمنايالمشهور:البرج

الثرقوباب(بابلبرج-والارضالماء

كانولكن،السنةطوالمقفلاكانالذيالمقدس

اجلمنالمادسالشهرخلالايامبضعةئفتح

فيمماثلةحالة)رجونبومردوكمعالطواف

44:1-3(.حز

)أونبوصار.،.مق12القرنفيأنههنانشير

منإلهاالأصلفيكانالذيمردوكابن"المدغو"(

الالههذاغرف.بوسيفةإله،بابلئبالثايةالدرجة

1178

كاد..مق6القرنفي.وللكتبةاليهابةلفنكثحفيع

نقرأإذ8القرنبدايةمنذبل،مردوكأباهيكمف

علىإفي،المتقبلفيكت"أئا:أشوريةمدؤنة

هينجوزوجةآخرأ.إلهعلىتتكلولانبو،

كانمردوكأعاداكبر.الاستجابةأيلانضمانو"

)ني!ان(الربغفيبهالمجتفلالتيالجديدةالسنةعيد

)بيتاكيتوإلى3(:إر)رساحتفاليبطوافوتمئز

الاحتفاليتموكان.المدينةخارجالواءالاعياد(

كخالقمردوكوتنصيبالخلقملحمةبئلاوة

ي!بتاليومهذاأنيعلنونوكانوا.وملكهالكون

الذكروان.القادمةللسنةوالالهةالبثرمصير

حياظل،الخصبكعيدالجديدةالسنةليدالقديم

)يجحعصرفانيتوزوجتهمعمردوكزواجطقسفي

احدىمعالملكيتجامعاووتمثالهاتمثاله

الضروريالثرطالطق!هذاوكان(.الكاهنات

مردوكبيننضامنهناك.الارضعلىالحياةلحفظ

05:2،51:44،ارا،46:إشعنهبعبروبابل

طذهكل14:أ-22.)يو(دا6،إررس

تمثاله.وضعفمردوكضعفعلىتدكالنصو!

الاصنام.عبادةعلىاليهوديالهجومعنامثلةهذه

العددبسببواضحوالامرمردوكتذكرالتوراةإن

هاجهوااذولكنهم.بابلفياليهودمنالكبر

الاوثان.عبادةاشكالكلايضاهاجموامردوك

شيءلا؟مردوكالفنتيناوفلسطينيهودعبدهل

بمردوكتمناسماءوجودرغمذلكإلىيثير

.مردخايمثل

ضباطمعئذكرضابطفارصي.اعممرسينة

استر.مناليونانيالنصفياحشودروش

2.ا:14-ارخ

الاالحئأنكون،الأ!راضجمغ)ال(مرض،

ا،8:!امت4:52؟يو28:22؟تث26:26؟

28:27،)تثالقروحأو4:38(طمرا:03

9:3؟)خرالوباءأو21(،38:إش02:7،مل2

جسديةعاهةأو14:91(،حز24:13،صم2

تعتبر9:25(،7:32؟مر،:9114الاكالصمم

ة:9113)سيالخطيئةعلىاقهعقاباتعامبشكل
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نشكلالفكرةوهذه9:25(.مر9:2-7،ت

يعنبرونكانوا.أيوبسفرفيالرئيسيالموضوع

.للانسانالشيطانامتلاك،للمرضالجاضرالشب

شريررو!إسمهيالوباء()أير"ب"دفلفظة

الئز،"علاكاسم6(،)78،9:3:.ه؟)مز

المرعفييقعالذيالطفلومرض78:94(.)مز

ئعتبرلهذا25-92(.9:أمرنجسروحإلىئنسب

لهخضعطقسنتيجةبل،الطمثتيجةلاالشفاء،

-1314لافيهذاكلمننماذجونجد.المريض

يكونوقد"(."البرصتسفىالتيالجلد)أمراض

،11:ه)م!معجزاتعترعملأيضاالشفاء

أحدبواسطةفعلثافيإلهعملأو2-3(،ش9يو

عندفيرتدي5:ا-91(.مل)2أنبيائهأوكهنته

ئعتبرعلامةشكل،الحالاتمنعددفيةذاك

.معجزة

التيتلك.تقنيم:العبرئةفي)الى(ثمرضع

اليونائه:في.أرضعلفعلالفاعلاسمترضي!.

تذكرالولد.بإرضاعتقومامرأةهي.تروفوس

العائلاتعنالحديثبمناسبةاليبليا.يمرازا

رخ:23؟94إش8،ت،953؟:24)ئكالوجيهة

فرعونبلاطفي2:7(،أتىفيالصورة

11:2،مل)2أورشليموملك2:7(،)خر

معنىفيالمرضعلفظةمرازاونجدا(.22:اأح2

،تنمأ)بالأطفالخضالتيتلكوامح!:

قدالأخيرةالوظيفةهذه4:16(.را4:4،صم2

11:12،عدن،مأ)الرجاليمارسها

وهي2:7(،أس:94،23إش:2،5،ا.مل2

ويمارسها(،)بايداغوغسإليونانلدىالمريىتقابل

كما(،4:15إاكورالجددالمهتدينتجاهالوغاظ

2(.24-ه3:)غلالرلعةتحارسها

هيا(.ا:91)يث!زبولونحدودعلىبلدةمرعلة

.قئونواديفيغلطةتل:الرم

البخارة،منشعئاإيرائيلبنويكنلم)ال(مرالأ،

كانالثمالقفي:واليونانالفييقيينعك!

عكا.مرفأمعالفينيقبينيخصنالفلسطينيالشاطئ

الفلسطيينيخصنكان(يرقون)جنوبالجنوبوفي

مرقس

.غزة،عشفلونأشدود،تيافا:الساحلمدنمع

داودأباممناسرائيلبةمديةدورنكونقد

الرئييئ،المرفأأما..مقص!2سنةحئىوسليمان

يافامرفأفهو،القديمالعهدفيالمذكور،المتوسطفي

منلبنانخشبيسقمونالفينيقيرنكانحيث

رج2:15،أخ)2سليمانهيكلبناءأجل

ومن3:7(.)عززربابلوهيكل:91(هامل

ترشيشإلىسفينةعلىيونانأبحرهناك

سمعاناستولىالهلنتة،الحقبةفيا:3(.)يون

الحقبةفي14:ه(.)أمكالمرفأهذاعلىالمكابي

بناهالذيقيصرئةمرفأمحلهحلالرومانتة،

ذاكعند.شرائونبرجموخفيالكبيرهيرودس

الروماني،للواليالعاديالمقامقيصرتةصارت

فيهمزنشاطا:الاكثروالمرفأ:فلسطينوعاصمة

24؟.ا:ا،8:04،)اعوالمبثرونالرسل

9:03،)اعبولىسثماولا12:91(،أت11:ا

مرازا،!-25:413،:1623،:18:22،218

المتوسط:فيهامة!رافئعذةإلىذاهبونوهم

فيلبي-،ميليش،أفس!،طرسوس،أنطاكية

،هالبير-أثينة،تسالونيكي،برليىنيا

أتاتحيث،رومة-كنخرية،كورنثوس

كانالأحمر،البحرفيمسيحتة.جماعات

)جزيرةجابرعصيونمرفأالدولمنالمدخك

8:17،أخ9:26،22:482،املرخ،فرعون

وقربالعقبةخليجعمقفيموقعه02:36(.

.إيلات

لفب.المطرقة:يعني.رومانياصلمناسممرقس

وابن37(:15؟2،25!:12إإعسلمابنيوحنا

برناباورافقاورشليمتركا(..؟4)كوبرنابا3

طوالمعهماظل25(.:12)اعأنطاكيةإلىوشاول

،13:ه)اعنركهصاثمالأولىالرسوليةالرحلة

)اعقبرصإلىبرنابامعذهبهذابعد13(.

أيصهخلالبولسمعوسنجده:37-93(.15

نهايةوفي24(.فلم4:.ا،أكورومةفيالاول

4:111.تم)2الثم!تعونهبولسطلب،حياته

بطرسبجانبأيضامرق!وسنجد



نجيل(ا1مرقس

القرن)نهايةالثيخيوحناحسص13(.شه)أبط

أسقفبابياس،شهادتهيوردالذى(الاول

)اويابيوس125حواليفريجيةفيهيرابوليس

كان3/93:15(،الكنيالتاربخ،القيصري

الحقيفيوترجمانهبطرستلميذمرقمى

سثي22:2001(.اللاتينالآباء،)ايرونيموس

الأصاخ!ذرالرجل)أي"كولوبودكتيلوس"

فينقرأكماأصابعهفطعتنكونقد(.القصيرة

)الآباءهيبوليشوعندلمرفيونالمناوئالمطلع

أسقفكانأنهويصال16:3334(.اليونان

إلم!رفاتهئقلتشجذا.ماتحيثالاسكندربة

الايقونوغرافيرمزه9.القرنفي)ايطاليا(البدقية

انجيلهلأن،الصحراويةالفيافيوخ!الأسدةهو

يهوذا.)بررتة(صحراءفيالمعحدانيوخابكرازةيبدأ

)انجيل(مرلمح!

-ا:)1المقدمةبعد.والتصميمالمفممون:أؤلأ.

يوحناوسجنومعموديتهيسوعولمجربة13(

.اقسامثلاثةنجد،المعمدان

05(.:14-9:)1الجليلفييسوعرصالة1(4

يسوعإلىانضم-45(:14:)1الاولالنجاح)أ(

أثرعلى.يسوعتعجمنالناس؟هث!تلاميذ.

شهرته.انشرتتالثاطينوطردالأشفية

6(.-3:ا:)2الشريعةمعلميمعحدالات6)ب(

-34(ا:)4وثقيفهمتعليمهم،الرصلدعوة)ج(

التيمعجزاتبعضبواسطةالايمانفيوتثبيتهم

حياة:35-6:13(.)4يسرعسلطانعلىتدل

وقمتها05(ا-9)6:4الطرفاتعلىيسوع

وانباءاتفيلبسقبمرلةفيبطرساعتراف

55(.:27-9)8:اللائةالآلام

اورشلبموفياليهوديةفييسوعرسالة،2(

اورشليمإلىاحتفاليدخول17(.ة).ا:ا-13

الشعصرؤساءمحاولات(.\اتاا-01:46)

الازائيةالرؤيا0(44:-11:1212)ليصطادوه

-+(.ا:131

الفارغالقبرحولالملاحظة،الآلامخبر،3(

حظنلا.تمةخا،(51:47-ا:41)والظهورات
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نجدلاإننا.أقوالهلايحموعأعمالجمعمرضأن

ي302::اهمها.بمرقسالخاصةالمقاطعمنكثيرا

إلحبة)مثل4:26-92(؟عليهيسوعاهل)قلق

)شفاء7:32-كم!(؟ساعدةبدونتنموالتي

المدنأوديكابوليس!فيوالاطرشالاخرس

صيدا(.بيت)أعمى22-826:اسثر(،ا

الخبر،فيهيميرالذيالمدىحسبمرنقرأحين

،الأرضعلىالجغرافيةيسوعمسيرةأننكتشف

هذافيواسغاحئزانأخذالتيالآلامفيذروتهاتجد

يصؤر-13(ا:1)المقدمةبعد،فهو.الانجيل

صعودهث!ا05(:-149:)1الجليلفييسوعرسالة

فيوموتهاآلامهوأخيرا-52(ا:01)أورشليمإلى

حسبنقرأهحينأما:8(.ا-16:)11أورشليم

تنقمملاهوثةمسيرةفنكشف،الدرامىالتوشع

قسمين.

عنمتدرخاوحتايريناا-8()فالاولالممم

موضوعهوالبدايةدما.البشروغفصالمسيحيسوع

عليهمويطرحبالنا.يلتقي)1:14-3:6(جدال

-7)3:إليهمتتوجهالنىالكلمةأيضا.وهوالأسئل!

.الايمانإلىوتدعوالمخافةفتحزك6:6(ت

قساوةعنالقناعفينزعالضماثريسوعويكئ!ف

يضفنهمئم03()6:7-8:التلاميذلدىالقلوب

فيأنا"من:الانجيلقلبفيسألهم.رسالتهفيإليه

المسيح.أنهبطرسبهفاعترف)8:92(."رأيكم

يسوعوراءيسيرونالتلاميذيجعلالثافيوالقسم

تصز!أساسهوبثخصهفالتعفق9-16(.أف

3-)8:امستحيلةتبدوقدطرلقيانسانكل

أورشليمإلىمعهالصعودطلبومن3(.01:ا

اللهمخططأمامنفسهوجد)01:32-13:+(

طريقفيمعهصائرانفسهوجد.التاريخودينونة

)14:ا-الموتإلىتقودالتيالآلام

نفسه،ويكشفالحيبالتهيلنقي16:.2(.وهكذا

القسمينهذينمنكلوينتهي،للانجيلشاهذا

8:27-)المسيحيعلنبطرس.إيمانيباعتراف

باس!م93()15،اللهابنيعلنالمئةتائد.3(.

ولا،للانجلالساممينشكونرنالذينالوثنيين
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مرقس.انجيلذونحيثرومةكنيسةفيسئما

الاصل:ثانئا.

بوحناعملهومر،مسيحينفليدأفدمحسص)أ(

طبابيا-!قالهماهذا.بطرسوترجمانمرف!

،إوسابيوس!اوريجانسترتليان!،،ايريناوس

حسبمرضكتبوزادوا:ايرويخموس.

الداخيةالمعطياتوتثبت.بطرسكرازة

منيهودياالكاتبكان.هذهالتقليدشهادة

وطوبوكرافيتهاالبلادجغرايخةعرف.فلسطبن

عديدةتفاصيلاعطىحيثاورشليمفيخاصة

مرض.8(:13:3،15؟21:14؟11:4،16)

اكثريتكلمولكنهلوقا،ومنمتىمنأقصرهو

تتنزفلاتفاصيلويورد،بطرسعنمنهما

مرشكلانثم:عم!(.14)8:+؟كئيرابطرس

!ختصميمبثكليذكرانناوتصميمه

01:*-43(.ي؟2ا:ااخ!في)بطرس

ترتبطانهاعلىبدلللاخبارالحيوالطابم

هو04-45!03،)1:01،عيانبشاهد

.بطرس

ما.كتابتهوزعانمكانةقزاؤهمرةهدف)ب(

أخباروأهمية،(ا:1)المنوان؟مرضهدفهو

تدل93(،:)15المئةقائدواعتراف،المعجزات

الالهيالطاجعلىيشذدأنأرادمرقسأنعلى

خطبفيعينهاالفكرةأيضاونجد.ليسوع

3:14-36،38،ث2:2232،)اعبطرس

دونانه.مرمضمون4:9-12(.26،،15

ايراداتهناك.الوئنيالحالممنجاؤوالمشحيين

الأقوالالإنجيليجهمل.القديمالعهدمنقليلة

إلىاتصةيسوعرسالةوعنموسىثريعةعن

سامئةوتعابيركلماتلقزاثهيترجماليهود.

اليهودعاداتيف!ئر34(.41:7؟5:؟)3:17

15:42(.:14،12)7:3،عيشهموطرق

وان.رومةمسيحيوهمقزاءهإنالتقليدولقول

التعابيربعضنفهمهكذا.رومةفيكتمرقس

32،:9:6،5511،ة4:)2انجيلهلنناللاتيية

هناكمر؟دؤنمتى15:15(.14:65؟

نجيكا)مرقس

،بطرسموتبعد:بعضهمقال.خلاف

اذا.وبموافقتهبطرسمرتقبل:آخرونوقال

يمكنلامسيحيةجماعةوجودمنبدلاكان

ناوبما..هسنةقبلكتبقدمريكونأن

إنجيلهكتبفقدأورشيمدماريعرفلامرقس

07.سنةقبل

منانطلاقادونمرأنالتقلبديورد.المراجح)ج(

كلمةهوالرئييمرجعهإدا.بطرسكرازة

بذولا:بولسعرفمرقسإنثم.الحيةبطرص!

.بأفكارهتأثرأنه

مرقس.طابم:ثابا.

الحاضراستعمال.حيأسلوب.الأدبيالطابم)1(

حيننحس.خاصةنكهةانجيلهيعطيالتاريخي

العين.بأمالأحداثنشهدوكأننامرقسنقرأ

وهكذا"،الحال"وفياستعمالمنمرضيكر

راحةدون!يعامزتيصوعحياةأننح!ن

فيالمحليالطاجمرقسويبرز.النهايةحتى

4!)4:االاراميةالكلماتمقحماانجيله

انجيلدؤن14:45(.11،2:ا7:35؟

فيولاالاراميةفيلا،اليونانيةفيمرقس

تيية.الافى

الكرازةمرقصيقدم.العليميالطابم)ب!

.يسوعنعليمإلىالمستندةالاولىالمسيحية

يسوعيفرضالمسيحاني.السراولأنلاحظ

ويمنعمسيخا،يسفونهالذينعلىالمست

المرضىئعلنأنيريدلا.بالضجةالميثةالدعاية

نإ7:36(.)1:44؟عالبصحوتشفاءهم

للا،ظاهرةبطريقةمسيخائحقنأنيردلمبسرع

فيسوع.معاصريهلدىالسياسيةالاماليشجع

لاهو.لرسالتهالروحىالطانمعلىدوئايشذد

نفسهيسئيبل+المسيحلقبنفسهإكينسب

اللقبلهذاالعميقالمعنىيظهرولا.الانسانابن

معالحشهدرينأمامنفسهيسوعيماثلحينالا

بكرامتهفيطالب7:13داقيالانسانابن

قبلمسيحانفمهيوعاعلنولو.كمسيح

أماارضيا.ملكاالشعبلحمبه،الوقتذلك



القنبرابنمرقس

الطابميفهموالمالذينالرسلحسبههكذا

ي(؟02:02مت؟ي01:35)لملكوتهالروحي

والكتابالفبطتةالكنيسة8رجالقنبرابنمرقس

.المقدس

الإنجيلي.مرفسإلىنسبةمرق!صي

إرجالثرقثةالغنوصثةالمدرسةمنمردؤس

لنعليمكمتهاجايريناوسعهتحذثنيودوتس(.

سماوئةرؤيةعلىتعيمهأشسوقد،ولنطينمى

كان.انثوفيشكلفيلهبداالراج""الاقنومحيث

بطريقتهمعرفواالذينالمرقوسيرن،تلاميذ،له

الأسرار.ممارسةفيالخاصة

العهد،المقذسةبالأسفارقانونثةلائحة*رجمرقيون

بدايةفيللمرقيونثةمناوئةمطالمهناكالجديد.

للأناجيل.انتيمرقيونئة4مطا-رج.الأناجيل

مرقيون.انجيل،رجانجيل،مرقيون

فيعائلةرئيس.بنيامينمنرجل.الغش:مرمة

8:01(.أخ)اموآب

حوالي.الغربيةالدلتاحافةعلى)حضارة(مرمدة

.الكتانبلبسونكانوا.الزراعةعرفوا..مق0044

الحربودبابي!والسهاماعتالافأسعرفوا

الظزان.وسكاكين

7القرنفيأشس!هاالتيليديةمملكةسلالةمرمنايون

سلطةالمرمنايونمذ.مرمناسابنججاس..مق

نإ.الصغرىآسبةمنالغربالجزءعلىليدية

ليديةملوكآخركان،أليساتيسابن،كريسوس

.الفرسيدعلىاحتلالهاقبل

مرئل.8رج)ال(مرئم،

.بلادانمروداكرج.بلادانمروداخ

.مروداكأويل،.مردكايأومردخاي*ر!مروداك

أكطمبوراكحركات)حسبمردوكاسمتحريف

بالعادةئفىوالذيالرئيئبابلإله(.الملعون

.مردوكممهرخ2(+05:)إرإبيل(

يأ،اديناافالمردوك:الاكادئةفيبلادانمروداك

)721-بابلملكبلادانابنابنا.أعطىمردوك

وفذايهوذاملكحزقياإلىأرسل307(.071،

02:12=مل)2رهدايارسائلإليهيحمل
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.8(-ا:93إش

لينبوعرمزقياسموالرلبة.والخصومةالنزاع:مردبة

منهفثرب،موسىعصابفعلالصخرمنجرى

يحذدمصر.منخروجهمخلالالإسرائيلتون

شناء(.)نجوتيرفيديمفيالحادث-7ا:17خر

فينفسهالحدثفيجعل02:ا-13،عدأفا

)ر!قادشمريبةفي32:اهوتث.قادش

هذاالخصومةموضعفي27:14(.عد

قراروهرونموسىإلىوصل7(17:2،)خر

الموعودةالأرضإلىالدخولمنيمنعهما

مريبةحادثةوئذكر14(.:2427؟،02:12)عد

59:8؟81:8؟مزلمهعم!:8؟تثفيأيضأ

الحدودنقاص!إحدى:قادشمرلبة601:32-

:28(.47:91،48)حزالموعودةللأرضالجنرلثة

مسة.ةالينبوعلهذاآخراسموهناك

"47:91حز51؟32:تث؟27:14عدقمادشمرلبة

مريبة*ر!.:4828

تلفي)مورشتيكنعانيةمدية.الرأس،القفة:مريشة

،4!أ:15يش،)شفالهيهوذاسهلفيدمه!(5العمارنة

أخ)اكالبلبنيالقديمفيكانت15(.:اميرج

ا:8(.اأخ)2رحبعامحضنها2(.4:ا2:42؟

وزارحيهوذاملكاسابينمعركةأرضكانت

ملجأمرثمةكانتا(.14:8-اأخ)2الكوشي

مرشةكانت:35(.12مك)2جورجياسالقائد

بحضتاءل02:27(.أخ)2النبيئاليعازرموطن

النيئبلدة،مورشتهيمريئحةأليست:الشزاح

أهاساكان.م.قالثاكالقرنفي(؟ا:ا)عيميخا

منمستوطنونجاءغ.الأدومثينمنمريثة

أوالمدينةيهوذاهاجم164سنة.ومكدونيةصيدون

شة.32(:12مك2؟5:66مل!ا)عليهايقدر

63سنةفي.اليهودثةإلىهرقائوسيوحناضفهاأ01

دمرها..مق04سنةوفي.بومبيوسحزرها..مق

فيعديدةيونالئةكتاباتاكئثفتالفرايئون.

إلىكلم21يبعدسندخنية)تلالمدينةحفرئات

8918-سنةتضتالتي(حبرونمنالغريىالشمال

المدافن.جدرانعلىرسومكتشفتكما.0918
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نقعوالئيالقرلبةمراشخربةفيحئامريثةاصمظك

جيرين.يتمنالغرثيالجنوبإلى

.الفراتلنهراليسرىالضفةعلىيقعتلمردط

حوالييبعدوهو،اليمنىضفتهعلىبقرصوبقابله

الزور.ديرمنالجنوبإلىكلم04

الممزية:إلىرجعنا!اذا.ال!دة؟والرائه:مرلم

المحبوبة.

وبوكابد.عمرامابنة.وهرونموسىأخت(1،

رج5:92؟أخا26:95؟)عدلاويتبيلةمن

2(.02-ا15:)خرنبثةكانت2:ا-8(.خر

امرأةثزؤخالذيمرسىعلهرونمعتمزدت

بصلاةشفيتثم.البرصأصابهاحبنثذ.كوشئة

فيماتت9(.:24تثرخ،-ها:12)عدعوسى

مع6:4ميفياسمهايرد02:ا(.أعدقادش

وقتمثلهماالشعبقادتوهرون.موسى

مصر.منالحرو!

فرعونبنتشيةابنة.كابعشيرةمن24(

4:17(.أخ)ا

بوع.أممرلم3("

هيسدم:مغارلو!تفي.الطفولةأناجبللط)أ(

الروحمنجلىا:16(.)تيوسفزوجة

فيولدت35(.:27،الو،:18ا)تالقدس

،اا02:2،:اأتبسوعيسفىابئالحمبيت

متفي.الناصرةفيأتاتثتم2:4-7(.لو

ولكثهالحبلىامرأتهيتركأنيوصفأراد:وحده

زاريموعولادةبعد-24(.91:ا)متتراجع

بعضلجأتالتيا(2:ا)متمريمالمجوس

-2:13)تويسوعيوسفمعمصرإفالوقت

في.-23(2:91)متالناصرةإلىعادتثئم(15

"المنعممرلمجبرائيلالملاكبثتر:وحدهلوقا

يسوعبميلاد(،نعمةممتلثة11:28،عليها"

"خادمةأنهاوأعلنتمريمقبلت:11.26-127

تريبتهاهاتزوروذهبت)1:38(.الرلت"

عرفاخهاأمامهافأنثدت93-56(ت)1اليصابات

نفسيتعطم)ءالتعظيمنشيدفيدذالجميل

الرعاةزارها!يسوعسلمولدتأنوبعد.(الرلت

!ريشة

بقالئمافاندهشتالهيكلإلىوذهبت.(21:16

سيمزققلبهاأنسمعانمنعرفت.الصبيئعن

الهيكلفييسوعبقيحين21:35(.ابنهابسب

ولكتها،تفهمهلمكلاثمالهاقالسنة12ابنوهو

يخهوتتأفلقلبهافيشيءككتحفظكانت

5(.41-ا)2:91،

مزاتسلمتظهرالجدبد.العهدسائوفي)ب(

عرسفيتراففه:العاثةيسوعحياةفيعديدة

.(2:12)يوكفرناحومإلىثثم(-ها:2)يوقانا

...أمي:يسوعفأعلنتكفمهأنيوئاحاولت

05-12:46)متأبيبمشيئةيعملمنهوكك

وفي.2(.-891:لو=31-335:مر=

سعادةالصامعاتإحدىاتدحتآخر،مكان

11:27؟الوالابنهذامئلعندهالأنمريم

الحفةالسعادةإن:ي!وعفأجاب:48(.ار

وتعخب.ونحفظهااللهكلمةنسمعأنفيتقوم

ومعجزاته.يسوعحكمةمنالناصرةأهل

=13:هء)متمريمهيأثهأليستفهتفوا:

عندمرلمووقفت6:42(؟يورج3؟=6مر

الذيالتلميذإلىسثمها.المائتيسوعصليب

بعد.25-27(:91)يوأتهإلىالتلميذوسلميحته

وبعضالرملمعيسوعأمكانتالصعود

)اعالصلاةعلىيواظبونكقهموكانوا،النسوة

نأبولسيذكركلاطيةإلىالرسالةفياإ.:4ا

رج،4:4)غلإمرأةمنمولودأابنهأريكلالله

بعضيرىوأخيرا5:2(.مي7:14؟ا-ث

انهاعلىمريمإكتلميخا12رؤامرأةفيالثزاح

الكنيسة.رمزأوالمسيحأم

نتوتفالعذراء،مريمسيرةعنالكلامبعد)ج(

المرلمي.اللاهوتعند

المبح.أئمعنيتكفملاالقديمالعهدأولأ:.

النصوصقراءةأعيدتولو،متبعدولكن

صورةبشكلنجدت،الانجيلضوءعلى

قبل)الانجيل3:هانكنصهناكمحمبقة.

التيموسىأختمريموتدخا!(الانجيل

2:8(!خر)بتولت!"ملعسميت
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5:2ممطنبوءةا(.2:4-.)خرأخاهالتخفص

اليهوديأالعايعتبرالا)عمانوئل(714:واش

مهتم،هوومامسيحانئة(.النصوصهذه

الأنماجيلعبزتبهاالتيللمواضيعالبيبليالتجذر

الزوجئةالحياة:مريمصعنالكنيسةوآباء

هيالتيالأمومة.وللرجلدورللمرأةحيث

وهيالبنولئةالخلأق.اللهعملفيشاركة

عطئةفيهنرىالذيالحثعنالملموسالتعبير

يظهركمااللهبركةطريقهيالتيالأنوثة.الله

فيالن!بونساهويهوديتورفقةسارةعند

اسائيلوتشخيمشعبا:ا-17،ت

14(2:زك؟-3:1417)صفصهيونكابنة

:7-13(.66-3؟ا54:)إشتلداقيالمرأةأو

بم8)أمالحكميةالأسفارفيالحكمةصورةأما

علىتنطبقأنيمكنفلا8-9(حك24؟ي!ي

متكتف.معىفيإلأمريم

الانجيليةالمعلوماتقفةإن.اللاهوتفي:ثانئا.

الطفولةلأناجيلالعجبوالطاجس3،حول

)أوتاكيداتفيالشلثبعضأثاراولو،متفي

تساؤلأطرحاكما!المريمياللاهوتعقائد(

هذاتوشع،الواقعفي.الكنايىالاساسحول

لاحظالجدبد.العهدتدوينمنذاللاهوت

ا:ا-4()روليسوعالداودقيالأصلبولس

يتماهىالذيسلمنسلعنشيئايقولأندون

بولىوعتر.يوستينوسمنذيس!عنسلمع

التي!ا(:4)غلالالهثةالأمومةأساسعنأيضأ

يصوعألوهتةعلىشذدحينا:امرأوضحها

ثصذدواذ:3(.)6مريمأمهالذي93(:15)مر

بحسبالفرابةعلىالروحئةالقرابةنفؤقعلىمر

إلىقىالةمنعبرتس3أنبين،والدماللحم

فيلوونوشمعأ:14(.أعرج؟)3:35قرابة

كابنةسلمفقذمالأمومةهذهتضثنات

ا-2(.الوالاننظارفيهاثةاالتيصهيون

ا:35(الو"الذ"ابنتلدأنإلىمريمدعيت

رغبةلتحقيق،التولتةفييهانها،كلفخدت

،بيسوعالبتوليالحبلبداوهكذا:38(.)1الله

2(،ة-:118مت35،:)1القدسالروحبقؤة

مححعبيربل،السطريالمطمنكتفشرلا

يينالتعظيمونشيد.التكرسىهن!اعنحقيقبئ

إلىوصلتالنيئالنعمةملءتجقبأنوعيها

والبتولتة،الالهثةالأمومةبعد.اسرائبلشب

الملائكةلويبين.الشاملةالأمو!ةإكنصل

)2:01،البشرجميعمخقصبمولديبثئرون

وقياسته.المسيحبموتيتثمالخلاصهذاا(.ا

تدلماوهذا.مريمفيهثاركتتدالآنومنذ

)2:34-35(اليخسمعاننبوءةعليه

فيلبثأنبعدأيامثلائةيسوععنوالبحث

علىفتأشرالتيمريماإن.-52(94:)2الهبكل

الكنيسة،ونرفبصتلد04-47()2:ابنهانمؤ

ماهي:14(.ا)أعالقدسالروحفيضباننظار

سزمعتوافقتولكنهابالانجيل،بمثرت

الكية.قييتشاالذي51(،)2:91التجئمد

متتحدثح!تالبتولي.الحبلإلىونصل

حبلإلىعاد،لبوسفالبئمارةعن-18:25ا

الحبلهذاأنبئن.معناهعلىلدكالوفيمريم

الفريد:اللهلمخططأتاخضوعهوالبتوفي

مفا.إلهناأيعحانوئيلهوداودابنفالمسيح

اضقليداأصلفيالحقلايخونالزاحبعضرأى

لمواضيعدميحثانقلأ،البتوليةفيالأمومةحول

لهذهقيمةمنيعدفلم،اليومأماميتولوجئة.

المراجعإلىالثزاحوعادالتقابلتة.النظريات

فبيهنوا،ومدراشوترجوهتوراةصقاليهودبة

لاالبتولتة.وفيالعقمفياللهخصبامتداد

عماوئائقيتاريخيبشكلنبرهنأننستطيع

ننكرأذنستطيعولامفى،منال!صتاببعطي

النقدإن.نمثلاتنافيالسزحصرنادوالآ،بقولهما

يحزلالذيالالهيالحمثقوةيرفضالحديث

"امرأةالعذراءمريممنيجعلونوح!تحثنا:

مثلها":أئا)ايكنأنمننساءنايمنعونمثلنها"،

الإلهئة.نجؤتناعلامةهيالبتولئةفيفالأمومة

تجشدحينالقيامةمعقياسيئنهجفيهنانحن

مدلولأوموتهالانسانحياةمنح،البشزيةفيالله
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بسوع.تستنفدلاالبشريةإن.الجذةكلجديذا

هيمريميؤلهها.أوتتجلىمجعلهاالذيهوبل

)عرساا-ا2:يوإن.ومثالههذاكلتحقيق

مريميربطان(الجلجلة)على-91:2526وتانا(

اسرائيلصورة.""المرأةهيمريم.يسوعبماعة

مريمالبهيسة.صورةالب!ثرية.فيانتشرالذي

إلىالمؤمنينإيمانلمحملالتيالجديدةحواءهي

لىالىالافخارستيا،بواسطةالمحؤلالمسبحعمل

مرلمإن.المطعونالقلبمنولدتاقيالكنيسة

هيوسلم.يسوعأشسهكسزالكيسةتمثل

في12رؤيتوشعفيها.عيبولامقذسة

تلدالتيالمرأةفيكملتالتيحواءموضوع

قدلهذا،.الجديدةالبشرئةومعهالمحسيح،

الخطيئةعملعلى،إبيسعملعلىانتصرت

والتيالمقدسةالكنيسةإيقونةفصارت،والموت

5:27.أففيبولسيقولكمافيها،عيبلا

حاولتانمحولة.الكتبفيمريمثالثا:"

تريههالذيالصتتملأأنالمنحولةالأسفار

حتىبسيطبشكلفأوضحت.الأناجيل

)صعودنقاونهاوعطمت،سلمتولتةالسذاجة

!انا:18(.سب13؟سلموش11،أش

طفرلةفينوثعقد2(أالقرنيعفوبإنجيل

الصلاةوحياة،الهيكلإلىوتقدمتها،مريم

رقادوموضوعبتولتتها.عنوتكلمعندها،

فيالرابمالقرنمنذظهرقدوانتقالهاالعذراء()نياح

سلم.انتقالأخبار

سبعةمني!وعحزرهاالمجدلتة.س4،3(

لالوقاأننلاحظ،:1691مر8:2،الوشياطين

والتي7:36-55،فيالمذكورةالخاطئةإنهايقول

مجموعةمنمردمكانتاسمها(.لوقايقوللا

8:2(،الوالجليلمنيسوعيرافقناللواتيالنساء

27:هه-56=)متصيبهقربيقفن

23:94(،لورخ91؟25؟يو04-41؟:15مر

رجبم15:04مر=276:ا)متدفنهيشهدن

الجثةليمسحنحنوطايضترين23:ءه(،اس

المفتوحالقبرعندوسنراهن16:ا(.)مر

نتقالا،مريم

رخ!؟اي:02يوي-16:2مر=اية28)مت

رأىمنأؤلهيالمجدلثةمرلم24:.اي(.لو

16:9(مرا-18؟02:ا)يرالموتمنالقائم

بشرىالرسلإلىحملناللواتيالضرةبينوكانت

رج02:18؟يو24:9-.أ،الوالقيامة

16:8(.مر28:8،ت

ولعازرمرتاأختعنيا.بيتمن.مردم40(

يسوعقدميعندمزاتنراها1:ا-،(.)يوا

الإصغاءتفضل:3(.3212،:11يو93،:01الو

عنهاتاللهذا.البيتفيالخدمةعلىيوعلكلام

أحدينزعهولنالأفضلالنصيباختارت:يسوع

لمانر)هالعازرموتعند:38-42(.01الومنها

)يويعزوخهاجاؤواالذيناليهودبهايحيط،البيت

إلىفراحتأختهادعتها45(.11:91-02،

وبكىفتأئربكاءهايسوعشاهد.يسوع

ببضعةيسوعموتوقبلا:28-35(.)يوا

مريمصتتعنيا،بيتفيوليمةخلال،أيام

11:2(.رج12:3،)يويسوعقدميعلىالطيب

الئزاحنظرفيهوعنياي!بيت"فيحصلالذيهذا

والخاطثة.7:36-.هلوفيعثايختلفحدث

بيتمريمليستلوقافياسمها(نعرفالاالمغفلة

شزاخاهناكولكنالمجدلثة.مريمولاعنيا

وس3الخاطئةأنعلىتدكمقبولةبراهبنيقذمون

واحد.شخصهنالمجدلئةومربمعنبابيت

27:56،)متيعقوبأممريم،6(

ويوسف(ا":42لو؟16:1؟51:04مر

قد.(04،47ت1!)مريوصيأو56(:27)مت

بسوعأممريمونسيبةكلولاامرأةنف!مهاهيتكون

عدا)ماالمجدلئةمريممعاسمهايذكر25(:91)يو

02(.يو2؟8:لو؟9؟16مرفي

أورشليم،فيبيتها،في.مرقسأممريم74!

ذهبوعندها،الأوائلالمحميحتلاميذاجتمع

12:12-)اعالسجنمنخروجهبعدبطرس

رودة.:ميخادمتها17(.

رومةفينشيطةمسيحئة،مريم84(

ةويقولسلامهإليهابولسيرسل16:6(.)رو



مولدإنجيل،مريم

كثبرأ.لأجلناتعبت

مريم.انتقالءرجانقالمر3،

مريم.مولدإنجيل"رجمولدإنجيل،مريم

.عمراموصثة!رج)الجشية(رؤيا،مريم

المجدلئة.مريمإنج!ل،رجإنجيلالمجدئة،مريم

.عمراموصنة"رجوصتة،مربم

)رجباركموتالإله:ايأوغاربتيحسبمريموث

موث(.،بعلمر

المنفىمنعادكاهن.حبفوقبنأورياابن1(،

فيتسلم15(.12:3،)نحويثوعزربابلمع

معهمالمنهفثونردهاالتيالهيكلأوانيأورشج

أورشليمأسواربناءفيوصارك8:!هم!!)عز

الشريعةبحفظالتعفدعلىووغ21(3:4،)نح

الذي(12:15)نحمريموثهو.6!:01)نح

:6(.ا.)نحكهنوتئةلعائلةاسمهأعطى

امرأةمنمتزؤخاكان.بانيبنيمنإصائبلي2(،

36(.:01)عزفطفقهاغرلبة

ار()سفرمزاير

.المضمون)أ(

البعينية:)فيمزمورا015المزاميرسفربتضمن

ونصالماسوريالنصبينالترئيميختلف151(.

إلىالحاليالمزاميرسفرئقسم.والثعبيةالسبعينية

)1-بمجدلةينتهيكتابوكل،كتبخمسة

ا-0970-601،*-42،98-72؟41؟

محتفون،أشمخاصىالكتبهذهجمع"15(.

=)14مرتينالواحدالمزموروجوديفمرماوهذا

06:7-+8-12ة0775؟-:14-0418بم53

14=.)801

رتبراالذينوضعمنهيالمزاميرعناوين)ب(

النصفيمزمورا35هناك.اثفوهاالذينلا،المزامير

فهيالموجودةالخاوينأمالها.عنوانلاالماسوري

المزمور،ظروفوالى،المحتملالكاتبإلىتشير

...الليتورجياستحمالهوالى

نسبولكنالمزامير.دؤنمننعرفلا)ج(

داود.إلىالمزاميركلوالمسيحياليهوديالتفلبدان

داود،إلىمزمورا75بنسصالماسوريالنصأنغير
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2،موسىإلى2،قورحبنيإلى11،اساتإلى12

مزمورا05وهناك.هيمانإلى1،سليمانإلى

سئماولاالمزاميرمنكبيزانئاأنيبدومغفلا.

ئزاحهناك.الجلاءقبلماإلىتعودالملكيةالأناثيد

مشهوزاوموسيقازاشاعزاكانداودأنيلاحظون

2،-لا17ةاصم2بما16:18:0-16،23)اصم

أورشليمفيالعبادةشعاثرنطمأنهوشاله(.6:عا

24-:15،اي6:صم)2العهدتابوتنقلجث

كما-7(،ا:25؟أي23:أخا-7،ا:9223؟

8:15-18؟صم)2والادارةالجيثىنطم

الملكانالمعقولمنيبدولهذا02:23-26(.

وصلواتأناشدلفالروحافيوالرجلوالثماعر

شخصية.

الاديةالفنون)د(

فينظهركماوعظمتهاللهلمجدمديح،1(

المدائحكثر.اسائيلشصبتاريخوفيالطبيعة

،3346،48،65،67،،791،92،:فردية

،84401،501،111،131،،76ث68

411،171،122،135،136،45147-1.

01(.89-.)مزعباديةمدائحالآخروالبعض

خلالئلىيثكرمدائحتتميالفنةهذهإلى

الثمكر.ذبائح

خاصةمكانةتحتلالتنصيبمزاميران24(

الذيالربتنصيبلعيدالفت69-99(0،)47

اللهقدرةتنشدإنها.سنةكلفيمرةبهلمجتفل

الملكية.

الثصبتلوها.والتوسلالتتنكيأناشيد3(،

لأياأأناشيدهي08(.06،74،97،)44،

والتوشلات2:17(.يوء)رجوالودةالصوم

25-،13،17،22-5،7)3،عديدةالفردثة

54-،43،51+38،9342،ة3135،،28

ههـة96،71،86-،57،95،61،63،64

ليت.(201،901،012،013،04143-1

المرئليتوشلفيهافردثةصلواتبلعادثةأناشيد

)51،خطاياهمنأوشقائهمنلينخيهالذإلى

مضطهذاأوقضايفاالمرئليكونحين301(.



1187

المزاميرهذهتسثىلهذا.أعدانهعلىبعنفيدعو

،3596،901،،11،17،)5اللعناتمزامير

،:0215:15،1718؟-11:18إررج،014

الفئةهذهإلىا-13(.02:ا23-18:91؟

125(،)46الشعبيبوحفيهاالتيالمراثيتنتمي

ويعلنونبألمهم131(،121)27،الأفرادأو

بالته.ثقتهم

احتفالاتأجلمنأئفتمزاميروهناك4(4

الدخولأناشبد،(841122،الحبئأناشد:محية

مزامير59(،811،نبوئةأتوال24(،)!ا،

نشيد18:144،،تنصيبنئيد)2:ملوكية

132(.تكرلم،72:،صلاة02:النصر،بعد

فيمسيحالنمعنىفيفشرتمزاميرهاك5(،

72،،17،22،45،94:)2الجدبدالعهد

الرلثأنتعلناسكاتولوجثةوعزامير11(980،

39،،)47االعانهايةفيالأرضملكصيكون

.)69-99

،)1تعطمهاأوالحكمةتعلمالمزاميربعض6(4

المجازاةعلىتثذدومزامير128(.،19112،

مديحهو911والمزمور!س(.أ*،الفردئة

الأبجدئة.حروفحسبكفللئرلعة

لكيكذلكستيتمزمورا.18هيسلمانمزامير

يربطهامضمونهافلاداود.مزاميرعنتتمئز

ائفت.النمنفيكاتبهااسمنجدلاكما،بحمليمان

فيلناوحفظت،العبريةفييبدوماعلىالمزاميرهذه

قبل)أو.م.بالأولالقرنإلىتعرديونانثةترجمة

منانطلقتسريانثةنرجمةوفي(،الوقتذلك

المزاميرفيهاضضتناتصةمخطوطاتفي،اليونائة

مسيحئة(.هي)التيالموشحاتإلى

ضاعوقد،العبرفيالاصلدؤنمتىنعرفلا

الشيءبعضإليهنتعزفأننستهطيعولكتا.كله

معحصلتأحداثإلىواضحةنلميحاتمن

04وسنة08سنةبينالحثمونئينسلالةانحطا!

36سنةيوميوسبيدأورشليمسقوطق.م.:

الكاتبأنيبدو48.سنةيومبيوسموت..مق

فزسيوهو.أورشليممنبل،فلطينمنهو

ميرمزا

عننموذخالنايقذموهو.قمرانمنقردب

.عصرهفيالجماعةفيهتوشعتلاهوت

المؤمنفيهيطلبنداءهيسليمانمزاميرإن

الإلهإلىتتوخهشكرأفعالهيأو.والانتقامالعون

عادلةديانةويدين،بالحلائقيعننيالذيالقدير

عينهالوقتوفيضعفاءهمالذينالبثرجميع

أورشليمالحردثستعاقب.أعمالهمعنمسؤولون

بالحضارةتحضروا)الذينوالخمحونئين،الكاقىة

وشعائرالهيكلدنسوافقد:أتاعهممعالونانية(

الظالم.القضاءومارسوا،الضريعةوداسوا،العبادة

الذينالكفار،الوثنيينأيضأيصيبوالعقاب

سيطرةعليهاوسيطرواالمقذسةالأرضاحتقوا

حدثماعلىالعار،موتجهمسيحك.الطغاة

مقتولأ.ماتالذيلبومبيوس

)حسيديم!النقيئيقف،الفئتينهانينوتجاه

ومضطهد.متواضعهوالشرلعة.حفظالذفي

المختارالشعبأنعرفوقد.تائبولكنهخاطئ

ننقتوقدأورشليمنيجدبدمنسيتوخد

القيامة،وبعد،الأخيرةالأزفةفيوتطفرت.

الأبرارمعاليهودالأبرارسينال،الرصتافتقادوساعة

مسكنإلىتحؤلتأرضعلىمقبلةسعادة،الوثنيين

الكفاروالوئنيونالجاحدوناليهودأماالنور.

نسلسيأتي1718،مزفي.نهانيئلدمارفيكذون

علىويقيم،الحكيموالملكالمحاربالمسيحداود،

علىالشاملاليهودوحكتماللهئللثالأرضكل

ستخدمهم.التيالوثنتةالأمم

الق!رانيالمخطوطهذاكتشفالمنحولةداودمزامير

ئمانيفتضقن،5691س!ةعشرةالحاديةالمغارةفي

نسخةفيوجدبعضها،مزاميرثمانيةأومقطوعات

المزموريثمد..مبالعاضرالقرنإكتعوديمريانئة

والثالث.الحكمةيمندحوالثانيداود.تآثرالأول

51:13-صييشعيدوالرابم.البكاءبعدشكرهو

ينثهمدوالسادمىشكر.صلاةهووالخامس.3.

هووالاج.الأتقياءرجاءموضوعالمقذسةصهيون

وجه.يرسمنثرىمقطعوالثامن.للخالقمديح

اللهكمرهالذيالكاملالاسيانيمثالهوالذيداود



ميرمزا

.بحطاياه

أراثيما.ترجمات"رجترجوم)ار(مزامير

تهفيم.مدراش5رجهدراش)ا!(مزامير

لاودكية.ءرج.صورلةفياللاذقتةهيمزبدة

مزة(،شمة،زارح،)نحترعوئيلأبناءآخرمز!

امرأةبسمةابنيشفوا.رعوئيلفيالرؤساءومن

ا:+إ.أخا36:13،17،عيو)تك

عبرفي1093-328(فارسبئمرزبانآخرمزدي

،صيدونفيخاصةنقودعلىاسمهيظهر.الفرات

الثالث)رتحشثمتامن162-االحشواتإلىتعود

ثتمارشمنا-4والسنوات343-8صهم!()سنهة

مزديحاربأسم-سهم(.الثالثدارلوس

وبعد.الثورةفسحق،عليهثارالذيالثانينبيت

،غيرها()البقاعانمخففحةسوربةفيالسورئينتادأن

إلىبابلصلم،جوجاميليسفيالرافدينبلادوعكان

بابلونية.مرزبانعئةالذيالكبيرالاسكمدر

السادسالقرنإلىالمزمورهذايعودلداودا51مزمور

المئةالمزاميرعلىزبد.التاربخهذاقبلورئما،..مق

أربعةإلىوضثم،السبعينثةمخطوطاتفيوالخمسين

المزاميركتببعضفي-151155مزهيمزامير

إيلياللمطران"الدرس"كتابمئلالسرلانشة

الخمسة،المزامرهذهمن049(.)+الانباري

مع(151مز)ومنهاقمرانفيالعرلةفيثلاثةوجدت

نأذلكعلىزد.السبعينئةفيمماوأوضحاكملنصن

.العبريفيمنفصلينتأليفينيضئماليونانيالنمن

-5(ا:)151المزمورمنالأولالقسميتحذث

كراعلحمبيتفيومسحتهداوداختيارعن

الثانيوالقسما(.ا)المغارةاللهلعظائمومنثد

11)المغارةجلياتمعحربهعن)151:6-7(

وتوئف(.المخطوطمزقحيث

ولبها.قمرانلاهوتأمامأتاعلىيدكشيءلا

والمفنى،الصالحالراعيداود،وجهفينكتشف

المزمورهذافينجد.الحيواناتوسطوالموسيقي

والننرلم.بالرقيةترنبطتأثيرات

قفل.*رجمزلاج

عادان.بيت*رخمزواري

1188

=2514:)تكاسماعلأبناءأحد.نبوئتول:مشا

ا!زلرةشمالفياسماعيلئةقبيلةاسم03(0:اأخا

.م!ئا(ملكلموئيل"رج؟311:؟ا03:)أمالعربثة

.مصعدة4رجمتادا

الإزالئةال()مسا"لة

نعرت.الالفاظأولأ:..المسالةطوح1(،

أربعةفيأخبار،أربعةفيالإنجبهلئةالأحداث

فيمتفزذايبدوالذييوحناإنجيلهناك.أناجيل

تدولو(مر،،)متالباقيةوالأناجيل.أصالته

الأناجيلشضبلهذانصوصها.فيجذامتقاربة

إزاءإنجيلمننضانضعأننشطيعلانناالإزا"-لية

ينقلأوالحدثيروىوهكذا.آخرإنجيلمننحن

متوار.بثكلالثلائةالأناجيلهذهلماالكلام

النصوصنقابلحين.الموضوعأهئةثاشا:.

تكرينإعادة،الأولى.فائدنيننيهشفالإرائثة

حولالسؤالنطرحأننمشطيعوهكذا.المراجع

هذهفقبلالحالتة:لأناجيلناالسابقةالينابغ

قدا(:االوإنجيلئةمحاولاتكانت،الأناجل

نإ:2(.االوعان""شهودنقلهعاإلىاستندت

الطرلقةإدراكإلىتقودنااليابيعهذهتكوينإعادة

بيسع.إيمانهعنالأؤلالمسيحيئالجيلعبزبهاالتي

فهي.التدوينبتاريخلتعئقالانيةوالفائدة

بهقامالذيالتدوينيئالعملإدراكعلىتساعد

أعادوا.القانونتةالأناجيلعنالمسؤولونالكئاب

حؤلوا.قبلهموجدتموادتدوينطريقتهمح!سب

نأعلينايبقى.الكلا!يالمضونالوتتبعض

التعليمنفهملكيأصالتهفيإنجيليككإلىنتطلع

إلينا.ينقلهأنأرادالذياللاهولن

حكطلبعنيتخلىأنالتأويلعلميحتطغلا

الإزائثة.للمسألة،الجميعلدىومقبولمتاسك

هذامثلفي"تكاسلدككيرفضبالتاليوهو

كيرأسسمنتنطلقالتيفالاشتاجات.البحث

علمئة.غيرتعتبر،اكيدة

كان.الكيسةآباءقليدأولأ:..المعطيات2(،

سنةحوالىولد،)مبجهيرابرلشأسقف،بابياس

متوأن،ب!رسبكرازةيرتبطمرأنيؤكد07(
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الكن!يالاريغ،)أوسابيوسأرامتة"لهجة"فيدؤن

"دؤنمتأنإيرباوسواكد-16(.3/9315:

بكرازةيرتبطمروأن"،لغتهمفيالعبرانئينلدى

يوردلووأن،الرسلموثبعددؤنوقد،بطرس

واعتمدا(.ة3/1الهراطقة)ضذبولسكرازة

الشيوخ)اتعليمعلىالاسكندرافيكلمنضوس

فيهاؤجدتالتيالأناجلأنليؤكدالقدماء"

وأن،البدايةفيدؤنتلو(،)تأنححاب"سلسلة

التاربخ،)أوسابيوسبطرسبكرازةيرتبطمر

أور!بانسانطلق،وأخيرأ5-7(.:1416الكنصيئ

تثى،لإنجيلالعبرفيالأصلعلىفدكالتقليدمن

)اويمابيوس،ببولسولوببطرسمروارتباط

-6(.6/25:4الكنسيالتاريخ

بينالزتب)أ(.المقطوعاتترتيبثانتا:.

=ا:14تحثىالإنجيلانتحلف.ومرمت

جميعفنيوثيفاتوازيايتوازيانئئم6:14.مر

فكهم،البدءفيالخلافأما.المشتركةالأحداث

تاثةوحدةفييسوعمعجزاثجمعمتلأن

-اا)متالفرلستينمعوالجدال8-9(،)ف

.)12

ا:2-مربينتقاربهناكولو.مربينأب(

3-36:46:امر3:2-6:91؟ولو3؟91

:9ولو8:27-.1:1مرأ؟ا8:4-9:8ولو

ولو01:13-13:سممرب-اه؟18

ولو8:-16ا:41مر36؟:18:15-21

تبديلاتسوىنجدلا22:ا-24:9.

علىالأولىالأربعةالأجزاءفيطفيفات

الأولينالتلاميذدعوةإن:المقطوعاتمسترى

:16-امر=اا-ا5:الولوقاعندأخرقد

فيمنأخرةهياليبلدهإلىيسرعوفلارة.2(.

خبرهبدايةفيلوتاجعلهافد6:ا-6،مر

أحداثتجلوذلك24(،22،)4!16،

يسوعأقوالإن4:23.فيالمذكورةكفرناحوم

31-35ة3مرعندتبق،الحقيقئةعائلتهحول

8:91-21لوفيجاءتولكثها.الزارعمثل

حوليسوعتعليمإنوأخيرا،.المثلهذابعد

الإزائئةالمسألة

لوفافيئوجد34!:28-12)مرالعظمىالوصثة

نجدلاثئم).ا:25-28(.مختلفسياقفي

أخبارلأن،الآلامخبرفيالتوافداتمنالكثير

خاصة.مراجعإلم!تستندلوفيالآلام

المقطوعاتترتببينالمقابلةإن.ولومتبين)ج(

لا،الأولىللوهلة.تشغتااكثرنبدو،ومتلوفني

هاثاعدذانجدأنناغير.الحصريالمعنىفيتوازقي

فينجدهاولكئنا،مرعندنجدهالاالأحداثمن

أ=4:ا-أمت.وتلوعندالترتضبذات

6:92-.4؟تلوه-7-ت4:ا-13؟لو

-8:91-22مت7:ا-.ا؟لو-8:ه-13

01:2-لو-0109-16ت9:57-06؟لو

مت01:13-16،-لوا:02-24ات12؟

مت22:-2.ا:الو-19:25-27

مت11:14-23،لو=12:22-03

23:4-تا:92-32؟لوا=12:93-42

لو23:37-93=ا:93-52؟ت36=لوا

17:22-4=لو24:26-ا13؟34-35،ت

يكونأنيمكنلاالمشتركالرتيبهذاإن37.

وفدمرعنيختلفبينبوعفيفتر،الصدفةوليد

المانتة(.كلمةهي،أكردليالمعين:الشزاحسئاه

مريبدو)ا(.المقطوعاتمفممونثالئا:.

علىولوتيتوافقكماولو.متبينوشالا

دطنجدهتفصيل)إغفالسلبئةنوافقاتهناك.مر

ا:92(مرفيالثلاثةسمعانرفاقمثلأ،مر،

مر،منغائبنفميل)إضافةإيجابثةوتوافقات

لو-26:68متفما"ضربكالذي"منمثلأ

التوافقاتكانثداذا:65(.14مرق22:64؟

نهملأننحشطيعلاأنناإلآ،كبيرةالإجمطبئة

عناصرحولأسئلةتطرحلانها،ال!حلبئةالوافقات

)تساءل(سيزيتابنالفعلمثلأ:بمرقسخاضة

؟أا8::27؟1مرفيولومتيوازيثماغائب

عينهالثيءونقول.:9:01،14،16،1228

و!ممتامبايستاي""تامبايستاى"؟فعلينعن

،15؟9،:27امرفينجدهماارتعد(.،)خاف

بولالا9والظرف.16:5،6؟42،32ة01



الإزائئةالمسألة

،501:!312:؟45؟امرفينقرأهالذي)كثير(

هو:349:26:15،3؟43:6،02؟23،38،

نف!ترلا.الموازدةولومتنصوصفيكلياغائب

ولو،ثمنكإغفالاتالسلبتةالتوافقاتهذه

مر.عندندوينيئاتجاهحسببل

الإزائثينبينالمقابلةإن.إنج!ككخماثص)ب(

لدىالتدهـشتةالعاداتنبرزأنلاتتيح،الثلاثة

معالانتقالاتمتيحثمثلأ.إنجليكك

مرعندنجدهلاالذي)حينئذ("نوقي،الظرف

فعلمراتعئرويسنعملأراميئ(.طرلقة)هي

مزةسوىنجدهلاالذلى)اعنزل("ألاخوراين"

يسوعفسالىلونفزد3:7.مرفيواحدة

12واستعملمرة(.ا)3خبرهمجرىفي"الرفي"

لاالذيناب()عاد،اهيوسزافاين"الفعلمزة

ومر.تفيأبدانجده

تشغبأيضانلاحظأنيجب.متشغبةأخبار)ج(

السنابل،اقتلاعمقطوعةفي.الإنجيلئةالأخبار

،6:هلوفيواحدببرهانالتلاميذعمليبرر

فيبراهينوبثلاثة،2:27-28مرفيوببرهانين

-8.ه:12مت

ي!وعصلاةترد،الجسيحافطنزاعخبرفي

مباضرةغيرخطبةفبأولأمر.فيمزنين

)14:36(.مباضرةخطبةفيثانئا)14:35(.

خطبةوفيواحدةمزةفتردولومتعندأما

مرفي22:42(.لو26:93،)متمباشرة

العاداتحولللوثنتينالمعطاةالشروح،72-4:

يدكأولافينصفيثانوتةإضافاتهياليهودتة

أيضاونلاحظ.-ها7:ومر-2ا:15متعلهيه

ه-7ت23متففي-.4؟:1238مرتشف

)حولتولبخانقرأ:38.-93(12مر)=

اسمصيغة)فيالكتبةإلىيوخهالكبرياء(

اتهامأمامفنحن12:04مرفيأما(.الفاعل

-ا:22لوفي.والرياءالجشعحولمت()يجهله

بسوععلىالمؤامرةحولبسيطاخبزانقرأ6،

إضافةفهناك،:3-149مرفيأمايهوذا.وخيانة

عنيا.بيتفقبالطيبالمححدثمنئانوئة

5911

متفيانقرأ.واحدةعباوةبدلىمرعندعارتان)د(

غروبعند4:04لووفي.المساءجاءولما8:16

عند:مغاالعبارتينفجعل32:امرأما.الثمس

8:3متفيونقرأ.الئصىغروببعدالمساء

5:13لووفيبرصه.منطهريهودئة:عارة

ا؟42مرضثمبرصه.عنهزالهلينثةعبارة

هذهنجدوطهر....البرصعنهزال:العبارتين

وهو.الثانيالإنجيلفيمزةمئةقرابةالظاهرة

مر.عندالتكرارحث،الأول.تفسيرلنيفشر

والقبلالمناوقيالقبلالتقلبديضئمأنمرأراد،ثانئا

نضه.فيلوقاوفي

منذنقذمالحلولبدأت.المقترحةالحلول،3(

امعالأولاني"العبري"الإنجيل18:القرننهاية

وستور)1782(كوبومع)8*ا(،لاعغ

ومعولو.مثبنبوعمرفيرأيااللذين)1786(

ينبوعاليونافيمتفيرأىالذي()9178غريشباخ

الأولى:.نظزلاثثلاثنقذمنحنوهاومر.لو

الينبوعين.نظرتة:الثانية.ومباشرمتبادلارتباط

المتعذدة.الوثائقنظزلة:الالثة

مضمون)أ(.ومبايضتجادلارنباطأولأ:.

وثيقةأتةالجدأجهةمنتشبعدالن!لة.هنه

شيءكلئفئرأنيجبفرضئة:بثكل

القانولتةالأناجيلبينمباشرارتباطبعلاقات

بمكنلاقاعدةهناكالظروفهذهفي.الحالئة

هوأولأكتالذيالإنجيلعنها:نحيدأن

ينبوعهماوالثافيوالأول.الثانيينبوعا!رورةبا

كفهاتفترضممكنةرسماتستهناك.الثالث

آخر.فيأواتجاهفيولومتبينباشرةعلاقة

مت:غرلشباخرسمةعندفاعهناك،واليوم

حؤلتدلووان.الأولافيالإنجيلهوالبونافي

وأوجزها.سابقبهفدمجمرأما.مت

لهذاالعلمثةالفاندةما.النظريةهذهنقييم)ب(

نظريةبعدتلقىلماذانتساءلبل؟الاتجاه

اليونانيمئىفإنجل3النجاحبعفنغريشباخ

ثمرةإئه.الإنجيليالتعليمعنتعبيرأعتقلي!

تبثبرصدىإنه.تفأدقيقاريخمتأخرة
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بينالصعبةالعلاقاتإلىيشيرهوكما،الوئ!يين

07.ينةكارئةبعدالراينتةواليهودتةالمسيحتة

يرتبطأنيعقللا،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا

هامةأقسائامنهتركأنبعد،تفيبمالر

الظهورات(،أخبار،الأمئال،الطفولة)إنجيل

الأولالإنجيلفذمهالذيالترتيبوحزل

-5متفيالجبلعظةطدةلوشثت)مئلأ!

،6لوفينجدهاوعدبدةصغيرةوحداتفي7،

نإالقولنشطيعلاوأخيرا.16؟14؟13؟11

هذاكلخبرهمنفاشبعدولومتمزجمر

الرصث،صلاة،الطفولةأناجيلالكبير:الغنى

.الموتمنالقائمظهوراتأخبار،الرحمةأثال

هذ،مضمون)أ(البنبوعين.نظرتةثايا:.

نأالحصرفيالمفىفيالنظزيةهذهنؤكد.النظرئة

نعرفه)كمامرقسبإنجبليرتبطانولوت

وأالمعينهوافتراضيآخروبيبوع،جهةمن(الوم

بسوعأقوالولوتاستقىحيثكوللي،

ترتيبندرسحينمر.جهلهاولكنوأعماله

كلدمجاقدولومتإننقول،المقطوعات

المثفث)التقليدمرفينجدهاإنجيلئةأموزابطريقته

نجدهالاوأخرىلو(،،مر،متفينجدهالذي

لو(.،تفينجدهالذيالمثثى)التقليدمرفي

عدذاولومتعندنلاحظ،ذلكإلىبالإضافة

عندمرتيننجدهالواحدفالقول:التكراراتمن

مر.سباقمعينوازىسياقفيأولىمزة:ولومت

مت-834:)مرمرقيئلاسياقفيثانيةومزة

لو=01:38مت:9:23لو=16:24

14.)27:

الاعتراضاتجاءتالنظرئة.هذهتقييمب(

بإنجيلمتفارتباطالنظزية.هذهعلىعديدة

النقليديقولهمامعيتوافقلا،اليونانيمرقس

.الأولل!نجبلالعرقيالأ!لعنالآبائي

البولسيئالأصلتكرمجعلنا،مرفيبمالووارتباط

بولستأثيرنتسىهل)ولكنالثالثل!نجيل

ضدولوتبينوالتوافقات.؟!أيضامرضعلى

نأأيضانشطيعولا.عويصةسألةتبقىمر،

:23-27،امرأغفلحينكافئاتبريزاتنبرر

32-*،7:؟02-925:18-26؟:4

؟ه.94-9:،4.؟822-26،9-38:

لونبررأنولا12:32-34،12:45-44،

661مرفي)نجدمرمنمهضةمقاطعأغفلحين

مرلومنكابوقد.آية035لوفيتقابلها.آية

النظزلةهذهتجاهبعضهماقترح6:45-8:26(0

الذيالقانوف!لمرسابقأولافيمروجود،الناجحة

ولكن.اليونالنلمرلاحقمرأو،ولرمتيرتجطبه

الوثيقة.هذهنكويننعيدأنعلينابستحيل

مفمونإأ(.المتعذدةالوثاثقنظرثةثالثا:.

النظزلةهذهوجدتلاسنغمنذ.النظزلةهذه

العثسلن.القرنفيبوامارحتىعنها،يداعمن

النصوصتشغبإلىالانتباهالنظرئةمذهتعير

ترىوهي.إنجبلككفيالأسلوبتةالميزاثوالى

(م،ج،ب)أ،جذاقديمةإنجيتةمحاولات

ومر،متوسطمتمعندوينتةمرحلةفنيلمجضعت

إلىنصل،ثالةمرحلةفي.أولانيولو،متوسط

هوبوامار(يقول)كمامرفإن.الحالثةأناجيلنا

هذاكلعبرفهو:طويلأدليتاربخنتيجة

م(.!،،بأ،:أولانيةوثائقبأرجيرفي

هذهنعالجا،جهةمن.النظرلةهذهتقببم)ب(

ومن.الوثائقفيالمقطوعاتترتيبمسألةالنظرئة

تبدواليالمين()-مالوثيقةوجود،ثانيةجهة

فييبزرهمايجدلا،الينبوعيننظزلةفيفماسكة

كانإنوأخيزا،بوامار.يقذمهااليالرسمة

نأيعنيفهذا،متضغبةقضئةالأناجيلتكولن

الفرضئات.منعددلطرحموضوغاهناك

نأللباحثتاركينالقدربهذانكتفيولكننا

المضمار.هذافيالمتعذدةاليهبإلىيعود

أسرةبعدجاءتالتيأورأصةمؤش!ىبداافيمس

كيش.

طريقعلىلينبوعرمزفياسم.المحنة،النجربة:مسة

فجزبوا،الربعلاصائيلتذئرهناك.الخروج

22؟9:؟616:تث:7؟17)خريتذثراتههمالرب

15-3:8-9،برج59:8-9،مز+:8؟



2911

يم.فيدر*،مريبة!،رةما!رج.(71

7:91؟خر)رجمأجالحبرئةةفي)ال(ستنقع،

جامدماء)غديزا((.35:7إش)سواقي(8:ا،

عنهاغابمنطقةإلىيرمز.القصبفيهينبت

)مستنقع((.:1423)إشوالحيوانالإنسان

.لباس،رخ)ار(،سح

لأسبابالمسحةتمارسكانتمسحة،الزدتسسح

فعلهاك.الدنيوئةبالوجهةوندأ.ودنيوتةدينئة

ا:21،صم)2خ"ش"موفعلك"واس

عنيبلالسهمليجعلالترسئمسحه(.:21إش

فالزلت.يالزيتالانسانجسدويمسح.صاحبه

فييحمتعمل،(401:15)مزتشغالوجوهيجعلالذي

ولمعانه.لبوتهلهويحفظالجسدليحميالثرقنالعالم

الفاخرالزيت6:6()عاالقةالطبقةواستعحلت

(41:3مر؟36:لى،2:12)أسبالطبومزجته

؟38:نح35؟،03:25)خرالعطارونيصنعهالذي

.(8:13عما)راتوالعطا(ا:01جا

المرأةبجمالالاعتناءفيمرازاالزبتذكر

؟51:3يه،2:12أس3،3:را؟41:2صم)2

بالزبالمسحواعتبر(،13:17)ير(دا،16:9حز

الذيالضيفرأسعلىئص!ث.الضيافةطقن

لو،:ه313:2141؟؟23:ه)مزبهرامهنبغي

يدك2(:+ا)مزهدونلحيةعلىوالقت.46(7:

الأرجلومسح.العملبهذاقامالذيسخاءعل

.خارقطاجله7:38(الو

9:8،جا9؟؟27)أمفرحعلامةالمسحةوبدت

وغيالث45:8(.مز61:3؟إش؟401::3!انش

:3(01يه2؟:14صم)2الحدادعلىيدكالزت

والتودة(6:15مي؟28:04)نثواللعنة

يذكرو.(6:71مت؟3:3را؟21:02صم2)

الجروحلمعالجةكداواءالمراتبعض)المح(الدهن

جز-لبانفترالممارسةهذه34(::01لو6؟:أ)!!ثه!

معالجةأجلمنللزلتالجديدالعهداستعمال

التقليديتحدثهنا.514:ج،6:13)مرالمرضى

ومع،الهايةوفي(.المرضىمسحةعنالكاثوليكي

المصزدة،الطردقةعلىالتحنيطيمارسلماصرانيلأن

معممزوجبريتالجئةتدهنبأنالعادةجرثفقد

4(.930-ة91بو56؟ة23لو،ا:16)مرالطيوب

نإدينيئ.كعملبالزت(الدهن)أوالم!ح

دوقاعنهايعئزالعبرمم!،العالمفيالدي!يةالمسحة

وعلىالأشياءعلىينطبقالذممهماح"ش"مبفعل

ممحالإلوهيي،التقيدفبحسب.الاشخاص

فصث31:13()نكإيلبيتنصبيعقوب

لا28:18،35:14؟)تكرأصهعلىالزيت

وحسبالطفس(.معنىنحذدأننستطيع

03:26-)خروتوابعهالمجدتكريس،الكهنرتي

بمسحيتئما(8:.ا-الاا؟04:.ا-ا92؟

)خر!(!!مشن.م)ش"المسحة"زت

إلىسلمقدجذامقذسزبوهو03:22-23(،

التقدمةخبز+وطقس.(4:16)عدالعازرالكاهن

العادقيبالزتتمسحالفطيرالكعكاتأنبذكر

6:15(.عد7:12؟2:4؟لا92:2،)خر

نذكر،الزبلهميمنحالذينالأشخاصوبين

ولا،الكهنةوعظيمالملكخاصنبشكلالتوراة

بالزباليشعبمسحالأمرإننقولأنلنايتيحشيء

يجعلناماوهذا16(.ة91)املنقذقد،كني

لو=61:ا)أشبالقلتالنبيئمسحأننعتقد

ولقبوالنبئ(،الكاهنبينيماهون4:18،

لكورشأعطيالذي(،المسيح)أو"الممسوح"

أخا=501:15)مزوللآباء45:\()إش

مز3:13،)حبللشعبورتما16:22(،

بدأوظيفةعلىتدذاستعارةهوهذاكل28:8(،

بها.بالقيامالشخصن

نذكرلاالتوراةأنمع؟الملوكئةالمسحةعنوماذا

شاولمثلبالزيتالملوكبعضسحإلا

:16،3)اصموداودا(:ا.9:16؟)اصم

وأبشالوم3(:75؟،2:4صم2،-1213

34،:ا)املوسليمان(91:01صم)2المغتصب

،9:3،6مل2؟91:16ملا)هوويا(9345،

مل)2ويوآحاز11:12(مل)2ويوآش12(

جميعأنالأكيدمنيدوملكا(،أقاموه23،03:

ئسحواقد،أيضأ(اصرانبلملرك)وربماجهوذاملوك
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)أوالممسوحولفب،الملكنصنعفالمسحة.بالزت

"مسجحلقبالعرية(،فييحش)م(المسبح

2:.ا،)اصمالأعظمالملكيئاللقبهو،الرب

16:6(.17،:ا،515؟35،12:3؟

هوالملكئة()والمؤيتسةالطقسهذاأصل

وئيقةمنوليسفيه،شلثلاماهذاخارجيئ.

بلادفيمسحواالملوكإنبيقيننقولبأنلناتسمح

للموظفينمسحةغرفتحيثمصروفيالرافدين

لدىفمعروفالطقصأما.لفرعونوالخاضعين

إرسائللمصرالخاضعبنوالكنعانيينالحثئينالملوك

تكونأنالمعقولمنويبدو-51:4.91الحمارنةتل

بعدالكنعانثةالممالكفياستمزتقدالعادةهذه

أننتطبعلاأنناجمر.المصرئةالامبراطورتةسقوط

(9:8،15)قضلايوتام"مثلشهادةإلىبقؤةنستند

لاكما،ابيمالكبملكتدوينثاارتباطأيرتبطالذي

لاالتي15(،:91)املحزائيلمسحةإلىنستند

فيولا8:9-15(مل)2البيبليافييثبتهاماتجد

..مقالتاسعالقرنفيالأرامتةالنصوص

اسائيلفيبهأخذقدبالزيتالمحأنفيصكلا

يكشفلاالمسحأنغير.بالملكيةأخذواساعة

يمتلكصما-2فإن.الأصليمدلولهعنبسهولة

حملتهماحفانجدأنعلينافيصعبأدبئاثارلمجا

،المعاصرةالنقدتةوالدراصات.التدويناتنحنلف

المسحةإلىالنظرةأننفكرتحعلنااختلافها،رغم

شاولعهدمنذواحدةدفعةنعطلمتالملكوالى

)فيدينئطاجكلللممحنرفضلاكناوانوداود

فمن(،بالإلهمرتبطة،مقدسةالملكتةفيهئعتبرعالم

علىإيدكشعبئاطقسأيكونأنالمعقول

يدخلأنتبل5:3(2،4:صم2،الديموقراطية

:11،34)اململكاسليمانتنصيبليتورجئةفي

علىبضوئهيلقيلاهوتئاتفك!زاويثير45(،93،

البيبلي.مدلولهويعطيهوداودشاولملك

ئحطىدينيكطقسبالقلتالمسحبداحي!ذ

:7(12صم32؟،9:16،16)اصميهوهباسم

الكهنةعظيمبواسطةا(،:01)اصمنبيئبواصطة

مغاالاثنينبواسطة11:12(،مل9:932،)امل

الريت،مسحة

ا:34،)املضذسمرضعفي34(اة)امل

الذي:93(1)املالمقدسبالزيت:12(11مل2

ويجعل(:01:161613صما)الروحعطتةترافقه

لته،منذور)كانهمكزيئاشخصأالملكمن

98:04؟مز11:12؟مل12:.ا؟2!م

يحاملهالذيالربمعخاصةعلاقةفي132:18(

لاالذي98:27(2:7،مز؟7:14صم)2كابنه

26:9،11،؟2401:أاصميمئهأنلأحدمجق

:22(.91؟14،16:اصم232؟،16

الكهنةلعظيمخفظتفدالكهنوتتةوالمسحة

16:32؟8:12،؟4:35،لا92؟92:7،)خر

)خرالكهنةجميعإلىوامتذت21:12(،

04:14-9،03:03؟4،92:7؟28:04-أ

منعنصرفالمسحة3:3(.عد8:03،لاابم5

فحسبللتكرش!.الكهنوفيالطقىعناصر

زلتموسىصث92:7(،)خرالرلتفراثض

لبكزسه،لبفذسهومسحههرونرأسعلىالمسحة

)هرونالكهنةجميعومسحة8:12(.الا

زلتبرشنتتثم04:12-15(خر،وأبناؤه

03(.8:الاالمذبحمنالمأخوذوالدمالمسحة

لهاضهادةنجدلاالتيالكهنوتثةالم!حةوهذه

اسرائيل،إلىتدخللم،ايراثيلخارجمكانأيقي

محلالكهنةعظيم)حكالمنفىبعدإلا،يبدوماعلى

الكاهنوذكز.الكهنوتيالتقليدحسب(الملك

الاإلههمسحةزتتكرس!كتفهعلىيحملالذي

القداسةشريعةإلىأضيفكلامهو21:12(،

عدا)ماآخرنصنمنوليى.التثنيةل!فرالمعاصرة

صنةحوالي،عصرهيعكسالؤي92:22أخا

المنفى.قبلالكهنةعظيممسحإلىيلمخ003(

بأبناءخاصبشكلاهثمتالتيحزقيالوتوراة

.العادةهذهتعرفلا،صادوق

بحدجاءتممارسةأمامأتانعتفديجعلناماوهذا

بحدالجماعةرئيس،الكهنةعطيمإلىفنقلت،المنفى

خرر،ز)نوشاراتالمسحة،السبيمنالعودة

النصوصوخارج.الملك8:9(لا93:03؟

المسحة.هذهئذكرققحاالكهنوتثة،التشريعئة



مسرفوت

(داودنل)منزربابلهمااللذانالزيث"و"ابنا

عظيممحةعلىيدلأنلا،يثوعالكهنةوعظيم

وهرون92:22(أخ)اصادوقفمسحة.الكهنة

عظماءرسامةشكبلاتعكس45:15()صي

84:01مزمموحمثالعلىايامهما،فيالكهنة

أونيايكونقدالذي9:26دافيالملغىوالمسوح

الكهنة"نسلإن4:03-38(.مك)2الثالث

مسحعلىيدكقد1:15(،مك)2الممسوحين!

(9079)نظحقمرانفيكما،حمع-لالكهنة
لنسوفكهنولئةممحةعنضهادةآخرء.

الرومانئة.الحقبةفيتظهر

الث!مالتةالحدودعلىيقعموضع.الحريق:مسرفوت

13:6؟8؟11لىرج.الموعودةللأرضالغربثة

تقع(.المياهسرفة)أيمايمسرفوتنقرأحضث

وعكا.صوربين

صرفوت.،رجمايممسرفوت

ترجمة*رج.أرمنئةترجمات-رجمحعونؤمسروب

جيورخه.

سملةالملكعاصمة.أدومفيتقعمسرشة

أ:47(.أخأ-36:36)تك

الذينعشرالاثنيالقؤادأحد.خبرأوعددمسفار:

-2(2:)عزالسبيمنالراجحينمقذمةفيساروا

.7(:7)نحسفارت

مفار.ءرج7:7،نحمسفارت

.م.قالثاقالألففيازدهرتالتىايصارهيمسكحة

فيهاكتث!فتومعابد(.وقصورمساكن)بقايا

الاكادئةباللناتكتبتالرتممنمحموعة

ودينئة.اقتصادتةبأمورتتعئقوالحورئةوال!وسثة

ملتقىكانتالتيالعباسيئالحصرفيمسكنةوهي

.الشاموبلادالجرلرةبينالمواصلات

الحالم.ءرج)ال(،مسكونه

شحولئة.*رجمسكويخ!

غنوصيئمؤثفأمامهانحنالئلاثيثتمسلأت

وهو.حمادينجعمكتبةفيالفبطثةاللغةفيحفظ

ويجعل،اللهالكاتفيهيمتدحمثهلئانشيذايتضئن

الله.أزلتةيذكرالكتابهذا.شيتفمفيالمديحهذا
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هذافييشاركأنذاتهبمعرفةيشطيعوالانسان

فيوالنفساللهمعرفةعنالكاتبوبحتر.الئات

مضمرنأنفتعلماالمقذمةأما.صمتفيثمنشيد

ربطوهكذالدوسيتاوس.كشفقدالث!يد

سمعانالغنوصتة،بمؤشسالنشيدهذاالكات

اسصاءثلاثةعلىفتدكاللاثالمسلآتأما.ال!احر

بربيلوالذكر()مبدأاداماس:الغنوصيالآلهةأعافي

أما.محذد(كير)مبدأبنفما.ذكزا(صارانثوي)مبدأ

والنزولللصحودرسمةإلىبنايخعودالنثسيدمضمون

يهودتة.أصلهافيكانتغنوصئةبهاتتمئزالتي

اليونانية:فيح".يش"موالاراميةالعبريةفيمسيح

فيإلاالمقدسالكتابفيتستعمللامئا.

علىوتدك.بالزيتالمموحتعني.14،4:25:ايو

هذافي؟سامبشكلاللقبهذايحملالذيذلك

تشحملأنيمكنأوعلماسم"مسيح"يقابلالمحنى

يوأما4:25(.يوأرجالعريفالبدوناللفظة

أيضأنعتبرهأنناعلىفيدكالشرلف(،ال14)مع:أ

آخرين.أشخاصعلىتنطبهقأنيمكنكتصمية

شأنهم،اصرائيلملوككان.المالكالملك1(،

والسوريينمصروعظماءالحئيينالملوكشأن

فيالرفيعةكرامنهميتلفون:لفرعونالتابعبن

.ا:ا،)اصمبالزلتفيهئمسحوناحتفال

ا:93؟امل5:3؟2:4،صم16:132؟

9:14،قضرخ9:6،11:12؟مل162؟ة91

)أو"م!يحالملكسفيلهذا91:15(.امل

11،26:9،11،ة24:7)اصمصهوه"ممسرح(

23:ا؟91:22؟16؟ا:14،صم16،232،

(الربمسيح)="عسبحه"أو4:02(مرا

5،16:6؟2:01،12:3،)اصم

02:7؟18،5:ا2:2،مز22:اه؟صم2

45:1(.إشفيكورشإلمطوبالنسبة28:8.

2:35،)اصم"مسيحي"فيقولالربيتكلم

خاصةعلاقةتخلقالمسحة،هذه132:17(.مز

)تكالعباديةالنصبفيكما،والالهالممسوحبين

الممسوحفيرتدي93(.:92)خروالمذابح(:2818

لامصوئاضخصهيصحلهذاالالهئ.السلطان
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ا:14(.صم112؟24،726،9)اصميم!ى

عظيمبمسحونكانوا.الكهنةعظبم،2(

لا92:7؟)خرالملركيمسحونكماالكهنة

عظيم6:!ا16،ة5ث4:3لاصفىلهذا8:12(.

(.المسحةنال)الذي"الممسوح"الكاهن،الكهنة

سائرنالحبنمعناهاخسرتالنسمةوهذه

.ا:7،لا28،4:ا)خرالممحةأيضأالكهنة

فينرىأنيجبا:.ا(.مك3:32،عد

9:25-دافيسحته(الذي)الرثيس"مم!وحي"

الثالث.وأونيايثوعالكهةعظيمىإلىإشارة26

بطئق22(:16أخ)ااه:501مزإن.الآباء3("

علىعميقةدلالةليدكالآباء،على"مسيح"لف

بالته.علاقاتهم

،2:2مزجانئاوضعناإذاالوعود.المخئص4(،

،57،:32:91؟17سل)مز"الله"مسيحعبارة

سيحي(،722:؟ا:93:745؟ال!رلانيةبارؤ

!أ)بدون"مشيهح"أو4(ا:ا)ير"المثيا"ولفظة

34،ت93؟ا03:السريانية)رؤبا(التحريف

تدذ4:25(،يورج12:32؟28-92؟ة7عز

أما..مقالأولالقرنمنذالعتيد،المسيحعلىكلها

يأح"يس"ميقابلمافي!تعملالجديدالعهد

4:25(.4،ا:ايوعداما)هذاكرستوس

الأناجيل،فيتدكعبارةهي)ا!(السؤمسيحافي،

بالصتيسرعأمرعلىمر،فيضماولا

5:43،ا:44؟)مرشفاهمالذينللأشخاص

)1:34؟الشياطينمنهمطردأو8:26(7:36؟

شخصطلهيمكشفأنبعدللاميذهأو3:112،

هولتهتذكرلابأنالتوصبةهذه9:9(.03،)8:

جزءهي:7(،16)9:9؟القيامةبعدإلأالحقيقة

صدقعلىيدلشرطأيضأوهي.يسوعتربيةمن

الأولى،.متعذدةالنظرياتجاءتللبئر.تجقيه

القائمبالمحيعالفصحئإيمانهاالكيةاسقطث

واعئايكناالذيالتاريخيي!وععلالموتمن

إلىالممارسةهذهنحبتالئانية،ميخا.كونه

فيهتعيدمر،عندأدبئانهخاآخرونورأى.يسوع

لكي،قيامتهضوءعلىيموعخبرةقراءالكنيسة

المسيحانئة

الأخيرةالنظرةهذه.الالهثةوبنؤتهمسبحانتتهقبرز

.المعقولإلىالأقربهي

انتظارنفيبهالفظةالمسيحانية)الى(مسيحاشه،

إلىيحملالذمنموقدمسيحب()والاعتقاد

وجهةهيالمسيحانثة.بهالموعودالخلاصالبثرئة

مجيةبتوافقوحين.الخلاصانتظارمنخاصة

الأخيرالمصيرومعالحاضرالدهرمعالمنتظرالمسيح

كله،للكونكلها،للبثريةالمختار،للثمحب

انتظارهناكأنإلأ.اسكاتولوجياالمسبحايةنسئى

عندئذ.شخصيمخقصبتدخللافيهخلاص

هذهفيمامع،مسيحبدونمسيحانثةبسئى

نمتز،اصائيلمسيحانثةفي.مفارقةمنالتسمية

وأالملكيالمسبحالأسصاء:منعديدةأنماطآ

بمثلهفيمابمئه)الذيالنبوقيالمسيح.الداودي

)كماالكهنوتيالمسيح(.إشفيكماأالمتاعبدالله

الانحان.وابنعث!ر(.الاثنيالآباءوصئاتفي

مسيحانثةأنبعضهماعتبر.الميحانيةأصل!ا،

بالتعليممتاثرةولدت.منفاويةبحدظاهرةاسرانيل

بمخفصالرجاءولد:يثىءكلنهايةحولالفارصي

وأالمنفىخلالالمختارالشبإلىالخلاصيحمل

فارسينحئصأوشاشيانتمثالحسببعده

الموتى.وقيامةالثزودمارالعالمننقيةعيئهصيحمل

يرتبطلاجليالنشخصهوالميحأنآخرونررأى

يهوذا.ملوكفيتاريخيئبشخصتعققتبآمال

داود.سلالةدماربعدولدتفالمسيحانية

اسائيلفيالخلاصانتظارأنثالثةفئةوأظهرت

لحاموس!ابقهوبلبكثير.ذلكمنأقدمهو

أ!لعنأيضأبحثتالفئةهذهولكن)5؟18(.

عنهيبحثتاصائيل.خارجالمسيحانئة

الذيالبداياتتلكحولالشرجمةالميتولوجتات

المبدأبحسصالأزمنةنهايةفيعودتهينتظرون

لاولكن."الأزمنةكبدايةالأزمنة"نهاية:المعروف

ترخواالرافدينبلادوأهلالمصرلينأنتبينإشارة

الزمن.نهايةفياسكاتولوجي،مخئصمجيء

الأوسط"الشرق"نصوصفيالواردةوالصوص

لأميرعتيدمحيءعنإنباءليست)441-452(



المسيحانئة

،الآنالمالكالملكبنجاحانباءبل.الخلاصيحمل

علىالمنتصرالجديدالملكإلىنبوفيبشكلتحثةأو

يمسئما)هذاوالازدهارال!لاموصاخأعوانه

علىالتعاببرهذهتدكإذنالملكيئ(.البلاطفيكلام

الملكهذاعهدفيستسيرالأموربأنيقولرجاء

السابق.الملكعهدفيعليهكانتئماأحسنبشكل

،الحدثبعدانباءاتهيأخرىنصوصوهناك

ناريخيئ.ملكإلىبالتالمطتتوخهوهي

فيالميحانئةأساسعنالمدارسإحدىوبحثت

هوالملك:تقول،القديمال!ثرقفيملكيةايديولوجبا

لهذا.اللهمعالملكتحامىأو.للألهئحسيدأوالالهابن

لطقسسنةكليخصعالملكهذاكان،ال!ب

صراع،دراماتيهثاتمثيلاثملأ،والاذلالالعذاب

فيالحياةقؤةونجديد،الثواشتواتضدالاله

الإلهثة،البنؤةحولالفكرةذاتونجد.الكون

يأملالذياسرائيلانتظارفي،ممؤهتتنبثكل

011:3؟82؟)مزمسيحملكبمجيء

واضخاحضوزاحاضرةالآلامووجهة.(ه:9إش

تحيا،الانصانابنصورةوفي.يهوهعبداناشيدفي

البداباتلملكتجسبذهوالملكبأنالقانلةالفكرة

انسان،الأولالانسانمعتماهىالذينفسه

المسيحايرائيلبنويتصزرأنالطيئمن.البدايات

حولالوقتذلكفطعرفتأفكمارحسبالملكي

الايدبولوجياهذههلل:تساءولكننا.الملكية

اصائيلشعبعلىالمدرسةهذهطتقتهاالتيالملكثة

فهذه،كذلكالأمركانوان؟الأفكارهذهتوافق

لفوىدورينجدبدعلىالمؤشسةالابديولوجبا

والنهائيالفريدالطابمتفشرأنتستطيعلا،الكون

اسرائيل.فيالمسيحانيللانتظاروالاسكاتولوجي

فياصرائيلمسبحانتةأصلأيضآآخرونوطلب

بنيالربجعلبهالذيالوحيهذاسينا،.وحي

المتقبلفيسبندخلأنهلهموكفل،شعبهاسائيل

صيناء.بزلةفيبدأهالذيالعمليمثملكيأجلهممن

ف!يصبحمنظور،غيركانجهوهأنبحاولكن

هامشخصبواسطةالجديدالتجلىهذافي،منظوزا"

وهذا.المسيحهو.الشعوبجميعلهسنخضع
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الامكماتولوجيالمستقبلفيإسقاطأسيكونالمسبح

لكلأثزاونجد.الاولالانسانعالبدءانسانلصورة

مي9:15إش:7؟15أي24:17؟عدفيهذا

لهايعدأالنظرلةهذه7:13-14.دا،5:اب

.عديدونمؤئدون

كاناصائيللمسيحانئةشكلأقدمأنيبدو

ا؟94:.ا-اتك)رخملكيمسيحموضوعها

آراءتعكمىتدنصوصهي،-24،7:1791عد

سابقةحقبةفيكتبتوكأنهانقرأهافلا،متأخرة

عاشحقبةفي،المعقولمنلبسولكن(.للملكية

نظامفيالبدوأنصاتمنكشدبفيهااصائيلبنو

تسيطرسيايتةبشخصئةفكروايكونواأن،قبلي

تمليهالاخاصةسلطةوتملككله،الكونعلى

بكونواأن.ملكيةوبالتاليمستمرة!صلطة،الظروف

إلىالخلاصتحملالشخصتةهذهبأنفكروا

.أعلاهذكرتالتيالنصوصحمبالثب

نإيقولواتعمنعينهاالتيجةويستخلصون

،ا:17،اي،ة8)اصمالمفاومةستلقىالملكية

الملكتةكانتلوأحدبهيفكرلاماوهذا27(،

مسبق.بشكلتحيلوهاكمابالمجالتةارتبطت

كانتحقبةفيولدتالمحميحابةأنيبدو،إذن

حدالمجيد،داودفحكئم.اسرائبلفيثابتةالملكتة

يتصؤرواأنإلى،طبيعيوبشكلدفغاالاسرائيليين

قديرتلكئلكصورةفبالالهئةالمواعدتحقيق

علىبل،شعبهأعداءع!سلطانهيجعلومننصر

ثمرةكانتالتيأورشيمأنوبماكله.العالم

بناهالذيالهيكل)معالشخميئداوداخلال

لاسرانيلالدبنيالمركزصارتقدصلبصان(،

الملهمالكاتمثعملالعهد،تابوتحضوربفضل

العقلئةفيخاصةمكانةالداودثةالسلالةإعطاءعلى

فيوتثئتتكزسهذاكليهوذا(.في)أقلهالئبثة

اللينورجياوهذه.صهيونفيالهيكلليزرجية

واقه،داودالملكبينالشخصيئالعهدعطمت

والعاملسيناء.فيوالثباللهبينالعهدمفابل

العهد،منالآخرالنوعجهذاينعققمافيالحاسم

المدؤنأنومع7(.صم)2نالاننبوءةكان
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فيكلهاهتمامهجعلقدالنعنلهذاالاشترافي

رج؟إآ13سليمانسيبنيهالذيالهيكلوفيسليمان

ا-17:اأخا8:16-.2؟5:17-91،امل

7:6،تثرج)آ22-24،الثمعبفيكما14(،

إلىنتعزفأننستطيعفنحن92:12(،26:17،

هوداودليس:النبوفيالقرللهذاالأصليالمضمون

الربولكن،للربهيهلا()=بيئايبنىالذي

بلحجر،منبيئالالداود.نسلأ()-بيتاسيبني

الدائمة.ميزتهااصائيلفيالملكيةتكونسلالة

،الانسانوابنالكهنوتيوالمسيحالنبويوالمسيح

قديمةلآمالكتكييفبحد،فيماجاءهذاكل

وئدالملكيالمسيحإن،أجل.الملكيئالمسيححول

المتالم.عجداللهء،الانسانابن،رج:أخرىأنماطأ

المجانية.لطؤر2(4

القديم.العهدأولأة.

الملكي.المسح)أ(

ليهوذاالمديحنشيدبعدنقرأ،:8-9412تكفي

1-12()إآياتثلاث(يعقوببركة)آ9-8،

)هكذا"الشعوبله"ستخضعملكعنتتحذث

الأيةهذهالمسيحيئوالتقليد21:32حزفهم

هذاؤضعفردوسيا.عهذامحيئهفيدشن(،الغامضة

داود،علىأولأفانطبق،يعقوبفمفيالنبوفيالقول

لملكتجسيذاداودملكيةالشاعراعتبرمابقدرولكن

المختارجهوهلثبيرجوهامثالتةوسعادةشامل

النيبلعاموأقوال.ملكأولمعتتحفقلاولكنها

،جاءتقد،لبنيهيعقوبمباركةتدمقديمةهي

)عدثحثيهي.الشمالمملكةمنيدو،ماعلى

نجمة()أوكوكبصورةفي17-18(24:7،

:12(14أشرج،الشرقفيقديمملكيرمز)هو

الداودبةالسلالةإلىينتميالذيالمسكونيالمللثذاك

عماليقأخضعالذينقدئة(،مشكلةنطرح)هنا

12(.8:2،صم)2وأدوموموآب03()اصم

لأحدأولداودممرائا)ألفا2؟.امزوينشد

011:ا-2(206،فيصهيونتذكر،خلفائه

والذي،الملكيالبيتلهذاالرلثبهوعدالذيالتسثط

المتمزدة.الشعوبعلىاللهفرضه

المسيحانئة

المفذسالطابمعلىالمزمورانهذانيشذد

اسمصية)المسيح،الممح!وحهو:للملك

دائرةمنأخرجلهذا،.المفدسبالزلت(المفعول

فهو،لهذا.بالئهوثبفاارناطأوارتبط،الدنيومم!العالم

)مز،الله"ابنيسئىالعرشعلىجلوسهمنذ

علىلاالضوء،يلقيالذي7:14صم2رج2:7؟

بفضل(.ورحمتهاللهحنانبرعلىبل،الملككرامة

ببعضبالقياع!الملكلهذااذنالاختيار،هذا

امل-.2؟6:18صم2إرجالكهنوتثةالأعمال

16012-13(.مل9:252؟55،64،،8:14

تفسيرإعادةنحوالطرلقالمزاميرصاحبفتحلهذا

يسئيهبأنترددفما،للمسيحالئةالكهنوقماالطابم

الملكبملكيصادقالجديرالخلفمنهويجعل،كاهنا

علىيتفؤقولبهه14:18-.2(.)تكالكاهن

لامتيازاتهالابدئبالطابعملكيصادق

المملكةاعتروا،المرحلةهذهفي011:4(.)مز

لملكوتكملةمباشزاامتداذاحالأيفيالمسيحانية

أمامهم.حاضرأرضيئ

الفدبمالتواصلبدا.جديدةمرحلةإشعياودشن

نأومع.انقطعفدوكأنهوالمسيحالماللثالملكبين

التمثديدكانداود،نسلمناعئبرالمسيح

التهديدفحين.الاختلافاتعلىبالأحرى

الملكأشعيادعاالافرانيي،الاراميبالاجتياح

يسأل!أن،الأضوربينلدىسنذابطلبالذيآحاز

واذ.اللهبهوعدالذيللعونعربوئاتكونعلامةالله

الذيوهو،علامةاللهأعطى،يسألأنالملكرفض

علامهأعطىالثر،رغمخلاصهيحققأنيرلد

المسيحهوعمانوئيلالسباقهذافيعمانونيل.

حزقيا!)=احازابنفييرىأشعياأنأو)8:8(.

فييعلنأنهأو.بالريتالممسوحالملكأوالمسيح

نأدونللصبيحقريئاعيئاعمانوئيلشخص

والاعلانمحدد.نارصينيشخصوبينبينهيماهي

ا؟16:اتك)رجعمانوئيللمولدالاحتفالي

منموافدةنصوصمع3ا:الو13:4؟قض

علىيدكوما.الئخصهذاأهمئةببينأوغاربت(

)غلامة!!ملعبأنالاعلانهوالأهميةهذه



المسيحانئة

أمامنكونقد.التعريفألمع،غلايممؤنث

مأ،أبيمثلاحاز،ببتإلىبنتميمحددشخص

ماعلىالنصيشذدوقد18:2،مل2حزقيا،

ولذا.سنلدخاص(بثكلصهملعهذهينتظر

الصبئةهر!"ملحللفظةالخاصالمعنىأنبما

مأبكرهرفعمانوئيل،تتزوجأنتستطيعالتي

ليس.المهثةهذهأجلمنخاضااختيازااختيرت

نإبتولثة.ولادةفيفكرأشعياأنالأكيدمن

لتضضنهالاولكنهاالجسد،سلامةتفترض"علمه"

ب"آ16فينجدحيث24تكفيكمابالضرورة

التيرفقةعنللحديثعذراء(،)بنول!"لوت

مأوفيعذراءبعدوهيآ43في!!ملحسضيت

عادةنترجمالتيالسبعينئةوهناكأيضا.03:91

تكفيعداما)صبتية("يانيسيابلفظة"علمه"

نرجصت24:43تلثفي7:14.واش24:43

خطفي"برتانوساباليونانيةفي"علمه"

المترجمونفكر7:14إشوفي24:16.تك

اللههوالحقيقئالفاعللأنعجائبثة،بولادة

71:6(،،"ا22:)مز"الرحم"يفتحالذينفسه

الاصتعصال)رجاصرائيلهي"علمه"ولأن

نحنالسبعينئة(.فيبرتانوسللفظةالامشعاري

صفا.اعترلنمنقديمتأوبلىعملأمامهنا

النبوءةهذهأن:23أتلاحظ،المعنىهذافي

عمانوئيلوطعام.وولادنهيسوعجلفيتحفقت

الخلاصزمنملأأنهعلىواضحبشكلإليهئثمير

الفردوسيالعصرعودةعليهتدلةالذي

7:15()إشوالعسلفاللبن-9(::ه11)إش

،مح!ارةتقدمةالرافدينبلادفياعتبرااللذان

الكبيرةالسعادةإلىالبدوعاداتفييرمزان

وعح!ل،البنعبارةيقابلماهذا02:17(.)أي

هيكنعانأنعلىفتدكالتوراةفيعرازانجدهاالتي

=3:817،)خروالبركةالوفىيملأهاأرض

وفي26:9(.11:9؟=6:3تث+:3؟13:ه؟

الكبيرالزهدإلىرمزاالطعامهذاصار،عينهالوقت

فييهوذا.فيأحياءظفواالذينعلىئرضالذي

حيث7:22إشنفهمأنيجب،عينهالمعنى
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تحملالتيالصغيرةالبقئةعنالئمنيتحذث

ا!كي،علاتابآهوتجعل.المسيحانيةالمواعيد

يصتنديعرفحين:الزمنيالمعنىأو.يعرتبحيث

هنا(أقحمتقدتكونالتي84:نشبهالتيآ16إلى

فيهعيبلاالذيسلوكهوبينعمانونيلطعامبين

الخبر(.ويختارالشز)يرذل

ماالعمانوئيلهذاإنفقطيقولأنالنصيرلدلا

ا:93(،تث)رجوالمراهقةالصباعهدفيزال

:3-4(.9:611؟)إشالمسيحنمئزسمةوهذه

قبلأحاز(عندإيماناللاعقابهو)وهذاولكن

وهذا.داودسلالةال!ثقاءيضرب،عمانوئيلمحيء

الجليالنالأسلوبمنقردبةألفاظفيئعتنما

اللتينوأشوريةمصربيدجهوذااجنياح)7:17(:

الأرضتحؤلبحيثقفر،إلىالبلادتحؤلان

)7:17-25؟للغنممراعإلىوالحصبةالمفلوحة

فيالحضر،عالمإلىينتمىالذيإشعياإن-8(.8:ه

(،الكرمةزراعةسئما)ولاالزراعةفيهتنظمتبلد

فيللبدوكانتالتيالاهميةوالعسلللبنعادفما

السعادةمنالفديمالموضوعهذافيرأى،الماضي

الحضارةأث!كالمنث!كلإلىعودة،البدوية

2-ا7:)رجانحطاطبعدهماوانحطاطأالبدا"لثة

شعبهعنيتخلىالرببأنالقائلةوالفكرة122.

أيضأنجدها،المسيحمجيءحتى،خطاياهبسبب

التيتلك"تلدفيهالذيالزمن5:أ-30ميفي

.714:إش"علمه"إلىتلميحوفيهتلد".أنيجب

صيءلاأنالاقتناعكلمقتغهوا.8:9-إشإن

يهوذا)نخليصاللهمخططننفبذبوففأنيسنطبع

وقد(.مسيحإرسالبواسطةالاجنبئةاليطرةمن

بعضهمرأىا-9.6:إشفيالاقتناعهذاتوثح

بحيث،العرثىعلىالجلوسنثيدالقطعةهذهفي

اللهبتبتيترتبطآهعنهاتخذثالتيالولادةإن

ولكن2:7(.مز)رجتتويجهيومفيللملك

فيعمانوئيلأمامأنناعلىيدك"ولدألفظةاستعمال

7:14.نصنولادتهأعلنكما،9:4-ه

منسل!لةثالريخعةالشخصيةهذهأفيةعنيحتر

من31كلويتآلف،إلهئةتكونتكاداسماءأربعة
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.أبديأب.قويإله.عجبممثير:اثنبنعنصرلن

الاثنبنالماسوريالنص)يفصلاللامرئش!

الأولين،الأربعةاللاتينئةوالجيةالأو(سين،

هذهأننلاحظقدير(.إله،مشير،عجب،

)شير،بثريةصفةستتركبالأربعةالأسماء

الدائرةإلىينتميعنصرومنرئيص(،،أب،قدير

الأبد،،الله،)المعجزةالبشرعالمتتجارزالتي

تبدأالسلسلةأنأيضأنلاحظأنويجب(.السلام

فيفقطئستعملالتي)عجيب(ا"ل"فبلفظة

ا؟15:ا)خرالخارقةاللهأعمالعنكلام

بروتوكولفيا(.25:إش،78:12؟مز*:15

لعظماءيحقائيلي(،الاص)ومنهالثرقيالبلاط

7؟ة45مز،)الله"ايل"لقبيأخذواأنالأرض

"إيلاسمإنبحيثا(7:؟4:16خرر!82،6:

المسيحعلىطثقالقوممخ(الله،الجبار)اللهر،وبج

01:12إشإن،وعذلك.الإلهيةالطبيعةفتضتن

لنايتيحلاجبور"،"ايلنفسهيهوهيدعىفيهالذي

أسلوبإلىحصزاينتميوكأنهالاسمهذانعتبرأن

نأأرادأشأنفيشلثلاالملكئ.البلاطيعرفه

القوياللهان،عمانوئلباسمفعلكما،يقول

بدكالنصرةإلىشعبهبقودأنوحدهيقدرالدي

المشح.فيحضورهعلى

نحنللابد،أبأوالأبدأب،الئالثالاسمفني

بأ!،دعأبي:العبريةاللفظة)كانتاختصارأمام

أنغير.الأبدإأب،د.عيبأفصارث.الجماعة

فيدوئااصائيلسيجد:العادتةالترجمةثثتتآ6

والازدهارالامانيحملالذيالمتنئهالحامي،المسيح

.السلامرئيسهذالأجلفيدعىداود،مملكةإلى

دورةإلىأيضآهوينتمي11:ا-9إشإن

تشيريئىا(افرعصورةكانتإذاإلا،عمانوئيل

)إشحصلقدأمروكأنهداودبيتسقوطإلى

وأالمنفاويالاصلعلىحينئذيدلماوهذا.(6:13

السابقةالأقوالكانتساعة.للفطعةمنفاويالجد

هذاجاء6(،:)9للمميحالداوديالاصلتفترض

ثانبة:ميزةوهناك.واضخاتاكيذايؤكدههناالقول

تاريخيئتطؤرنهايةالمسيحمجيءمنالنبيئيجعللا

المسيحانئة

المثالى،الملك،المسيحإلىفنظرته.معاصرةلأحداث

زمانه.وضعمعتعارضأتتعارض

؟ه:23إرفي،عادلحكمفيالرغبةذاتونجد

(.المسيحإرصالأجلمن)صلاة72مز،15كم!:

الأرضخصبمعسيحملالمسيحمجيءإن

(7)72:3،الأبدفيوالسلام16(72:)مزالعظيم

هو6؟35:ر!11:6-8؟)إشوالفردوسيئ

11:9(.)إشالردث"اصعرفةملء2:02(،

لافتبشكلتبدو5:ا-5ميومسيحانئة

يدكافراتهواسم.إشعيامعاصرهلمسيحانيةمثابهة

)فبحسبللمسيحالداوديالأصلعلى

ويتحذث(.أفرانهعنهويسقى،17:12اصم

معاتصال)فيمولدهعنأيضاالنصنهذا

يخفم!فيهالذيالزمنعلىيدكالذي7:14(إش

ويشدد.فيه2والذيالضيقمناسائبلالرب

يسوداناللذينوالسلامالهدوءعلىأيضأميخا

لقبيعطيأنيتجتبكما.المسيححكمفيالبلاد

ل"،ثىو"مفقطفيسميه،للمسيحملك

الردث.ممثلهوفالمسبحالأمبر.،الرئيى!ةالمنسثط

فينجدهاالراعي)صورةباسمهالشعبيرعىوهو

الاعلان،جديدهووعا.24(دمم!:،3423:حز

الأيامإلى:الماضيالزمنإلىتعودأصولهبأن

إلىتلميخاالمزاتاممثرفيهناالمثزاحيرى.القديمة

جلالة.منالقدمهذافيوماداودسلالةقدم

فيالسلالةهذاكانت98:46،مزحسبولكن

وجدواأخهمآخرونواعتبر.سقطتحينصباهاعز

سماتفىيعودالذيالبدءانسانمرضوعهنا

5:12-.2،رورج،الممسوح)أوالمسيح

يكونتد2،الوافي-94(.15:22،45اكور

فلمحه(،9:)إضأبد؟لا""اسبااسمإلىاستندالنبيئ

إلىأي،للمسيحمسبفااللههئأهالذيالمصيرإلى

الله.نحططفيالأزلقبلوجوده

رإفإن،المسيحعنوحزإرتحذثمانادرا

يومفيلهسيكونداودإنيقول15طه!:6-5؟:23

.وعادلحكيمملكثحقيقي"نبت"الأيامصن

الجليالب:العالمإلىتحيلناسماتحزمسيحويرتدي
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)حزالحياةإلىعادالذيداودهواللامفأمير

يأبلبلاهو*:24-25(.34:23-24،

اللهعملسبكونالذممطالحلاصتدبيرإتامةفيدور

المسيححزفيالسئى24،*:22،في.وحده

24؟34:في)ناسى("الرئيس،"الاميرولكنه.ملكا

12؟،ا":12فيأيضأيعطيهلقبوهوكم!:25.

26:16؟وفي،واسائيليهوذالملوك2103:

عنغرباءملوكإلى9293:18،ت27:2132؟

التقليدفيمرازانجدهاللقبهذا.اسرائيلأرض

بهوذايرعىأنفييقومالرئيسهذادوز.الكهنوتي

علىيدكفظهرره.واحذ)شعئااراصاوقدوايصرائيل

)34:23؟بعضإلىبحضهاالقبائلجميعانفمام

وأصبح18(.،6-313:إررخ-22؟15+:

أنهيعلنالذي+:25فياسكاتولوجئاالمنظار

:22-24(.17حز)رجالأبدإلىرنيشاسبكرن

سنةأورشليمدمارأنعلىبوضوح98مزودك

فيخطيرةأزمةخلقاداود،سلالةونهاية587،

،الربأمانةمنالمثيفنينالبهودولكن.الميحانتة

بعد،أشسواأنههمنفهملهذا.بمواعدهيؤمنونظفوا

يولاكينالملكحفيد،زربابلعلىآمالهم،المنفى

نأيعلن02-2:33حجفإن.الأصفيماتالذي

وا!اتم،يدهفيخاتئا)قريئا(منهسيجعلالرب

القريبةالسياسثةالبنيةفيسيلعبهمهثمدورإلىيرمز

فيآنقرأأن)يجب9-614:زكوسمى.العالمفي

زربابلآ13(إلىبالنظر،يشوعلا،زربابلأةأ

رج)3:8؟مسيحانيلفظهوالذي"النبت"،

ويفترض.(51:+؟23:5إر،ا:11بم4:2إش

إلىواضخاتلميخايلئحالذيا-12اة9عا

التيداود)اخيمةعنبتحذثحينأورشليم

زمنفيأننا)الثلوم(،الدمارإلىويشير،داسقطت

بناءإعادةيننظروهو،المنفىبعدمازمنأوالمنفى

التيالحدودذاتللمملكةفيكونداود.سلالة

خاصبشكلويذكرداود.زمنفيلهاكانت

لهذااليهردمنخاصاحنقارعنفيعبز،أدوم

وبعد587سنةأورشليممنموتفهبسببالشعب

2-4:امرا25:12-14؟حزعو؟)رخذلك

إلىننظروحين4:91(.يوء*ا:7؟مز22؟

وأالمنفىفيكتبأنهنفهم4:6-8،ميمضمون

بالملكثةنفكرتجعلناآ7أنغير.المنفىبعد

69-39؟47،مزأنشدهاالتيالاسكاتولوج!ة

)عودة4:8ميفينجدهاالتىوالألفاظ99.

القصركانحيثعوفل5إلىالابقةالسبادة

داودبيتبأنالأملتحزك14(،32:إش،الملكي

الذيأالقطيع"برجواسم.اعتبارهإليهسيعادالملكي

فينقرأهاالتيالصورةبقابل،الملكئللمقامأعطي

قطيعهيجمعراعبشكليهرهتصؤراليآ7-6

داوددورعلىعبنهالوقتفييشذدكما.المضتت

والشب.اللهتجاهالملكي

فيالشزاحبعضيجعله؟ا9:9-.زكدؤنمتى

السابقالزمنفي:وآخرون.الكبيرالاسكندرزمن

عاشنبيئكتابفيالقطعةهذهوجودإن.للمنفى

حماللاأيضأأخرىعناصر)وهناكالمنفىبمد

هذاحالمنفىبعدعالمفييجعلنا(،الآنلذكرها

المميحلدخولاحتفالىإعلانأمامهنانحن.النمن

عغيتكلمالذينالملوكلمجاه.أورشيمإلىالمفرح

المسيحيكونا:ه(،امل)رج17025-26إر

القديمقالملوكمطثةوهي،أتانعلىجالشا

01:4؟.ا؟5:قضا؟اة94)تك

وسليمانداودصطثةبل91:27(،صم2

بطبيعتهالفرستقابلالتي44(،ا:38،)أمل

9:01(.زك31:ا-2؟)إشوالمتكبزةالحربئة

معنىملموسبشكلتقابلأتانظهرعلىالمشرة

)ولاعدبدةنصوصفيندكالتيي"ناعلفظة

ماكين،،ورعين،أتقياءأناسعلى(مزفيستما

عموعةعلىتدك،ومحتاجينومظلومينمضاتقين

خاص!بثكلالمسيحلهمسيتنئهالذينالاشخاص

المس!يحينتمي،زكحسب12(.72:2،4،)مز

البزاللهمنينالولكنه،المجموعةهذهإلى

شو"نلفظةإلىالتفشرهذايستند.والحلاص

نعلفظةتصفأنالممكنومن)مخلمى(،ع"

موتفهتصفكما،للمسيحالاتجماعيالوضعي"

الودج(.أيو،انحاللفظةتقابل)عندئذالداخلي
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فيموسىصورةالمسيحصورةتشبهعندئذ

حرب(كلعنها)تزولمملكتهوائساع:12.3عد

الخليجمنبابلونيةتإلىبناتعودألفاظفييصؤر

الفراتمن،المنوسطالبحرإلىالعريى()أوالفارسي

رح72:8؟)مزالأرضأقاصيإلىانطلاقكمركز

هؤلةإن:8(.12زك،8:18:44؟2مز5:3؟مي

يههوهبعبدتذكرنا12:.ازكفيالمطعون

نإسؤالأ:عليناوتطرح52:13-53012(،)إش

الوقتفيهوجماعةفيهنرىالذىالشخصهذا

بدلثة.ضحثةعيه

بناءأعيدما:الآمالهذهتحقيقالناسوانتظر

يلب،زربابلبعدلداود،نسلعادوما.الملكية

.يفكرونالمؤمنينجعلماهذا.يهوذافيهاثادور!

مصيح،معمسيحانيانتظاركلعنتخلىبعضهم

في(الكهنةبواسطةالله)حكمالتيوقراطئةوأعلنوا

بدأتقدالمسيحانتةالأزمنةأنيرونفهم.أورشليم

بعودةالملكيالقرارصدرفيهاالتيالشة،538سنة

45.44:28:ا؟)أشالموعدأرضإلىالمنفثين

شعائروعودة.(اللهوممسوحمسيحكورششمي

العلامةكانت..(.مق515)سنةالهيكلإلىالعبادة

المؤزخعليهشذدما)هذاالش!املاللهلملكالملموسة

لاالذيالرأيهذارفضواآخرينولكن.(الكهنوتي

إلىتطفعوا.الثانيالهيكلفترةفيالمخئبةالآنتةيوافق

حيء،ينقطعلاانتظازاواننظروا،الجليافنالعالم

فصؤروا.اللهملكوتإقامةتسبقوكوارثأحداث

التيوالسطرئةالئحعرئةاللغةإلىلاجئينالملكوتهذا

الماتأبرزواوهكذا.القديمالتقليدكزسها

وقي2،72،مزمثلنصوصفيللمسيحالجليانية

فخسرت،المالكبالملكترتطأخرىنصوص

اتخذاالاتجاهانهذانالملكئة.زوالمعغرضها

المنحولة.الكتاباتفيوصوخااكثرأشكالأ

النبوقي.المسيح)ب(

اللهبأنموسىمنكوعد-1815:22تثفهم

إرادتهبهفيعزفبه،شبيفانجئاشعبهييقيم

فينبوءةبظهورالنصهذاارتبط.لاسرائيل

الذبنالكتبةمهضةأيالنبوءة)وخلفاسرائيل

المسيحانئة

نعليماتفأعطى(،الإلهيالالهامنالواأنهماعتروا

الكاذبين.الأنبياءمنالصادقينالأنبياءيحئزونبها

حولأشمعيانئ!يدينبوفيطابمذومخفصويصؤر

ومز12:-52:1353إشبينوقابلوا.حوهعبد

ينالمختصعنفيهآ28-32تتحذثالذي22

ينكلمفالذي.ألمهبواسطةالثاملاللهملكوتمجيء

يشكروهوجوزا،اضطهدالذيالورعينأحدهو

النصهذاقينجدلا.الخلاصناللأنهالآنالله

تكفيرعنولا،الآخرينأجلمنالألمعنحديثا

إلىبالاضافة.القيامةأوالموتعنولا،الخطاياعن

شخصأمامأنناعلىيدكشيئانجدلاذلك،

،3543،:27)تالجديدالعهدرأى.يأتيسوف

وإلاء(2:12عب،91:24يو3،!ا:15مر،46

عنمقةعورةالمتألمالورعهذافيالكية

لثكلالمتثمابهةالسماتمنعددبسببيسوع

اغويعتبر.16مزعنعينهءالضيونقول.لافت

قيامةعنكإنباء1601:مز2:27،13:35؟

كثيرفيهبشكلالحرفيالمعنىفيالمرتليعبز.يسوع

،الموتمنصبحفظهاللهبأنثقتهعلى،الجرأةمن

الختر.بحضورهالتنغميواصلأنيقدرلكي

.بثانئا،رج.اللاويأوالكهنوقيالمسيح)خ(

.الانسانابن"رج.الانمانابن)د(

ايهود!ط.العالمثانبا:.

الملكي.المسح)أ(

فيتمتلمالتقليديةالمشحانيةأن7!سلمزب!ت

النصنهذافصاحسث.م.قالأولالقرنفياصائيل

لبنفيداود،ابن،المح!يحيقيملكياللهإلىيصثن

منبصولجانالخطأةومجغ،الوثنيينمنأورشليم

فمهبكلمةالأنراروبقتل2:9(،مز)رخحديد

هذهبعدا:4(.اإشرج21-25؟سلأمز

لاملكوئاويؤشسمقذمئالضعئايجمعالدينونة،

فيهكلهمويكونونجوزا،احدفيهيقترف

الربمشحيسمىالذينفسهوالمسيح.قذيسين

17:32ان7؟،18:5سلمزفيكماالنص)تعضم

هوالردت(المسيحأيكيريوسكرستوسقرأ

وحكيممقدسروحبفضلالخطايامنمعصوم



المسيحانئة

فيرجاءهيضعفلا26()آ32،اللهيعفمه.وعادل

والفضةالذهبيكذسولا،الجوشوفيا!يل

الردثعلىيتوكلفهرأآ!ه!(.الحربأجلمن

حكمةالمميحيمتلئ:ه-18،9سلمزفي)آ93(.

فيسهر11:2(،)إشبالروحلهئعطىوقؤةوبزا

البز.أعماليتضوالكيبهارتبطواالذينالأناسعلى

بدايةأو..مقالأولالقرن)نهايةال!يبيةوالاقوال

انتظرت3:46-62،في(المسيحيالأولالقرن

إلىبملكمقذشاأميرا،لرومةمصرخضوعبعد

11:+-12:أ،عز4فيكله.العالمعلىالأبد

الذييهوذاأسدبشكلالمسيحظهر31-34،

عز4في.الروعانئةالمملكةرمزالنر،يدئربكلمته

المحكانأنبعدالفانئا:السياقيكونت7:28

،الأرضعلىسعادةينبوعسنة004خلال

الذيالحاضرالدهرخهايةنكونذلكبعد.يموت

أبدفي.جديد،دهريتبعه

"اسثمرازاالمسيحبدعى،الرابينثةالكتاباتفي

ملكمثليظهرداودأ."ابن"،المسحةنالالذي

لسلطانه.الشعوبسائرولمجضعشعبهبحميقدير

الذيالمنحولالأدبعناختلفواالراببهنيينفإن

للمسيح،المتساميةالطببعةعلىبالاحرىيضذد

الالمجاهوهذا.الالهةالدائرةخارججعلهإلىفمالوا

فمجيء.السبعينيةحسبه9:إشفيأيضأنجده

ماديشقاءزمنوهو"المسيحالاماتسبقهالمسيح

أ؟.ا-ا48:سي)إيليا،سابقويسبقه.وأدبق

ويحسح،القرلبالفداءيعلنملاس؟24-23(

الحوار،يوستينوس)رجالمقدسبالزيتالمسيح

ينضئم،النصوصبعضوحسب94:ا(.8:4؟

.ا:ا؟خرحولرئا)مدراشإيلباإلىموسى

هذهإن12:42(.خرفيالمزعوميوناثانترجوم

وسطواسعلثكلانتضرتتدالمسيعإلىالنظرة

.يسوعزمنفياليهودفيالثعب

.اللاويالمسيح)ب(

فرغاأنيهوذاأنبأ،عثرالاثنيالآباءوصئاتفي

)رجالملكيالصولجانالقيلةإلىفيعيد،منهيخرج

البرعصاتخرججذرهمن94:.ا(.نك

2012

الذينلجمغوالخلاصالحقفتمنح11:ا()إش

صورج2:4-6؟!ايههوذا)وصالرفييدعون

كاهئاتعلن18لاوصأنوبما91:6(.يوسف

ويعطيللأبرار،الفردوسأبوابيفتحجديذا

بليعار،ويقئدطعائا،الحياةشجرةالقديسين

للخطيئة،حذايضعالسعادةمنعهذاولدشن

بع!حهماعنبر،كالماءاللهمعرفةالأرضعلىوشضر

كبيراإعجائاأعجبالذي""الوصياتصاحصأن

لالاويمنميحمحيءترخىقد،بالحشمونيين

جمهوذاوصنصنفيب!يطتحوللوبفضل.يهوذامن

"أبناءعبارةخعلت8:15،لاويووص24

القديم.للتقليدالموافقةيهوذاإ،"أبناءمحللاوى"

مسيحين:عيءعنثتحذثتمراننصوصفإن

فيا؟9:ا)نجاسائيلومسيحهرونمسيح

؟اا-01ة91؟:23:1491-12،24وثص

تصحيحأمامولكنناالمفرد،صيغةنقرأ02:ا

معلاوقيصميحانتظاريمتزجوهكذاعقائدفي(.

الجديد،العهدفيداود.بيتمنمسيحانتظار

إلى/الرسالةفي"برأسين"مسيحموضوحاستيد

الحبرانثبن.

النبري.المح)ج(

نبئااليهودانتظرالمسيحئة،الحقبةبدايةفي

بل15(،8:لاويوصرخ4؟04-ا:4إامك

ولكن.(7.4:؟12،6:41:ا)يو""النبيانتظروا

نفسهإيلياوشخصكالم!يح.النبيئهذائعتبرلم

الانيكر!ستخصمأنهعلىالمراتبعضتدمالذي

بالتوبة،واعظصوىليسإ،للمسيح)المناوئ

مقابل.اللهولملكوتللمسيحالطرلقيهئىواعظ

مرازاواعئبر،نبوتةوظائفالمسيحإلىئحبهذا،

ارمدراش9،:اجا)مدراشالجديدموسىكأنه

!مايهوهعدالرابي!نيوناعتر،الأصلفي56(.

(12:01وزك22مزفيالمذكورالئ!خصاعتبروا

آلامهصورةمؤهواكانراوانالداوديكالمسيح

منتصر،مسيحإلىنظرةمعتتوافقأنيمكنلاالتي

)يوستينوس،الذكفيموتفكرةاستبعدواكما

النصرصأنبماولكن09:ا(.93:7؟حوار
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القرننهايةفيظهرتيجص،ئماأوضحكانت

داود،مسيحعلىتنطبقلاإنهاتقولفكرة..مب2

المحسمي،أدنىمتوىمنآخرمسيحعلىبل

يسبقالمسيحهذا".افرايم"ابنأو"يوسف"ابن

جوحضذالحربفيويهلكالحقيقيئالمسيح

رمجوخ.

.الانسانابن*رج.الانسانابن)د(

ابن"،المح!يحبسوع!رجالجدبد.العهدئالئا:"

اللة.

فيالميح.بيسوع"مسيح"،يترتبطمسيحي

اللفظة3ترد.كرستوسمنكرمتيانوس:اليونانية

11:26،26:28؟)اثالجديدالعهدفيمرات

"الممسوحتعنيلا"مسيح"لفظةإن4:16(.ابط

فيبولسيستعملهكماعلماسمبلبالزت"،

لفظة44(:15)حولياتتاقيشىاستعحل.رعائله

فيالثعبأنيعنيهذاأمسيحيإ.""كرسئانوس

"كرستوس"تباع06،سنةيمفيكانرومة

اسبمإن26ة11اعيقول.مسيحيين)المسيح(:

يصوعيلتلاميذالأولىللمرةأعطيمحيحيئ

منالاسمهذايأتأ430صنةحوالى،انطاكية

مأالمسيخ،يسوعفييرواأنرفضواالذينالهود

بهذاالتلاميذسقواالأممهمبلحإ.يش

عننحتلفشيعةفيهمرأواأنهمعلىفدئوا،الاسم

جديدةدينتةمجموعةفيهمرأوا.اليهوديةالجماعة

المسبح.""كرستوسباسمترتبط

العهدفيالعبارةهذهنجدلامتهؤدونمسبحبون

.1("مسيحيأو""يهوديفقطيستعحلالذيالجديد

وبسفون.المح!يحثةإلىاهندوابهودعلتدكإخها

عن،المهتدينالوثنيينعنيمثزوالكيكذلك

الوثنتة(.الأمممنالآتينالمحميحيين)أيالامميين

المجيينلدىمختلفتينمحموعتينأمامونكون

فياهتدواالذيناليهودجهة،منالمتهؤدين:

ومن،الأراميةأوالعبريةيتكئمونوالذينفلسطين

الذينالئاتفيالمهندوناليهود،ثانيةجهة

.(6:1)اص!اليومثةحياخهمفياليونايئةيتكقمون

وأالعبريةالمتكلمونالمتهؤدونالمسيحيونكان

متهؤدونمسيحيون

الفتية.المسيحئةالجماعةأغلبثةأولأيؤئفونالارامئة

جماعاتوأضرسالتهبولسبدأحينولكن

صاروايهودمنجماعاتولدت،فلسطينخارج

)فسثوا!مسيحيينصارواوثنيينومنمسيحيين

المتهؤدونالمميحيونظكعامبثكلأممثين(.

حولفرائضحوتالتياليهودتةالئريعةيمارسون

والنذور(01:41)طعمةوالأ(12:12أا!الختان

علىأبضأمواظبينوظئوا21:23(.)18:18؟

الصلاةساعاتحولبهردتةعاداتبعض

والصوم:9(01؟542:؟ا3:)2:46؟

وسائربالسبهتوالاحتفال14:22()13:2-3،

ماوفعلوا16(.4،02:6؟ة18؟9)2:الاعياد

يسوعلأنبل،ذلكيطلبالتقليدلأنلافعلوا،

8:4؟5:17-91؟)تالضريعةمارس

فيئحدشعبهمفيكرازتهمولأن16:117،لو

.النجاحظروفذلك

لاالانح!انأنالمتهؤدينالمسيحثينبعضواعتقد

وبالتالي.الممارساتهذهدونمنيخلصأنيحكنه

يمارسواأنالوثنثةمنالمهتدينجميععلىأن

أورشليممجمعقراراتبعدحتىاليهوديةالشريعة

المجحوعةهذه.المجالهذافيواضحةكانتالتي

نأفظئوامنهمالمعتدلونأما"المتهؤدينإ.سضيت

المهتديناليهودعلىإلاتفرضلاالثرلعة

أخي،يعقوبرأيكانذاك21021-22(.)اس!

ماعلى،بدقةالثرلعةيمارسكانالذي،الرب

مثالعلىللربنذيزاكانكما،هيجيسبسقال

الكن!صيالتاربخ،)اوسابيوسوصموئيلشمثون

آخرلمأخأورشليمكنيسةترآش،مونهبعد:23(.2

جماعةاشتهرتوهكذا.سمعاناسمه"للرب

هذين.الربأخويبفضلالمتهؤدين

)سنةأورشليمدمارقبلالجحاعةهذههاجرت

منتفثتتوهكذا،الاردنضرقيفيبلاإلى07(

أورشليمكنيسةخسرثذاكعند.اليهودىالعالم

البونانيبالطابموطبعهاأورشليمهلتنةومع.أهميتها

الجماعةعاشت013،سنةهدريان!ىيدعلى

،الاردنوشرتيثالجليلفيمشتتةالمسيحتة



مشنآل

التأثيربعضقمرانفيللاسيائيينكانوقد.وبيررله

علىستماولا،المتهؤدةالمس!يحتةالاوصاطعلى

الابيونيين.بدعةإلىسبصلالذيالمتثذدالاتجاه

الابيونيينبدعةفينرىأنن!ستط!علاأنناغير

شيءكلرغمبدتالتيأورشليم!ماعةامتداذا

انفتاخا.اكثر

للاوتحطأعطي:26(91)بشأشيرفيموضعشآل

ماشال=21:03()يشجريئونعثبرة

6:9!(.أخ)ا

أخذهابلدة.أربيلأرضفيتقع.دروب:سئ!ألوت

بحيرةكرفيتقع9:2(.)أمكبكيلىيسحيض

كنارت.

العمارنة)تلطبريةبحيرةيثرقيتقعمديةمضمتا

ضرقيئيكونقد18(.7،)يهثحورسيلمثمحور

شكيم.

شولالمنلمحذرتيهوذامنعشيرةش!راعون

أجم!2:53(.)ا

ترجمةشحارف.جمع:العالمما.)ار(مثرلى،

الكنعانثةالمعابدعلىاللفظةتدك!.مب:العبرية

اعتبرتالني4(3امل،912)اصموالبهودة

المكبهتامالذيالاصلاحوجهةمنلاشرعئة

علىركزوالذي،الاشتراعتئنيةخطفييوشيا

أورشيمهيكلهوواحد،مرضعفيالعبادة

الأصل،في02:28-92(.حز23:18صل)2

.مقدسكمكاناختيرموضغاأو،تقةاللفظةعنت

الانسانيجعلالجبلإنئم.المدينةعلىيشرفهو

تفةالمث!ارفصارتذلكبعد.اللهمنقريئا

شعانرأجلمنكبير(مذبح)كأنهامصطنعة

البهعانتةالحقبةفيمشارفكتضفت.العبادة

يهوذافيالملكيةالفترةنهايةوفيعذو،في،القديمة

هذهأنبما(.أورشليمغربيجنولى)ملحهث

مذبحفيهاكانفقدعبادةمركزكانتالمشارف.

صإم6:6(.وحز14:3،أح2:3؟2امل)2

حجارةأوت(وبصم:الجمع)في،!ب

28:18؟أتكالالهحضورإلىترمزمنتمة
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تظتلمقذسةكابةأوم"يرش91و3:2(،مل2

"جبو03(،25-6:تض،16:21أتثالمذبح

المكزسالبغاءأجلمنمقصوراتأوم"ى

المعبدخادمبناتتصاريصه16:23-43(،)حز

.دان"رج21:9(.لا)رخ

مشرق

أبناءأحدقدمةجذهمالمضرق.أبناء1(،

قبيلةهم25:15(.)تكعشرالاثنيامماعيل

منالشمافيالقسموفيالسورفيالصحراءفيبدو

:3(.)1منهمأيوبكان.الأردنشرقئصحراء

القضاةزمنفيأ(..5:)املبحكمتهماشتهروا

المديانثينمثلونهبسلببعملئاتقاموا

6:3-سه!،)قضاسرائيلبنيعلىوالعماليفين

عمونعلىالزمنمنمذةسيطروا.ا(.8:؟712:

بدورهمشلبراولكثهم01(،25:4)حزوموآب

9!ا:28(.أإروشحقوا:14(11)اش

بنيأرضأو25:6تك.المشرقأرض،2(

دمشق.ونجرثيإصرائيلشرقيئشمالمنتقع.المشرق

حدودإثما23:7(.)عدالمشرقجبال34(

عنفينيقيةئفصلالتيالمنطقةوائا،سوربةصحراء

التيالرقثةالجبالالوميسفىماوهو،سورية

وسوريا.لبنانببنتفصل

الفدمنطقةفيأتام.ألفاعلبنيمنبنيامينيمشعام

8:12(.أخ)ا

محثه.حكمنأو.المسلمأيمشلام

مل)2يوشياالملكصزأمينشافانجذ،1(

34:8-9(.أخ2-ي22:3

يرلاكينالملكنسلو!نزربابلابن24(

3:91(.أخ)ا

رؤسالهاأحدومنجادتبيلةمنرجل،3(

:13(.هأخأا

ألفعل.بنيمنبنيامبن.قبيلةمنرجل،4(

8:17(.أخ)اأورشليمفيالعائلاتإحدىرئش!

أقامرجلوهوسفووالد.بنيامينمنرجل5(،

9:7(.أخ)االسبيمنالعودةبعدأورشليمفي

يبنيا.بنرعوئيلبنشفطيابنمثلام،6(
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فيأقام.رؤسائهاأحدومنبنيامينقبيلةمنرجل

السبي.!نالحودةبعد:8(9أخ)اأورشليم

-اا9:أخ)االكهنةرثيس!صادوقابن74(

11:111.نح

معساي.الكاهنأجدادأحد.912:أخا8(4

علىالموكلبنأحد.تهاتعيرةمنلاوي9(4

12(.34أخ)2يوشياأيامفيالهيكلترميم

إدوإلىعزراأرسلهمالذينأحد"ا(،

الئ!ريعةتلاوةفيعزرامعاوليأحد8:16(،)عز

.شخصانأوضمخصهناكيكونقد8:4إ.)نح

عنبالثخثنالمتعققالقرارمعارضيئأحد114(

.(01:51)عزالغريباتالنساء

الضيبةامرأتهترك.بجوايبنيمنإصرائيلى12("

92(.:01)عز

الباببناءإعادةفيشاركبسوديا.ابن134(

3:6(.)فعالعتقة!المدينة)أيالعتيق

أحدمشبزبئيل.بنبركيابن،14(شلام

3:4-)نحأورشليمأسواربناءفيالمتطؤعين

العموفيطولياابنبوحانانزوجةهياله03(0

6:18(.)نح

التعقدعلىوء.الخعبرؤساءمنرئيس!15،

21(.:ا.)نحالثريعةبحفظ

الشرلعةبحفظالتعفدعلىوقعكاهن،116

أورشليمأموارتدشينفيشارك01:8(.أنح

وأثمخصأمامنحنهل12:مهم!(.)نحبالبرق

شخصين؟أمام

يودايمأيامفيالكهنرئةعزراعائلةرئيس17(،

:13(.12)نح

اسثزمنفيالكهنوتتةخونعانلةرئيس(418

.(12:16)نحيولائيم

الهيكلفيكبوابينوطلمونعولديامعذكر(491

25(.:12ى)نح

منأصلها.حاروصنجتمحلها.حلمن:م!ث!ثمة

21:91(.مل)2يهوذاملكامونوالدة.بطبة

الذيالإسرائيلئينالضباطأحدبرخياوالدمشليموت

المسجونيناليهوذاوتينإخوتهمعلىتحتنوا

مشناة

.(12:أ!2128

ابياساف:بنيمنقوريابن.أحليهوهمشلميا:

بنينسبعةوالداساف(.)تصحيح26:اأخا

زبديا،،يديعئيل،زكريا9(:26:2،أخ)ا

.آليوعياي،يوحانان،عيلام،يثنئيل

هوالسبيبعدأورشليمفيكاهنجدمشلميت

مشلامبنمجزيرةبنعديئيلبنمعساي

مثليموت.،نفسههو9:12(.أخ)ا

كاهنإمير.وابناحزايوالدمشلبموت

عمشاي.الكاهنوجذ:13(11)نح

يسمع.ما:مثماع

عضرالائنياسماعيلأبناءمنواحد،1(

اسماعيلعشانررؤساءمنورئي!

هم:اسماءلىاليك.3(.ا:أخأ14=25:)تك

دومة،،مضماع،مبسام،ادبئل،قيدار،نبايوت

قدمة.،فوشنا،يطور،تيما،حدار،شا

شمعيوجذشاولنحلمنضمعوني.،2(

4:25(.أح)ا

انضئمجادمنرجل.المسمنة،الطيبةالقطعة:مشمنة

11(.:12أخ)املكمايصيرأنقبلداودإلى

.المثناة*رجمشنى

فيرج"!ن"شمنالتكرار.تعني)ا!(مئشاة،

العبريالعالمفياللفظةهذهتدكائنين.الرلية

هذاكانللحقرق.الثمفهيالتعليمعلىالمتأخر

وتطبيقاتهاالقانونثةالمادئبنكراريعطىالتعلبم

وتدكالتلامبذ.عقلفيندخللكيالمتنؤعة،

بثمكلتنقلأكيماتتكزر،التيالمادةعلىايضااللفظة

وأ،المعقمينمنبمحلمخاصتعلييئكبندشفهيئ

المعنىهذافي.مكتوبةغيرشراخكمجموعة

ئقرأ.ما.المقروءأواالمفرا"المشناةنعارض،الأخير

المثشاةأما.التوراةفينجدهاالتيالشراخأي

العبرئة(في)دؤنتكاملةعموعةفهيالعامبالمعنهى

ودؤنها،شفهئةبطرلقةالماضيفيانتقلتشراخمن

تلمودنو)ةتشكلإنها.الامير،أيهوذاناصيهايهودا

أورشلبم.رثلمودبابل

قامقانولنثماطنتيجةالمشناةنعتبرأننستطيع



مشناة

فالظروف..مبالثاقالقرنمنذالهودالمعقحونبه

وايضاحاتجديذاشرخافرضتالجديدة

للعيشجديدةطرقوتطبيقاتوتكتفات

.تدلأنيصكنلاالنيموصىشريحةبحسص

)سفر3(الثريعةمعقميعملأولأالمثناةكانت

عنتدافعأولىمجموعةمحموعتين:كؤنواالذين

ئانيةوعموعة.)ص!ادوقبون(للثريعةالواسعالتفسير

خطرنلنيأنوتحاولجذاتضئقبشكلتف!ئرها

.()الفرشحيونجدبدةفرائضأدخلت،لهذا.تجاوزها

والفرائضلتوراةتفاسيرهممنالفرليونجعل

علىوصهروا،الجميععلىئفرضشريعة،الاضافئة

وعملوا،2(:15مترج؟14ةا)غلآبائهمتقالد

07)أورشليمدمارإن.المؤمنينإلىكاملةنقلهاعلى

منوجعل،الصادوقيللاتجاهحذاوضع.(.مب

وحل.منازعبدوناليهوديالعالمرؤساءالفرس!يين

نقولكما.)المعيدونالتنائيمالثريعةمعقميمحل

فيعفمواالذينالردادون(بالاحرىأومعيداصتاذ

ؤنت3والذين،طبريةومدرصةصفورثةمدرسة

المث!ناة.فيتعالبمهم

أربعةعملأخهابئنتللمثشاةالنقدئةالدراصةإن

جاءالثانيالجيلفي)2!.قديمةنواة)1(:أجيال

الثاكالجيلفي)3()..ا-013(.عقيةرابي

زلدتيهودا.ورابيمئيررابيمع)013-016(

ينيهوداجاء،الراخ!الجلفي)4(.جديدةمراد

لانهالمعم،ارابي"فقطويسفى)الامير.ناسي

الذيالرسميشكلهاالمثشاةفأعطى(،نفسهفرض

.وحياةإيمانقاعدةتصبحبه

نظمأو"ترتيبات"أواتسامستةمنالمثاةتأتفت

)فيمقالأستينعلىوتوزعتيإ،رد)س

وأ524)أو523و.مقالأ(63:المطبوعةالنصوص

يأم"ى"زرعهيمقطغا.4187وفصلأ525(

التيالفرائضحولمقالأ11.الحقلوثصارالزروع

الزمنأيد"عو)موالعث!ور.بالزراعةتعنى

ن"والاعياد.السبتعنمقالأ12نجدالمحذد.

الزواجحولمقالات7النساء.أيم"يش

.اساءةضرر،أين"يقىز"ن.والطلاق
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"قد.والجزا"لثةالمدنئةالحقوقحولمقالاتعسر

الذبائححولمقالأ11.المقدياتأيم،ممطش

يأت"ورو!إط.العبادةبشعائربعنى!اوكل

والنجص.الطاهرعنمقالأ12.الطهارة

المشناة.بصقالاتلائحةنعطينحنوها

)الزروع(.زريمنظام(49

تلمودفيالمقالهذانجد)البركات(.بركوت

ت!عة.فصوله.توسفتا،أورشليم،بابل

أورشليمفيء(.الفي،الحقلفي)زوايةفأه

.فصول8.ونوسفتا

أورشليمفي(.للدئريخضعلم)نتاجدماي

.فصول7ونو!فنا.

9.وتوسفتاأورشلبمفي.ممزوجه()أثعياءكلأيم

.فصول

001وتوسفتاأورشليمفي.(بعةالا)السنةشبيعيت

.فصول

011وتوسفتارشليمآوفي.(للكهنةياعطا)تروموت

فصلأ.

ه.وتوسفتاأورشليمفي(.)الحورمعشروت

.فصول

05وتوسفئاأورشليمفي.(الثاني)العثرشنيمعشر

.فصول

4وتوسفتا.أورشليمفي(.العجين)بعضحته

.فصول

شراخهاخلالالشجرةثمرةنحتون،الاعرله

.فصول3.وتوسقاأورشليمفي(.الأولى

.فصول03نوسفتاورشليمأوفي.)البوكير(بكورلم

المحذد(.والزمن)الموعدموعدنظام2(،

وتوسفتا.رأورشليمبابلفي)البص(.شبت

فصلأ.24

وأورشليمبابلفيال!بت(.)امتدادعروبين

.فصول01وتوسفتا.

وأورشليمبابلفي(.الفصح)ذبائحفسحيم

.فصول01وتوسفتا.

في(.السنويةشاقلنصف)ضريبةشقليم

.فصول8.ونوسفتاأورشلبم
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بابلفي(.العظيمالغفرانيوم)البوم،يوما

.فصول8.وتوسفتاوأورشليهم

ه.وترسفتاوأورشليمبابلفيإالكوخإ.سوكه

.فصول

هوتوسفتا.وأورشليمبابلفي)البيضة(بيصه

.فصول

وأورشليمبابلفيإ.السنة)رأسهاشنهروش

فصرل.04وترصقا

4وتوسفتا.وأورشليمبابلفي)صوم(.تفيت

.فصول

وأورشليمبابلفيواللفبفة(.)الدرجمحله

.فصول4.ونوسفتا

بابلفي(.الصغيرة)الأعيادقطنموعد

.فصول3.وتوسفتاوأوريئليم

بابلفي.(الحجيومأولفيتقذم)ذبيحةحجي!جه

.فصول3.وتوسفتاوأورشليم

)النساء(.نشيمنظام3(،

وأو!شليمبابلفي(.السلفية)زواجاتيبحوت

فصلأ.16.وتوسفنا

وأورشليمبابلفي(.الزواج)عقودكتولوت

فصلأ.13وتومفتا.

11.وتوسفتاوأورشليمبابلفي)نذور(.ندربم

فصلأ.

9وتوسفتا.وأورضمليمبابلفي)المنذورإ.نزلر

فصول!.

وأورشليمبابلفيشطت(.)امراتسوطه

.فصول9وتوسفتا.

9ونوسفتا.وأورشليمبابلفي)طلاق(جبطين

.فصول

وأورشطيمبابلفي)تقديس(.قيدوثين

.فصول4.وتوسفتا

.()الأفرارنزلقيننيظام(4،

وأورثليمبابلقي(.الأول)الابقامابابا

.فصول01وتوسفتا.

وأورضليمبابلفي(.الوسط)بابمصيعابابا

.فصول01.وتوسقا

مشناة

وأورشليمبابلفي(.الأخير)الباببترابابا

.فصول01وتوسفتا.

وأورشليمبابلفي)المجلس(.سنهدرين

فصلأ.11وتولمقا.

03وتوسفتاوأورشليمبابلفي.()الضربمكوت

.فصول

وأورشليمبابلفيإ.والحلف)القتمميثبرعوت

.فصول08وتوسفتا

.فصول08فقطنوسفتافي.()شهاداتعدويوت

وأورشليمبابلفيالاوثان(.أعبادةزرهعبوده

.فصول،.وتوسفتا

.فصول5.المثشاةفيإلأيردلا)الآباء(.أبوت

وأورشلبمبابلفيشرعئة(.)قراراتهوريوت

.فصول03وتوسفتا

)المقذسات(.قدلثيمنظام5(،

فصلأ.14وتوسفتا.بابلفي)ذبائح(.زبيم

31وتوسفتابابلفي(الحنطة)تفدماتمنحوت

فصلأ.

ونوسفتابابلفيالمحفلات(،)الدنيوياتحرلين

فصلأ.12

.فصول9وتوسفئابابلفي()البوكيربكوروت

.فصول9وتوسفنابابلفي)القيم(عركين

.فصول7وتوصفتابابلفي)التبادل(تحوره

.فصول6وتوسفتابابلفي)الحرم(كريتوت

شرعي(غيربشكلالمقدسات)اسنعمالمعيله

.فصول6وتوسفتابابلفي

.فمول7بابلتلموديدانمة()تفدمةتميد

.فصول،فقطالمشناةفيأالقياسات(ميدوت

.فصول3فقطالمثشاةفي(الدجاج)تنقينيم

)الطهارة(.طهوروت،السادسالنظام6(،

فصلأ.03فقطتوسفتافيالأوعة!1كليم

فصلأ.18فقطتوسفتافي)الخيام(اهلوت

41فقطتوشتافي(البرص)علاماتنجعيم

فصلأ.

قملأ.12فقطتوسفتافي()القرةفره

.فصولا0فقطتوسفئافي()الطهارةطهوروت



مشوباب

51فقطتوسفتافيطقحي()اغتصالمقوأوت

.فصول

51وتوسفتاوأورشليمبابلفي(المرأة)نجاسةنيده

.فصول

في(الطعامتنجنالتي)الحوائلمكثيرلن

.فصول6ففطنوسفنا

.فصول5فقطتوسفتافي)سيلان(زبيم

فقط4توسفتافيطق!ي()اغتساليومطبول

.فصول

.فصول4فقطتوسفتافي)الايدي(يدييم

.فصول3فقطتوسفتافي(زراعي)نتاجعقصين

إحدىورثيسشمعونقبيلةمنرجلمثموباب

41(.38-34،:4أخ)اعئسائرها

مبح.8رجمشبح

مسي!حانية."رجمثيحانبة

يخلص.الله:مثيؤبئبل

أسواربناءفيعملالذيصشلامأجدادمن1(،

.(3:4)نحأورشليم

التعفدعلىوئع،الشبرؤساءمنرئيس2(،

أ:22(..)نحالثرلعةبحفظ

بلاطفييهوداويهوالذممطفتحياوالد34(

11:24(.)نحفارس

.والحصونالقلاع:مصادوت

الكلمةيحسبمنهناك4(.ا:48)إرموآبفيمدينة

المعاقل.:ويقولونجنسا!م

)ار(،مصالحة

الحهديستعملمانادزاالقدبم.العهد،1(

حالةعودةعنليتحذثالمصالحة!1لفظةالقدبم

قطعتهاحالةوهي،والانساناللهبينالصداقة

لفظةنقابلهاالااليونانثةاللفظةنجد.الخطيئة

7.8:92:كم؟ا:5،مك2فيعبرئة(

فكرةأيضاهيالمتعاديةالثعوبومصالحة

الانث!قاقمعوبهوذااصرائيلانفصل.نادرة

عبروحدضهمافاستعادا12:27-لم!(،)امل

فيولكننا.-28(15+:حز03:3؟)إرالمنفى

أشعباوأعلنواحد.شعبمنقسمينأمامالواقع
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:8-)66الأممكلوتجثع6(0)إشالوثنبنمحيء

أنهوعىاسرائبلشعبأنغير.أورشلبمحول21(

الوثيينمععهذاءيقيمفكيفالمختارالشعب

أرضه.وتحقونبهيحيطونالذينالاتوياء

الوحيدوحليفهفريد.شعبهواسرائيلشمب

مصرأرضمنأخرجهالذييهوههوالممكن

اسرافيبينالممئزةالعلاتةعنؤلعبز:6(.هأتث

ابراهيممععهذااللهقطع.2(:5)تثالعهدبلغةل!الهه

وتحذث"-24(91)خرموسىمع،(15؟12)تك

بتطلباتها:وذكرواالميزةالعلاقةهذهعنالأنياء

8(.:92)تثايرائيلأمانةفينجاوئاتجدالربأمانة

العفدهذاعنأيضاهيتعثرالزواجيئالحتوصورة

أمانةلقيتولكن.7-8(:7تث3،:31)إرالمتبادل

عبادة)*لم!الزنىيفضلشعبخيانةمرازاالله

،4:91تصتحذيراترغمكنعانأصناممع(الأوثان

التي،المنفى5محنة،المنفيةالمحنةجاءتلهذا25.

أهوالبداباتصحراءإلىكعودةالشعبعاشها

قدرهحقيفذرأناصرائيليحشطيعهكذا16(.:2

فالمصالحة.إلههإلىفيعود9(:2هو)"الأمين"عريسه

عنتعبيرأقوىهي،زناهابعدالخاثنةعردةهيالتى

نجدلا31-34(.31:إر؟2:02)هوالعهدتجديد

(شق)ب"طلب":فعلينبل"مصالحة"،كلمة

الربفسمحت(5:15هر،ا:3د!)الردتاصائيل

.(1-9213:4إإر")ايجدهأنلاسرائيل

وعبادةوالخيانة،والزواجالعهدموضوعإن

الزوجةإلىبالنسبةوالمصالحةالغفرانمع،الأصنام

الكهوقنالتتارأما.الاش!راعيالارفييجعلنا،الخائنة

ر(.تو)كالئكفير4بلغةنفسهعنفيعئر

"كاتالاساين"الفعلهناكالجديد.العهد24(

أريعةهناك.التبادلفكرة"كاتالاغي،.والاسم

المصالحة:عنتتحذثبرل!عندأساستةنصوص

:91-22؟1كو2؟-ا5:18كور52،رو

هييسوعيجربهاالتيالممالحةإن-22.اا2:أف

بعض.معبمضهممصالحةأواللهمعالبحرمصالحة

اللهمعالم!يحصالح.رومةإلىالرسالةأولأ:.

الوثنيينأي،البعيدينوصالح.الهودأيةالقريبين
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إلم!يحتاجونوأولئكفهؤلاء17(.،213أأف

"يصتحفونخطأةهموأوثكهؤلاءلأن!غفران

22(،،21،17:؟91،:118)رو"اللهكضب

الئقمة")آية2:3(ت)أف!الغضبأبناءداهم

"أبرارأصاروافقدتالآنأما9:22(.)رو

المسيح"يسوعبرتنااللهمعسلامفي،بالإيمان

هذهالخلاصسيرةفيروموتتوشعا(.5:)رو

الونانئبن.والىالهودإلىبالنسبةنشتمالني

ندعوكورنئوس.إلىالثانيةالرسالةثانثا:.

"ي!محواأن،اللهمعيتصالحواأنإلىالقزاءكور2

موضوعتستعيد)5:.2(.!يصالحهمبأنلته

كي)هامرنيا(.خطينة!المسيح"جعلالله:البدلة

عارضت)ديكاوسيني(."برأ"الخاطئيصبح

عهضةباسمالمصالحةإلىفعاد،بولسالحماعة

المصالحة.سفيرجعلته02()5:كرسول

الكولوسيونشارك.صلوسيإلىالرسالة:ئالئا.

،(:13)2الميحيالايمانإلىاهتدواوئنيونوهم

كلشأنشأنهم2(،)1:االمحميحجسدفي

الله"ولأعداءغرباءكانواأنبعد،مسيحيئ

فيالتاريخفيالهودوضعبولىوعى2(.)1:ا

فيكانولكنها(،ة3ة16:أ)روالخلاصمخطط

الذينأمح!ونيناللا9عنالمدافعيناكبرعينهالوقت

2(.)غلالكنسيةفياستقبلهم

ايهودمصالحةإن.أفسىإلىالرسالةرابفا:.

شعبينبينالمصالحةئتئم،اللهمعالوثنيينو!الحة

يونافنولايهودقييعدلمشيء:كليفصلهما

المتبادأطالاحتقارحاجزهاكيعدلم3:28(.أغل

إلىالدخولمناللايهودفييمنعحاجزوهو،بينهم

)الذيالهيكلتدميركان،المعنىهذافي.الهيكل

الوئنيينحرمنهايةعلامة(اسرائيلامتيازرمزهو

منمحرومينيحردوااالآنمنذ:دخولهمن

لقد2(.66:91-اإش)رجالهيكلإلىالدخول

2:14(.)أفمقتضاكانمايسوعوخد

وتحفق:الانجيلوأعلن،تثمحينالسزفانكشف

الجسدفيوأعضاء،الواحدالميراثأهلهم"الأعم

يححوع،المشحفيالواحدالموعدفيوثركاءالراحد

تكفير."رج3:6(.)أف(الانجيلبواسطة

منقربجبلصوعر.،رخ.الصغيرالجبل:مصعر

جبلإلىرمزايكنلمإذاهذا:7(.42)مزحرمون

)الكبير(.حرمونجبلتجاه)الصغير(يهوذا

ممر

العبرقيالنصاستعمله.الاسمأولأ:.

مي+:25؟91:16،إض91:24؟مل)2

الاكادية.عنأخذهأنبعدمصور(7:12:

حت:الفينيقثةعبرالممزدةمنجاءالذيايغوشوس

مدينةأسماءأحد،فتاح*الالهبيت:كافتح

يأكمتأرضهما:المصرئونيسفي.ممفيس"

فتروس.،رخ.السوداء

طويلة.واحةهيمصر.والشبالأرض:ثانئا.

خهرالطولفييقطعهاكلم.2وه5بينعرضهايصتذ

ليبياصحراءصحراوبن:بينتقعوهي،النبل

ن!حلمنالقدماءالمصزيونكان.الرلثةوالصحراء

زمنمنذالمصزلينامتزا!ورغم.6(:01)تكحام

يثحبهالحالمنفالمصرقي،أخرىبشعوبالهكسوس

الن!ن.آلافمنذعا!ثواالذينأجداده

كرونولوجيا.للحصزدينيكنلم.اقمارلخلأفأ:.

لتاريخكرونولوخةرسمةالباحثونلرضعلهذا

..مق0042سنةحواليسلالةأولبطأت.المصزين

القرنعلماءتالهماهذا(.الزمنهذ!قبل)أو

00.03سنةحواليإلىاليومعادواولكئهم.السابق

إلأيثفقواولمالثاكالألفتواريخعلىواختلفوا

مامرحلةاننهت.الحديثةالمملكةكرونولرجياعلى

التاربخبدأئثم0503.سنةحواليالتاريخقبل

سلالاتالبلادحكمتوخلاله،الحصرفيبالمعنى

منمناتونالمصرفيالكاهنخطىفعلى.عديدة

القرنمنالأولالصسمفبكبالذيلبايتوس

)ضاعت""مصرعنرافهاكتبثلاثة..مقالثالث

ويقسم.سلالة03نمتزمنها(الكبيرالقسم

حقاتئلاثإلىالتاريخهذااليومالمصرفيالباحث

السلالةإلى3السلالة)منالقديمةالمملكة:كبيرة

)ال!لالةالوسيطةالمملكة6:0278-.024(ة

الحدبثةالمحلكةا-1200092-.018(،1
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وهاك.(..مق1-02:0158850-18)السلالة

.الحقباتهذهتتوشطفواصل

ممربينعلاقاتعننتكلمأننح!تطيعلا)أ(

فأؤل.الوسيطةالمملكةمنانطلافاإلآوالتوراة

تتمتز.ابراهيمهوالنيلواديزاربيبليشخمى

أعماللهاتشهدالازدهارمنبحفبة12السلالة

تراقبذاتهالوقتوفي.الفيومفيواسعةرقي

حصنوهوالأميرجدارطولعلىالحدودالدولة

خبربقولكماالسوسخليجفييقع

ضروربةصارتالمراقبةوهذهسينوهي(.

البلاد.إلىالمتزايدالامثيندخولبسبب

واديفياسيوئا37تمثلجدراتةفهناك

منابيشاي)رجابشايرئيحهماسم.النيل

)6091-الثانيسيصوشرشىقامداود(.عانلة

شكيم.إلىووصلكنعانعلىبحملة1888(

)0185-.018(الثالثاينححاتأياموعلى

البلاد.تقشمتهذاوبعد.الأخيرالهرمبني

واحتل)هكسوس(.المتوسطةالثانيةالحقة)ب(

الهجرةدفعتهم.صعويةدونمنممرالهكسوس

الدلتافيمسالمةبطرلقةفأقامواوفلسطينسوربةفي

مملكةعناليومبنحذثونالعلماءيعدلم.الئرفيئ

الثرقمنكببرقسمعلىامتذتهكموسثة

منالهكسوسيكنلمفإنالآشوفي.الأدنى

تضهدكماالمسيطرهوالساميفالعنصر،السامئين

عنات)ايل(،هيريعقوب:العلمأصماءذلكعلى

التيالمدبنةافاربسعاصمتهمكانت)ايل(.هير

بحضارةأخذواتاليى.بعدفيماستسضى

الخيلاستعمالعفموهمفيماوعفموهمالممرت!

الجنوبمنالفعلرذةوجاءت.والمركبات

لا.الهكسوسمقاومةإلىالدلافجزتأ()طة

قؤتهم.انهارتكيفبالضبطنعرف

0158-)احموسيسطرد.الحديثةالمملكة)ج(

إلىولاحقهمافارشىمنالهكسوس1558(

أشاروحين(شروحن4حاصر.كنعان

علىوحاربصنواتثلاث91:6()يش

فترةاللادعرفتبحدهالجنولئة.مصرحدود

-)1557الأولامي!نوفيسمنهااشفادالراحةمن

الأولنحونمسوسار.سلطنهلبفؤي0153(

بحملةفقامسلفهخطىعلى)0153-.152(

سيعتبرهذابعد.الفراتإلىأوصلتهآسيةعلى

منجزءهماوفلس!طينموربةأنالمصزدون

انتباههمالحديثةالمملكةفراعنةوسيركز،أرضهم

الموادبعضإليناوصلت.المنطقتبنهاتينعلى

الحامياتأنوبما،الفترةهذهمنالأركيولوجئة

لمالبلاد،أهلومنمصزلينمنتاتفتالمصرثة

كناكماالمصرثةواللغةالمصزلةالحضارةنشر

فيأوفلسطينفيحفرثةكلفيولكننظن.

الحضارةعلامةهوالذيالجعلنجدسورية

ابنتهالأولتحوتص!نوخلفتللغرباء.المصزلة

نطمتمضطرئا.حكمهاكاناليخمبسوت

أخيهاابنخلفها.()فونتالبخوردبلاعلىحملة

نأفحاول)4015-.!14(الثالثتحوتمس

علىحملةعث!رةبستقام.لعئتهأئركليخفي

الحجر.فيالمحفورةحولياتهخفظتوقد،سورلة

الهياكلجدرانعلىنجدالثاكتحوتمسمع

اللوائحوهذه.المقهورةوالشعوبالمدنلوائح

فخبر.الوقتذلكفيفلحطينإلىلخعزفنامهقة

يذكر"خبربشكلإليناوصلبافااحتلال

وكان.يبدوماعلىالعبرانئونهمالذينعابيرو

الجيشتائد)0145-1425(الثانياينوفيس

حكصه،عنالبهيرنجهل.أباهيخلفأنقبل

فأوقفه،مرتبنآسيةإلىذ!انهنعرفولكننا

تحوتم!سخلفهوجاء.الفراتعلىالمبتاتيرن

معمعاهدةفعفد)1425-8014(الرابع

قمعإلىوتوضل.مينالئةأميرةوتزؤجالميتان!ين

الثالثامينرفيصأخوهخلفه.جازر،فيثورة

ولكته،حازئاملكاكانالذي(-2*ا14)80

قسملنابقيوقد.الحربعلىالبناءأعصالفضل

كتشفتالتيالعمارنةتلرسائلفيأرشيفهمن

امينوفيسخلفهأشهاالتيالجديدةالعاصمةفي

إلىاسمهأمبنوفيسخيز.(-1354)1372الراح

البنية،ضعيفكاندينئة.لأشاباخناتون5
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شخصثتيننفرتيتيوزوجتههوكانولكنه

فثارتالخارجتةالأمورأهملاانهماصر.قوئتين

ملوكوجاء.المصزيةالسلطةضذالآسيوثةالمدن

القائدوضعبحدها.(أمونتوتعنخ)منهمعابرون

السلالةبدأتمعه.السلطةعلىيدهحوربمحب

مشعذةظقتالتي)1314-5012(91

الثاني.رعم!بسمعخاصةآجةفيللحرب

الدلتا.إلىالوقتذلكفيالعاصمةنقلتلهذا

إلىالثافيرعمسيسأياموفي.ممفيسءإلىأؤلأ

)1312-الأؤلييتيوقام.رعمسيسفي*

قرب!مواتاليشالحثيئضذبحرب8912(

رعمسيسسيتابموهناك.العاصيعلىقادش

الخصحانعقدالنهايةوفيضروشا.حرئاالئاني

المصزلة.وفيالحثئةفينضهإليناوصلأبدئاعهذا

مرنفناحوخلفهالثانيرعمسيسوواجه

اللالةمنالثافيوالملك)1224-1234؟(

وأوقفواعليهمتغئبوا.البحرشعوبخطز02،

قبائليحنعواأنيستطيعوالمولكتهم،تقذمهم

في.كنعانفيالإقامةمن)الفلسطئون(جديدة

الثافيرعمسيس،القصيرةالخروجكرونولوجيا

الفرعونهوومرنفتاحالمضطهد،الفرعونهو

مرنفت!احعهدإلى.أيامهعلىالخروجصارالذي

تفاصيلتتضمنالتيالأولاناستاييبردئةتعود

بشكلوفلسطينوفبنيقيةسوربةعنعديدة

)معيننفتوح،فيمعيناسمفي.وجوابسزال

باسم:15،9:1815يئىاحتفظنفتوح(ماء

النصبالفرعونهؤامنلنابقيوقد.مرنفتاح

وظئت.اسرائيلاسمفيهنجدالذيالثصهير

02.السلالةأيامفيهجومهاعلىالبهحرشعوب

الالثرعمسيىولكنمصر.الليبتونوهاجم

حملاتخلالعليهمس!طرا-1166()891

باسمتسفواخلفاءبعدهوجاء.عديدة

ضعفاء.ملوكاكانواولكتهمرعميس

علىوانكفأتآسيةفينفوذهامصرفخسرت

التوشع.علىإسرائيلساعدماوهذا.نفسها

خمسةخلالاستقلالهاعلىمصرحافظتإ

12السلالةففراعنةتلبلة(.فتراتعداأماترون

العليامصرعلىسيطروا(طيبةكهنة)كانوا

،)تانيس!وفي.الوسطىومصر)الصعيد(

نأإلىسريغانوضلتسلالةسيطرتصوعن(

الحملطةوانحطاطالعليا!مصرإلىنفوذهاتمذ

فيالموطفخبرمنواضحفينبقيةفيالمصزلة

إلى،11القرنبدابةفيذهب.أونامونهبكل

معبدأجلمنالخشبليجلب)بيبلوس(جبيل

تاني!منبفرعونسليمانوائصل.طيبة+

وصارت.ابنتهوتزؤج(الثانيبصوسي!س)ربما

22()اللالةالليبتينحفبةعننادرةالمراجع

أؤلإن.25(الملالة.الأحباش)أيوالكوضتين

التوراةفياسمهيردمصرئملك

اليبيئهو12:2-4(أخ14:252-26؟)امل

أفامالذي59-929(0:الأؤل)ششانقشيشق

يهوذاحلىوسارالدلتا،فيأيبوستشىءفي

الفرعونأنالأكيدمنلى.يرلعاممنبإيعاز

خلفذاتههو14:8(أخ)2زارحالكوشي

ففي.آخر(فرعون)أوالأولأوسوركونضيئمق

غ،العليامصرعلىالكوشئونسيطر715،سنة

فيالمذكورسواوفرعون.النيلوادياحتفوا

صنةحتىحكمالذيشباكاليس17:4مل2

ويذكرالدلتا.منملكايكونقد107.

أترهاقة(.طهرقهلشباكا،خلفثاني91:9مل2

اجتاخطهرقة؟الفرعونعناليومنعرفماذا

فيخرائاعاثوا663سنةوفيمصر،الأشورثون

نفسها.السنةفيقواهاالأقةاشعادتولكن.طيبة

)سلالة26اللالةصعدتالأؤلبساميتيكفمع

الأشوزبينمعوتحالفتالعرشعلىوطنئة(

السياسة)906-495(نكووتابم.بابللتحارب

،3502:أخ)2النجاحمجالفهأولكنآجةفيجنها

هوالتوراةتذكرهفرعونوآخر36:4(.بم22

دماروبعد.لبابلناهضةلح!ياسةأيئاظل.خفرع

منالعديذاشقبلق.م.()586أورشليم

؟-4244)إرإرميامعهمجزواالذياليهوداويين

الدلتانيتفنيى،*فيأقامرا25:26(.مل2
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الفرعونعلىقمبيزهجمسنةصتينوبعد.الشرقيئ

ابنهوكلبالفرعونتوفب.)586-526(اماسيحى

مصروصارت.(.مق)525الثاكبساميتبك

الحكممنقصيرةأوقاتورغم.فارصئةمرزبة

حتىميهيالحالةظفت(الثورات)بفضلالذاتي

موته،وبحدصهم!.2صنةالكبيرالاسكندرمميء

مؤضسلاجرسيطليموسيدفيمصرصارت

الحضارةوازدهرت)اللاجثين(.البطالسةسلالة

03سنةوفي.الايصكندرلةفيوبالأخمىالهيينثة

)انتحرتممرأوغسطسأوكتافيوساحتك.م.ق

إمبراطورثةإلىضضهامقاطعةوجعلهاكليوشرة(

رومة.

مصرإلهعنالتوراةتتحذث.الديانةرابغا:.

امرن!واحذا:إلهاإلأتذكرلاولكتها

فيحفظتأخرىآلهةأسماءوهناك:25(.46أإر

نوامون،!فيأمون.الأمكنةأوالأشخاصأسماء

رعمسيسفيرع*بوسئيس،في"بست

اشات.فينيت،فيتومفياتوم"،وفوطيفارع

:1613تكفيالهةأسماءبقرأأنالبعضوحاول

01:01،خرفيكماأاوزيرلى(01:4واش

ببعضىأخذوااصاثيلبنيأنمع)رع(.03:16

علىتؤثرلمالعاداتفهذه)التحنبط(،مصرعاد)ت

عندالذوحدانثةعنالثمزاحوتحذث.التوراةديانة

.401ومزاخناتوننشيدبينقابلواكما،اخناتون

المالكةوالاسراثالعصور-مصر

الأولىالاسنان،العقيقالعصر

320278-00والئانية

02780228-3-6الاصر،القديمةالدولة

الأولى،الفترةعمر

-70102285202-الا!رات

الوسطى،الدولة

2134-8*اا-12االاستان

الثانية،الفترةعصر

0157-1778-1317الاسرات

الحدثة،الدولة

0801-020157-18لاصاتا

المتأخر،العصر

ا-2+21850-03الاصرات

،الاضمحلالايام

71-ه8501-2124ةالاس

صم!715-032-25الاسة،اليقظةعصر

0320892-0الأولىالأسرة

نعرمز-مفا

عما-الأولاتى

جر-الانياتى

واجيت-الثالثاتى

ند-خاستي

ابعج-باب

سمرخث-ارينتر

تاع-صيتيقاع

.ههـ2-0892الثانيةالأسرة

سخمويحتب-حوت

رعت-نفرنوب

نترني-نترني

----ونج

سخمخع-سناببري-

.سخمويخع-امف-نبوى،حتب

02780228-الثالئةالأسرة

نترختاريي-الاولزوصر

سانخت-الثافيزوسر

باخع-تني

----كاوونب

----حوني

0256-0268الرابعةالأسة

سنفرو

كيوس:اليونانئةفيخوفوي(،)خنومخوفو

رعجدف

)خفرن(خفرع

رعمنكاو

شيسحكاف

02560242-اطامسةالأسرة

كافسراو
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رعساحو

كارعارعنفر

شيسسكارع

رعنفرف

رعوسرفي

هورومنكا

)اصيي(جدكارع

ونيس(اس)وناوناس

02420228-السادسةالأسرة

تتي

رعكااوسر

الاولببي

الاول(رعان)مريمرزع

افانيببي

الثانيمرنرع

)نيتوكريس(اقرتيفيت-ورعمتكا

..مق0228السابعةالأصة

حكمواملكاسبعون.مانيتونروايةحسب

يوتاسبحين

0228-2242الئامنةالأسرة

)الاصغر(كارعنفر

نبيكارعنفر

شمايكارعجد

خندوكارعنرف

حورانمرسى

ميننفركا

كارعني

ترروكارعنفر

كاحررنفر

سنبببيكارعنفر

عنوكاميننفر

ابيقاكارع

كارعواخ

بارواتري()حورسحوركانفر

تاويابدمج()حورسكارعإرنفر

22422-+االتاسعةالأيرة

رعإبمريالاولاختوي

كارعنفر

الثافياختوي

سنوت

الثالثاختوي

العاشرةالأسة

حتحورمرى

رعنفركا

كارعواح-الراخ!اخوي

كارعمري

كارعنب-الخامساخثوي

اتى

ايمحوتب

كارعسخم

نوبجسر

عاصمنهاكانتاليالقديمةالمملكةتنتهيهنا

ماوهذافلسطينالىمصرتأئيرامتذ.ممفيس،

خطأسفي)الذيعيرانيوتلعراد*ننقيباتكشفته

منوأغراضمصرئةفخارباتوؤجدتجت(،

بضعةتبعدالتيالبربةهيالتينيس)فيالنيثةالحقبة

جاءا-2(.السلالةموطنابيدوس،عنكلم

وتلالشمالبةسيناءبطرلقفلسطبنإلىالمصرلون

منالغرلطالشمالإلىكلم45يبهعدالذيعيراني

وحريىتجارينشاطمركزكانوالذي،أورشليم

وكان.كنعانجنوبفيالمصردوناستعمله

فيمغارهواديمناجمفيحضورللمصزلين

بارزاننقثانوجدسيناء.لجزلرةالنريىالجنوب

كانيناء.في)سخمخت(سخمويللفرعون

ذلكعلىيدكوما.الحقبةتلكفيواضخاالازدهار

التيالجيزةأهرامومنها،عاليةأهرامفيالملوكمدافن

وتاج)0268-0256(.الرابعةالسلالةإلىتعود

-0256)الخامسةالاسةفيالشافيالملك،ساحورع

فيفأتامسيناء،قيالمناجماستغلالتقليد0242(

قبائلعلىالحربثةالسيطرةيذكرنصئامغارهوادي

مدفنهتجدرانيانشدتوأ.المنطقةفيالعائشينالبدو

.والأسرىالماليحملوهوفينيقيةمناسطولهعودة
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الخشب،نؤئنالتيجبيلمعالمتواصلةالعلاقاتإن

)السلالةتيسملوكآخر،سخمويخعإلىأقلهتعود

ملوكمعاتحعتالعلاقاتهذهولكن(.الثانية

ؤجد.الثاليبببيإلى)خفرن(خفرعمن،ممفيى

023(0)خفرعاسميحملانايبلايمصريانغرضان

فيكانتأنهيبدولاولكن2(..س).الأولوبيبي

ممفيسبينمباشرةعلاقاتالقدبمةالمملكةأيام

كشفتالتيجبيلمدينةكانتفالوسيطوايبلا.

نإ.ممفيسملوكأسماءعليهاحفرتالمرمرمنتطع

كايمحاستديشاشة،في)تتي(انتيفبري

انيبدأاللذينالفرعونين،يقارهفي)اوصكارع(

التيالمصلةالجوشعلىيدلأن،الادسةالسلالة

الأخبارهذه.الجنودئةفلسطينفيالحصونتهاجم

ضد)2355(أوناالفرعونحملةعنصورةتعطي

ولكنالصحراء.فيالمميينالاسيويينأو"عامو"

صصر.فيالفرعونسلطةفزفضتالأمور،تبذلت

الحقبةفكانث.الئانيبيبيحكمبعدالفوضىوحقت

البدومنهااستفادالتي)"218-04؟2(المتوسطة

مصرفقسثت،فيهاالرعبوزرعواالدلتافاجتاحوا

متنازعة.صغيرةدويلات

21341991-عثرةالحاديةالأسة

لالأو(الف)إبنوتف

2131-1342(تاوي)سهر

2131-8202عضخ()واحالثانيإينوتف

الالثإينونف

8202-9702فقر(تبينب)نخت

الأولمونتوحوت

9702-6102(تاوياب)سعنخ

6102102-.رع(جت)نبالثافيمونتوحوتب

0102-8991(كارع)سعنخالئالث!ونتوحوتب

-89913991()وآخرونسنوسرت

1991-3991الراخ!منتهوحوتب

1991-1778عثرةاثنيةالأسرة

الأولامنمحات

1991-7291رع(اب)سحتب

-)عئر7291(رعكار)خبرالأولسنوسرت

معاسنوات

(-2891والده

-03915918(كارع)نوبالافيام!حات

8918-9187رع(خبر)خعالثانيشومرت

184ا-9187رع(كا)خعالثاكسنوصت

-18482917رع(ماعط)نيالئاكامنمحات

-29171782رع(خرو)ماعطالراجامنمحات

1782-1778رع(كا)سولكنفروسربك

منأميرمعبدأت.الوسيطةالمملكةليئهنانحن

11.السلالةمؤشس،الأولمنتوحوتبطية

أمفمحاتمعنجاؤهاوأعيدالمملكةتوخدتولكن

وسنوست:والرابعوالثالثوالثانيالأول

فيالأعلىالحقبةهي12(.السلالةمن،)سيوتري

القديم.المصرفيالتاريخفيبل،الوسيطةالمملكة

،الفيومتربلت،فيالأولامنمحاتأشس

وتجاه.أهرامها12السلالةحولهايشبنيعاصة

شئد،كنعانوأرضصيناءئقلقونالذينالدو

فيالامير،"حاثط،قولةقلعةأيضأالأولانمحات

استغلالاستعادنفهالوقتوفي.طوميلاتوادي

سابيتمنطقةوضئمسيناء،جنوبفيالمناجم

خاصبئمكلفاهتتمالأولسنوسرتخلفه.الخادم

"خبركان،أبامهوفي.الجنوبفيمصربجيران

قبيلةفييقيمأنتبلآسيةفيكانالذيسيرهي"

دؤنقدةبا،لوانالمليءالحنرهذا.فلسطينفيبدوئة

إثماةالأولسنهوست4خلفاأحدعهدفيشأبلا

سنوعرتواما)9291-5918(الثانيامنمحات

بحلاتاتارتبطااللذين)7918-1878(الثافي

التيالمصرلةفالتماثيل.آسيةملوكمعدبلرماسثة

قطنه،و"اوغاربت،هيكليإلىعمرهمافيأهديت

بالإضافة.سورلةفي12السلالةنفوذسعةعلىتدك

إلىابقطعانهمالمجيءالاسيويوناعتاد،ذلكإلى

الذيمائبرمدفنفكان.الجفافأوفاتفيالدلنا

يحملوالذيالئاني،امبنمحاتحكمإلىيعود

".الاسيويين"بقرعبارةمعالقطعاناحدىصورة

حكمإلىيعودالذيحسنبنيرصموهناك

عشيرتهمعأبثماالثيخويصؤرالثانيسنوسرت
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الثاكسبنوصتعهدوفي3(.)حشو،وقطبعه

هذاأنفمع.الوثائقتكاثرت)1878-1843(

بحملةشخصئاقامفقد،بالنولةءاهتثمالفرعون

شكيم.،علىبالاستيلاءانتهتفلسطينإلىقصيرة

يحسب"كاتبختممجذو"حفرياتوكشفت

عاصرالذيتحوتحوتالملكوتمثال،القطعان

البرشاديرفيالملكهذافحدفن.الئالثسينوسرت

فلسطبن.إلىالقطيعوصولعنصورةيتضقن

مباشرةيتوخهالمشهديرافقالذيالكلاموصاحب

والآن.الرطلعبر"عرتم:القطيعحيواناتإلى

الحضاريمصرتأثيرسيطر.داالعشبعلىتسيرون

وفي.وفييقيةفلسطينساحلكلعلىوالسياسي

كنب،أور*بملك02القرنفيارتبطتالتيجبيل

لقبيهماأبيشوموويفعأبيشوموالامورثانالاميران

يتعفقمائبرجهمافيوحملا،جبيلكأميري

وامضمحات)1842-7917(الئالثبامنمحات

بيروتءفيوؤجد-.917(.)8917الرابم

الرابم.امنمحاتوصدريةالهوللأبيصغيرتمثال

المنطقة.تلكلطالمصرفيالحضوريعكصهذاكل

عاصمتها.-81625*اعضرةالثافةالأسرة

منهمنذكر06:ملوكها.طببة

خوتايرع،)سخمالأولحوتبسولك

امنمحات(

(كارع)سخمسنبفإمنمحات

رع(اب)سحتامنمحات

إبنرتف(اموفي،رعاب)سمغامنمحات

منتوحوتابنالثانيحوتبسولك

رع(اب)اواحور

كاي(رعكا)سجفامنمحات

رع(تاوي)خووجاف

(رعاب)سنفرالراجسنوصت

(كارع)وسرالأولجنجر

كارعسحنح

كارعنفر

رع(ماعطنيخعإفيالئانيخنجر

(تاريسوازرع)سخمالئالثحوتسوبك

رع(سخم)خعحوتبنفر

رع(نفر)خعالراجحوتبسويك

رع(حونب)خعالحامسحوتسولك

راع(اب)داحاياخ!

رع(نفر)مرابي

1675(حواليرعنفر)جدالأولسدودي

:الملوكسخاعاصمتهاعشر!الرابعةالأسرة

سنة184حكموا76.

1675-1567عشرةالحامسةالأسة

الهكسوس

رع(اب)معششي

رع(وص)مرهريعقوب

رع(انأوسرأساخبان

رع(اوس)عاابودجسأوالاولابيبي

(رعقننإعاالثانيابيبي

رع(سح)عاخامودي

الهكسوس-عشرةالسادسةالأسة

)؟(-01660157عشرةالسابعةالأصة

الطبئةالأسرة

خاعو(واحرع)صخمحوتبرع

ماعط(وبرع)سخمالخاسىاينوتف

ماعط(حرحرورع)سخمالسادساينوتف

الثانيصافامسودل!

تحوتي

الخاسرحوتبمرنتو

رع(انا!)سوالاولاوتاكأارينب

(كارع)نفرالثانياوتارارينب

السابماينوتف

الأكبر(-الاول)تاعاسقنزع

(الشجاع-الثافي)تاعاصقنزع

مملكةاغارت،الراج()امينيميىامنمحاتبعد

والتماثيلالآنيةوصارتسريغاانهيازاالمصرتةآسية

المصلكةتهذدالتيللأخطارسابقةعلاماتالصنيرة

كلامهي،هذهاللعناثنصوصإن.الوسيطة

ئررثهممنخافراالذين،والقبائلالملوكضديوتجه

ليم.يفوعشمضوايبلا،ملكومنهم.وعدائهم
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التيالفلسطيئةوالقبائلالمدنمنكبيروعدد

ممر.مععلاقنهافيالحيادبل،الخضوعرفضت

عامعأصحاءمصرفيظهرتعبنها،الحقبةتلكفي

معفر،بعاىمعفرهناكالمعفر".ا)عايرو(.ر"ب

مصرأنعلىالمعطياتهذهتدك.إيلمعفر،رشف

-.157(.)1786المتوشطةالثانيةالحقبهةفيدخلت

31الأسرةلطالأولينالملوكمعظاهرانفوذهاظل

ايلافيمدفنتضفنوهكذا)1786-0157(.

الذي"الاسيوي"رعحوتالفرعونصولجان

سنةحوالىبعلبك*فيووجد.1765سنةحكم

)عمو(،ينتينوظك.حوتبسوفيتمثال.!17

الأولحوتبنفربسلطةيقرف،جبيلملك

فيذكرهايردأمصرولكن)0174-.*أ(.

ماع!و.دتينيذكرالذي،الملكيئماريأرشيف

نأ13-14السلالةفيالضعفاءالملوكاستطاع

فيالإقامةمن،آسيةمنالآتيةالساثةالق!بانليممعوا

الذينالهكسوس،هم.النيلواديفيئئمالدلا،

سلالةوظفت.16و15،غردبتينسلالتينأفسوا

)0165-0157(.طيبةفيمقيمةمصرتة

039-01574عثرةائامةالأسة

-01571546(رعبحتي)نبالاولاحمس

-15461525(كارع)جرالاولامنحوتب

-15255914(كارعخبر)عاالاولتحوتمس

5914-0914خ(انخبر)عاالثافيتحوتمس

-9149146"(كارع)ماعطحتثمبسوت

ا-0941436رع(خبر)منالثالثتحوتمس

141-ا1436رع(خبرو)عاالافيامنحوت

-14127913(رعخبرو)منالرابمتحرتحس

7913-0136رع(ماعط)نبالئالثامنحوتب

أخناتون-الرابمامنحوت

13-9!ا0137رع(!برو)نفر

135113-8!ارع(خبرو)عنخكارعسمنخ

1348-سما(رعخبرو)تامونعنختوت

ثما4-اسم(رعخبرو)خبرآي

013-4اس!4(رعخبرو)جسرمحبحور

يدعلىالهكسوسطردتئم18،السلالةمع

الذي(6451-0571)الأول(حمس)أأموسبس

والمملكة-3912(0157)18اللالةمؤشسهو

وتركت،ترونخمسةسحابةامتذتالتي،الحدثة

وضع.المكتولةوالمصادرالابنيةمنعدذاوراءها

)امنحوتب(الأولامينوفبسوخلفهأموسيس

دولةأشس،سنةخمسينخلال-1524()1551

(هذه.طيةفيالضخمةالمبافيفيوغاهاقؤتهانرى

صارتالعظبم،مصرإله،أمونمدينة،المدبنة

-)1524الأولتحوتمسوحكتم.المملكةعاصمة

مملكة-4015()1518الثانيوتحونمس،1(18

ومذا،توشعيةسياسةفيفانطلقا،جديدمنولدت

تحوتمى!اجتازهالذيالفراتخىالمملكةحدود

مافي.ملكفجأةليسحقعدهضهايةفيالأول

حشبسوتحزكئهاالتيالسلالةأزمةبعد

)4015-الثاكتحوتمسخالةأ-1483()894

أسلافه.سياسةالملكاستعاد،وزوجته0145(

كنعانياأميزا()أوملكا.دهممنمؤلفاحلقافواجه

المدينةواحتك،1483سنةمحدوفيشتتهم.وسورئا

تبعهالانتصارهذاالحصار.منأثصهرسبعةبعد

علىالمصرثةالهيمنةوأثن.أشورتينموفدينزيارة

سرابيتفيالمناجماستغلالوائ!ع.فلسطين

الامثوناستعمل،الوقتهذ!وفي.الخادم

حروفا،الأولىوللمرةالمناجما،هذهفيالعاملون

البائثةهيالمصزدة:الهيروغليفتةصتمتفزعة

كان1465،وسنة0148سنةوبين.الأولى

سورلة،أوفبنيقيةإلمىسنةكليأقيالثالثتحوتمس

اسمهمظهرالذين،النففيالدولدىكما

إلىئعودوثائقفيالأولىللمرةشوشر(أو)شرشو

ه!ذهبفسرالذيالرئييئوالحدث.حكمه

ميتافي.ملكمعمبايشرعداءبدايةهوالحملات

وحاصر،قطنةعلىالفرعوناستولىص!14،سنة

قواربفيافراتوعبر،كركميش،ثمحلب،

التيالمسفةورأىالبفرةتجزها!ركباتنقلنها

ثئم،كركميشضرقيئالأولتحوتمسجذهنصبها

هذهتضعلمميتافي.مدنبعضيسلبمضى

اناتولية()فيالحثثينأنغير.للحربحذاالمغامرة
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مخئمإلىهداياأرسلوابابلونية()فيوالكاسيين

العبرئة،هيناع)""نغ"فيالالثتحوتمس

ميزانفيتعادلكانوهكذا18:34(.مل2

لموالفلطينئينالسوزبينالملوكأنغير.القوى

الئافيامينوفيسفقامالمصرئة،بالهيمنةيفبلوا

آسبة،بهايعاقبحملاتبعذة)له!9141-14(

قببلةوضد،النفبفيالمقيمينشوشوضدولامتضا

قبيلةاسممناسمهاقوربت(عم)سأخرى

وأجبر2:هه(.أخ)1الثمعئينتجيلةهيقيتة

الهدوءفرضعلى-1386()9141الراض!تحوتسى

وأخذها.جازرفحاصر،الوسطىفلسطينفي

امينوفيسعهدفيالذروةإلىالمملكةووصلت

التدخلإلىاحتاجماالذي-9134()1386الثالث

لمصرالجميعخضعأنبعد،آسيةفيحربياتدخلأ

أولم!تظهربدأتولكن.أوغارتملكفيهمبمن

باستطاعةيكنولم.الوضعلتدهورالعلامات

نأ(اخناتونأوصهم!ا)0135-4الراجاميوفيس

الدييئبمالإصلاحالمنشغلوهو،الآقيالحطريوتف

نإ.العمارنةتلموءفيالجديدةأتونمدينةوبناء

ملموسبشكليدكهناكوجدالذيالأرشيف

سوريةفيللمملكة!بمتدهورعلىودراماتبكئ

الأمناءالملوكعنمصرنخثتحيثوفلسطيز،

لمه!ا-)6كارععمنخاخناتونمعملكلمصر.

دهما-)4أمونعنختوتجاءئئم4+ا(.

)1324-آيهوشيحعسكريوتائد1325(،

،القويحورمحبلولاتفعالكارثةكادت.(1321

الظاموأعاد،اللاحبقؤةالحكمعلىاستولىالذي

آسية.فيبانتصاراتهاشتهرأنبعدالبلادفي

-40135911عثرةالتاسعةالأصة

4،13-3013رع(بحتي)منالأولرعمسيس

3013-.912رع(ماعط)منالأولسيئي

-1223("912رعماعط)اوسالثانيرعمسبس

1223121-ارع(ان)بابتاحانامريمنفتاخ

1211-7012رع(مي)منسيصاعون

-70122012(رعخبرو)اوصالثانيسيتي

(امونمرت،رع)سيتتاوصت

،رعان)اخبتاخسي

2012-5911(بتاحانمري

مع)3912-1185(91السلالةبدأت

خلفالذي912()3912-االأولرعمسيس

ؤجد-9127(.)1912الأولسبنىجاءثتم.آي

اصعادةفأنئد،شانبيت،قيسيتيانتصارنصب

حماة*حتى،وفلسطينسوربةفيالمملكةحدود

الخادمدرابيتمناجموظئت.253-254(،)نشو

سيتيعهدمنذالمصزيونوشرعسيناء.فيئستغل

)9127-1212(الثافيرعمميسخلفهأوالأول

هذهكانت.إيلاتشمالي،تمناعمناجميستفثون

النقبفييمزوتجارفيحرئيخطعلىالمنطقة

بدايةمنذالفرعولئةتمناعمناجمونثماط.الأوسط

وثائقفيمرازا"شوشو"ذكرلماذائفشر،91السلالة

سيتيعلىطرحتالتيالكبرىفالمحألة.الحقبةتلك

مصربينالتزامهي،الثانيورعصحيسالأول

الثافيرعمسيساستعاد.سوربةعلىالحثثةوالمملكة

فكانتةالحثثينضذالأولسيتيبلأهاالتيالحرب

لم.1275سنةالعاصيعلىقادشعندحايةمعركة

بينسلاممعاهدةفكانت،المعركةئخسم

كزست،الثالثحتوسيلىو،الثافيرعمسيس

التيالطويلةالسلاموحقبة.سوريةفيالقائمالوضع

يهتثمبأنللفرعونأتاحت،المعاهدةهذهعننتجت

فيعاصمتهيشتدوبأنوالأفصر،الكرنكفيبالابنية

رعمسيس.في:الشرقثةالدلتا

علىصعئاوضغا-2012()1212مرنفتاحورث

السنواتخلالالسهرتراخىحيثالمملكةحدود

اعتلائهمنذ،بقؤةفواجه.والدهحكممنالأخيرة

مصفةعلىبافتخارفأعلن،الوضعهذا،العرش

حالي،وهذأليبيا"اجتاحأده7012سنةنصبها

علىاستولى.عقلان*أخذ:كقهاكعانوملب

اسرائيلوأعدم.شيءكلاينوعامءصارت.جازر

بسببأرملةحورووصارت.نسلهزالبحيث

اسرائيلقبائلدخلت،النصبهذامعمصر".

التيوالمعركة.التاردخفي،فلحمطينوسطفيالمقبحة

علىصورتقدالمصرتة،المركباتأمامجعلتهم
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المشاهدوأحد.الكرنكفيأمونهيكلفيجدار

النسخةبقذم،مرنفتاحاتصارنرويالتيالأربعة

الثانيرعمسيسبينغقدتالتيللمعاهدةالمصرثة

إلىاللوحةهذهفيالنصر)نسبالثالثوحنرميلي

سقوطونجدخطأ(.وهذاالثافي،رعمسيس

المركباتومعركة(،الكتابةفي)ذكرتعسقلان

جازرسقوط،السهلفياسراثيلضدالمصرتة

كنعانسهلفيامرائيلضدالقتالحصل.وينوعام

أقوالكذبتالوقاخأنبماولكنالاحلي.

بغرقالمعركةهذهانئهتأما:نتساءل،مرنفتاح

خرإليهيثبرماهذا.الوحولفيممرمركبات

فيالبحر".فيرماهموفرسانها"الخيل15:2:ا

15،خرفيالقصببحريصبحالفرضتة،هذه

زمنإلىتعودأخرىرثيقةرهناك.يرقون،مصت

وهي6:54-56،أنستاسيبردية،مرنفتاح

قبائلتمرلرمنلأنهينا:أدومشوشوعنتتحذث

الذي،هرماعطحونبمرنفتاححصنفيشوشو

نبقيلكي،فبراتوممستنقعاتحتىجكو.فيهو

رسالةمنالنصنهذاثطعانهم".وحياةحياتهمعلى

4012سنةحزيرانمنالثافيالنصفإلمطتعود

عنها.تخذثالتيالقبانلاسمتعطيلا.،.مق

كانتو"!"يقبيلةأننفترضأنن!شطيعولكننا

خرححمبممرفيأقامتالتيهيلاخهابينها،

فيأيامثلاثةميرةلنذهب"أطلقنا5:3:؟3:18

أصلمنالتيالأسماءإن.إلهنا"لهوهونذبحالبرثة

أشير،،،موسى"مثل،لاوي،عانرفيمصري

فوتئيل،ء،فنحاس".فثحور"،حفني*

العشاثرهذهلأن،القولهذاثتتتقد،هرون!

شوشوأقامحيثالنقبإلىتعود(تقاليدهمقفة)أو

،6أنستاسيبرديةنصأنيبقىولكن.الأدومي

بأحداثلهاعلاقةولاانتجاعتحزكاتإلىتضير

الئالث،رعمشسزمانفيحصلتدراماتيكئة

قد91السلالةفإن.العضريناللالمةفيالثانيالملك

لكلقصيروحكم!رنفتاحموتبعد!يغاانتهت

الثافيوسيتي-9911(،)2012محاسي""أمونمن

ا-1187()391بناخوصيا-3911()991

.(1851-1)391تاوصتوالملكة

ا-5910801العشرونالأسرة

ا-5912911رع(خعو)اوصنختصى

ماعط)اوسرالئاكرعمسيس

0611-2911(اسنمر!ط،رع

-06911154(رعماعط)حقالراجرعمسيس

)اوسرالخاسىرعممبس

115.-ا154(رعسخيرانرع،مماعط

السادسرعمسيس

0،11-1145رع(ماعط)نب

ماعط)اوسالسابمرعمسيس

ا-1451144امرن(اخ،رغ

)اوصالثامنرعمسيى

اا-+ا144(امونمري،رعطعط

ا-1118+ارع!)نفركاالتاسعرعمسيس

العاثررعمسيس

111.-اا18(رعماعط)خبر

ماعطإمنعئ!رالحاديرعسحيص

أ-8501أا.(بتاحانستب،رع

أشسأشهر،بضعةامنذتمنرسطةفترةبعد

كانالتى(0701-)021184السلالةنختمميت

الملكوحده115(ا-ا)182الثالثرعمسبس

1178،سنةالليئةالقبائلعلىتغذ.فيهاالعظيم

المدمر.البحرشعوباجتباحمنمصروخفص

فييقيمونالفلحطون()-منهمقسئاوجعل

جدبدةانتصاراتوبعد.لكنعانالجنوتيالساحل

سيناءفيبجيضهتدخل1172،سنةالليبئينعلى

لطريقالشراتيجتةالأهمثةوبسبب.كنعانوفي

والتي،تمناعفيالنحاسمناجمإلىتقودالتيسيناء

ا-ا)45الخاصرعمسيسحنىناشطةظئت

شوشوضذقاسيةبفرلةرعمسيسقام1141(،

فيالمعادنشغلهذدواالذين!عيرجبلفيالمقيمين

دؤنتالتيا1/76:9-اهارسىوبردية.تمناع

نسبت114(،.-)1151الراجرعمسيسزمنفي

علىهذهالحملةخبرالئاكرعمسيسإلى

وسطسعيرأهل"دثرثسعير:فيالأدومثين
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معوالرجالخيامهموسبتشوشو،تبائل

قتدتهملها.عذلاقطعاناوأخذت،الأموال

للتاسوعة،فاعطيتهملمصروجزدةسلئاوأخذش!

فيعبيذاهليردولي!(فيالتسعةالآلهة)-

الجيثىفيخعلواالثوثوهؤلاءبعضالهيا!ولا(.

هيكلتشييدفيعملالآخروالبعض.المصرقي

النيلغرلقأقامواوالآخرون.رعمسيسفيسيت

رعمسيسأيامفنيكانوا،حيثشوشو""فنفي

منطقةفيأوحاتور،هيكلخدمةفي،الخاس

رعمسيسأيامفيم!همبعضاشجدحيثطية

بين.أمونهيكلخدمةفي!ا1-80)1126التاسع

مصرنركواأناسنواةعننبحثالشوشوهؤلاء

)رجالرعامسةحقبةنهايةفي،موسىبقيادة

(.الخروج

فيمناطقعلىمصرقبضةالثالثرعمسيسشذد

!يش،و*جازرآنيةعلبهتدكماوهذا.كنعان

إتعودواوستركة،شانبيتوتفال،مجدووعاج

إلىكلم02تبعدالتيعةتل0116(سنةإلى

تحملالوثائقهذهكك.سبعبئرمنالثرقيئالشمال

حازهاالتيالاننصاراتإن.الفرعوناصم

قد،سوربةفيورئماكعانفيالئالثرعمسيس

جدرانتاتوفي،طويلةملحمئةنصوصفيتخقدت

يظهر.بلأالمملكةانحطاطولكننجولم!."مدبنة

ملكآخرهو1(141-1)145الخامسورعمسيس

السادسرعمسيسوخلفه.تمناعفط)سمهئذكر

.الخادمسرابيتوفيمجذوفييظهرملكآخرهو

ورعمسيسالسابمرعحسيسابنيهمعحكموبعد

رعمصيسحكمجاءا-1126()134الثامن

جازرفياسمهظهرالذيا-8011()126التاصع

فيئذكرشوشوآخرهيتايثوشو.اسمهاعبدةمع

نرى،12القرنمنالئانيالنصففي.الرعاسةحقبة

يبدو(،ما)علىمصرإلىسعيرأجلواالذينشوشو

فيالأجدادأرضإلىاليلأرضمننسلهميعود

للفراعنة.وجودمنبعدلمحيثوالنقبصيناء

العاشررعمسيسمع02السلالةنزاعوانتهى

عشرالحاديرعمسيسومعا-8901(،ا)80

مملكته.تفتتتالذي)8901-0157(

0،9-8501والعشرونالحاديةالأصة

ئانيسفيجدت!بانب)نسوسمندس

أ-1855401طيبةفيحرمجور

ضع)باسبابسوسينيس

تانيىي(نيوتان

ا-5409501طبيبةفيبينزم

001.-ا.90(تانيس)فيامنحأوبت

ا-849...تانشى!)فيامونسي

849-.59تانيى()فيالثانيبسوسينيس

نأفقبل.المتوسطةالثالثةالحقبةفيهنانحن

صشر،الحاديرعمحمبسحكمرسمئاينتهي

عظيموحرمجور،ممفيسفيسمندسأشس

مصرتقاسما،ملكيينببتينطببة،في،الكهنة

فيسمندسنلأقام459.سنةإلى7.1.سنةمن

خلالالملكثةبالشاراتواحتفظوا)صوعن(تاني!

وآخرالثافيبوسينيسولكنكفها.الحقبةهذه

2الوافيكان21،السلالةفيتانيسفيملك

الليبيئالقائد،الأولشيضنقزاحهطة.كاهن

علاستيلاءهوشرخ22،ال!لالةأشسالذي

بسوسينيسبابنةاوسوركونابنهزؤخإذالحكم

الزمن.منقرئاشيشانقسلالةازدهاردام.الثافي

مملكتين.مصرقصتالفوضىمنفترةبلأتثثم

تؤةكوش(أرض)فيالسودانفيؤلدتولكن

ثالثة.

*.059-والعثروناثايةالأسة

059-929الأولشاشنق

929-398الأولاوسوركون

087-398الأوللكلو!

087-847الثافياوسوركون

847الثانيشيشانق

823-2*الثالثشيشانق

2*-767بامر

*.767-الراجششمانق

)تل.*)؟(-817والعشروناثالئةالأسرة

بسطة(
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(؟))؟(-763757الخامسشيثمانق

(؟)؟(-748)7،7الثاكاوسوركون

الثالثتلكوت

*.؟(-)748رووامون

الراخ!اوسوركون

)صا.*-765والعشرونالرابعةالأسة

الحجر(

725.*-نختنف

7271-ه0(رنفان)باكبكوريس

الاسرة751-516والعثرونالحامسةالأسة

الكوصئة

75716-1بعنخي

716107-شاباكا

7968-10شبتاكا

-968663طهرقا

663-656امونتانوت

المصزيةال!ملالةصارتالتيالأولىناباتاسلالةإن

مسيرة)746-716(بعنخيمعبدأتقد25،

إلأ.الفرعرفيالبلاطمننطلمة،وحضارئةس!اصثة

الدلتا،فيحاضرةالليئةالأماراثبقاءأن

ومحيءحانيس،لأمراءالنسبيئوالاستقلال

)سائيصى(،سوء،فيوالعثرينالرابعةالسلالة

(الأحباش)أوالكوصئنالملوكعملجئدهذاكل

شاباكاجاء.دولتهمندميرعلىالأشورئينوساعد

الذي)207-.96(شبتثاوخلفهبخعي،بعد

يحاعرهاالتيأورشليملمساعدة107سنةانطلق

أمونتانوتوخلفهطهرقاحكمإن.سنحاريب

الذىالأشورئبنضذبالحربانشغلا)664-657(

نابعبها،الملوكجيوشبمساعدةمصراجتاحوا

ولكن.وطيةممفيسسقطتيهوذا.ملكولاسئتا

)664-الأولبساميتيكعلىقامتسائبح!سلالة

دعاكما،وكاريةإيونيةمنمرتزقةدعاالذي61(0

طردتوهكذاليدية.ملكجيجيسلمساعدته

طيبة،سلالةوغزلتمصر،منالأشورتةالحاميات

الليبتة.الفوضىآئارآخرونصقث

656-525والعشرونال!ادسةالأل!رة

663-965الأولبايك

906-495ئكو

495-588الثانيبسامبتبك

-568دالهـهرع(باح)وابريس

568-526)اماسيس(الثانياحصى

526-525الثالثبامينيك

رفضمصر،توحيدالأولبساميتيكأعادحين

الحامياتولكن.بانيباللأشورتابغايكونأن

حدودعلىظفتاسكوتثين(جيوش)معالأشورئة

يجدأنفاسنطاع.سائيسملكتفلقأندونمصر

،الأ!انوللبلاد،عظمتهابعضالفرعونتةللملكئة

المالابونوصعد.جدفيالمعائاالمصروللحضارة

قلق.أشورلةفاجتاحوابابلونية،فيوالكلدانثون

معرداجيثئا..مق061سنةفأرسل،الشيخالملأ

أشورية.ليساند،وحارانكركميضإلىوصل

عيها.المياسة)061-595(اثانينكوابنهوتاج

التيالأثورئةالمملكةدمارمنيمغلمهذاولكن

)أووالكلدانئينأوكشترابقيادةالمادايينبينئسمت

الثافي.نمرونبوخذنبوفلاصبقيادةالبابلونتين(

نكوحافظ655،سنةكركمبثىهزلصةورغم

طلب.وفينهيقبةسورلةفيالنفوذبعضعلىالثاني

ولكن.البابلونيالتهديدضذعونهالفينيقثونالملوك

احتلالمنالبابلونتينيعغأنيستطعلمالثافينكو

مل)2الئانينمرنبرخذبقيادة،فلسطيةفينيقية

795سنةأورشليمسقوطيمنعأكما24:7(،

ساند36:6(.أخ242:.ا-17؟مل)2..مق

المواليالحزب)595-958(الثانيبساميتيكخلفه

التمزدإلىصدقيادعماوهذا،أورشليمفيلمصر

ب،24:02مل)2الثاقنصرنبوخذعل

تحاصرأنقبلالفرعونماتولكن36:13(.أخ2

رإ25:ا؟مل)2أورشليمالبابلونئةالجيرش

رعواحبوخلفهابنهاستطاعفما93:ا(.

1958-اليونانئة(فيابرياسالعبرثة،في)خفرع

بهجومقامآنهمعيهوذاعاصمةيخفصأن568(

قاثدطلبعلىبناة(،هكم!:أإرالعدوأنظارليحؤل

إلىذهبالذيألناتانبنكونيااليهوذاوفيالجيثى
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سقطت3:14-16(.لاكبضأاوستركةمصر

قاومتصررولكن.ق.م587سنةأورشبم

جاءتهاأنبعدصنة،13الثانينمرنبوخذجيوش

منعددحاولعندئذبالبحر.الإمدادات

42-44(،)إرمصرإلىاللجوءاليهوذاوئين

المجدلفيولاسئتاالث!رقثةالدلتافيفأقاموا

العليامصرفيأتامواكما،وممفبسونحفنحبس

الفيلةجزيرةفي.الفيلةوجزدرةأسوانفني،)فتروس(

)أو:أماسىزمنإلىتعوديهودئةمستوطةأقامت

عنتدافعأنوحاولا،خفرعيكنلمإن(أحمس

التيالئانيةالكوشتةنفاتاسلالةتجاهالنيلمدخل

حملةرغممصر،علللاسنيلاءنشعذكانت

قلبإلىالثافيباميتيكبجبثىوصلتالتي495

538سنةوقتلخفرععلىانقلابحصلالنوية.

)568-526(أماسيسواسنولى93(،:44إر)رخ

الثورةهذهمننصرنبوخذاستفاد.العرشعلى

43:8-13!إر)رجمصرفهاجمالدموثة،

تغثبأماسيسولكن.3(.حز26-46:13؟

.وحزقيالإرمياالنبتينأقوالثحفقتفماالمحنةعلى

أمام)526-525(الثالثبساميتيكابنهوكان

الحياةوأعدمهملكهتأخذ،قمبيزهوآخرخصم

الحكم.منصنةنصفبعد

525-404والعشرونالسابعةالأسة

525-522قمبيز

522-485(إدارلوسالاولدارا

)كركسىخشيارت

464-485(احشوويروشأو

نكسرديس)ارارتحشات

424-464(رتحثشمنااأو

404-424نيالثارادا

404-358رالعشرونالئامنةالأسرة

-404893()اميرتايوسخرامون

ك!893-8والع!ثرونالتاسعةالأسة

893-293رود(عوف)نايفالأولنفرتيس

293-938)كررش(هكر

عا038-9()بسامرتيسساموتبي

9*-8+رود(عاو)نايفالثانينفرشى

8+-341الثلاثونالأسرة

935341-نيف()نختالأولنختنجو

341-2+الثافيالفارسيالغزو

سم34-18""اوخوسالثاكأرتحثشا

سم5-8!همسيسرا

سم-2سم5مصرفيالثاكدارا

؟34:ه)عدمصرعنفلسطبنيفصلواد)نر(ممر

الرشىواديهو.12(ت27إش؟15:4،47يثى

.غزةمنكلم08بعدعلىالمتوصطفييصثالذي

المثتىصيغةوالصيغةلمصر.العبريالاسممصرابم

يعتبر.السفلىومصرالعليامصرعلىتدكلاجمها

=01:6)تكالأربعةحامأبناءأحدممرايم

نسلأما.وكنعانوفوطكوشمعا:8(أخا

-01:13-14تكفيفنجدهمصرايم

فيماصورأيضأونقرأا،11-12أخا

مي91:6،ر!+:25،إش=91:24مل2

7:12.مي91:6،رج*:25؟إش7:12

تاثد،الروعافيلشياسامسكحين)ار(ممربم!،

أنتأما:يأله21:38(،)أعبولسالحاعية،

منيهوديإلىبثيرإنه؟الفتنةأئارالذيالمصري

ولكنه.الزشونجبلعلىفيكسالحاكمغلبهمصر

بنفسه.ينجوأناستطاع

منناتونالمصريالكاهندؤخهاكصئلاثةمصردات

تمتذمصرئةسلالةثلافينفيهافجمع.سبانيتوس

والمملكة)0278-.024(القديمةالمملكةفي

الحدلةوالمملكة)0021-018(الوسيطة

.)0158-8501(

الحاميةاللغاتإلىالمصريةاللغةتنتميالنة(مصرية

هذهفيالمصردةمكانهوماولكنالمامية.

.جوابدونمنالسؤالجمقى؟المجموعة

المأخوذةالعبربةالكلماتعنالنقادوتساءل

اصلمنأمالمصرلةمنأخذثهلالمصرلة.عن

فياللغةهذهدونت؟اللغتينبينمشترك

الحرفوفي،الضخمةالكتاباتفيالهربروغليفية

منالتأثيربعضهناك.البردياتفيالجرار



انحيمصريين

فيسيماولاالعبريالادبعلىالمصريالادب

ونثى.أم

نجعفيالمصريينانجيلءرجأالى(انجيل!رلين

.حمادي

الانجيل"رج)ا!(بحسبالانجلممريين

المصرلين.بحسحب

صخرقمةعلىنقعصعد(فعل)رجقلعةمصعدة

إلىكلم25قرابةتبعدوهيالميتالبحرفوقمنعزل

اليهوديالمؤرخيرويجدي.عينمنالجوب

رئشأن7:285()الحربيوسيفوسفلافيوس

ولقد.القلعةهذهبنىالذيهويونائانالكهنة

قبلمنالمهذدةعانلتهالكبيرهيرودسالبهاارسل

حؤلملكا،بهبرودسالاعترافتمولما.رومة

)الحربالخطر!اعةيحيهثانقصرإلىالقلعة

بدايةوفيب.م.66صنةفي28(.7:028-ا

4(سم2:804،)الحربظحيماحتل،الئورة

فقاوميهوذا،بنيائيربناليعازراخيهابنثمالقلعة

الحاكمحاصره74.او*سنةحتىالرومان

حينوانتهىطودلاالحصاروكانسيلفافلايخوس

فيكئشفتجماعبا.انتحاراالمقاومينكلانتحر

جرارعلىومدؤنات،عديدةاوشركاتمصعدة

.قمرانمغاورفيوجدناهعاتشبهنحطوطاتونتف

مصمدة.مخطوطات!رجنحطوطات،مصعله

المرف:مصفاة

التعرلف(.اداة)معبنيامينفيمدينة،1(

بنيلتجفعالتقليدفيالمركزهييث!18:26.

فياسرائيلبنوأقسمالقضاةزمنفياسرائبل:

جبعأهللمجموعةيثأرواأنوتعفدوا،المصفاة

زمني8(.21،5:ا،3؟02:ا،)قض

يقدمكاناذوصامسكيباالشعبقذم،صموئيل

-ه7:)اصملاسائيلويقضيذبيحةصموئل

شاوللمفيهاأعلنأيضازتوفي7:6(.رج12،

آساحضن01:17-27(.صم)1ملكابالقرعة

-15:22)املكبيرةئزافيهاوحفرالمصفاة

المحتكعينحين41:9(.إر16:9-.1؟أخ2

.المصفاةفيأنامالبلاد،علىحاكماجدلياالبابلي
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25:23-مل42؟04-اإإرئتلالمصفاةوفي

)كانتالمصفاةأهلضاركنحميازمنفي25(.

3:7،)نحاورشليمباءإعادةفيالمفاطعة(عاصمة

وقرأوافصاموااليهوداجتمعالمصفاةفي91(.،15

عماوسلمعركةاستعداذاالربثريعة

الذي1النصبةتل:اليرمهي46-57(.ة3)امك

منوهناك.أورشليممنالثممالإلىكلم12يبعد

الثمالإلىكلم8يبعدالذيصمونبلالنبيئيقول

2691عنةحفرداتكانتأورضليم.منالغريى

9القرنإكبعودمدينةسورفكشفت3591وسنة

22(.:15)املآسانجاهالذيذاكويفابل،..مق

تئ!مكل.يبوقوجنو!الاردنعبرفيمدينة2(4

31:48-94(.)نكويعقوبلابانبينالحدود

ومركزا:34(،ا.أ:17،)فضيفتاحموطن

جلعادمصفاةايضاهيا(.11:ا)قضعبادة

(11:38،)يشالمصفاةرامة11:92(،)قض

راشونيخربةاليومهي.الجاديينمدينةهيالتي

ا.عفانمنالغريىالشمالإلىكلم25تبعدالتي

:26(.13)بشحرمونشحعلىتقعقلعة3(،

أبعداليها.موآبفيبلدة.موآبمصفاة،4(

22:3(.)اصمشاولانتقاممنخوفاأهلهداود

موقعها.اليومنجهل

ولمحدثناسبقالتيالمصفاةيذكر5:أهو40(

أيها.نعرفلاولكنناعنها،

:38(.15)بشيهوذاسهلفيبلدة64(

.2:مصفاة*رججلعادمصفاة

ا!ادئةمنالاسئمأخذ.السفلىممربفابلمصرر

25؟+:6؟:91إض؟91:24مل2فيواسئعمل

.712:مي

016سنةبين!ؤنتللأناجلاننيمرقبويخظمطالي

المرقيونتة.الأزمةمنتريبوقتيأي018و

فياللاتينثةإلىونقك،اليونانئةفيرومةفيالفت

ن!خةمقدتةلتكون،الثالصالقرنفهابةفيافرلقيا

اليونانيالأصلفيإيناوصل.للأناجيلجديدة

وضاعولو.ويومرمطلعاللاتينيوفيلو،مطلع

لأنها،التاريحسةالرجهةمنمهضةمطالى.مثىمطلع
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كتابحولالأولىالكنيسةتقلبدتكشف

الأناجيل.

فيؤضعتقصيرةمطالىهناكبول!لرسائل4مطا

قدنحتلفة.أيادكتبتهاوقد،بولسرصائلبداية

معاونيه.أحدأومرقيونكتبهايكون

منالأولالقسمإلىتعودللأناجلمونارخبماشةمطالي

مونارخيانثةحلقاتفيرومةفيألقت.الثالثالقرن

الله.هوواحدمبدأعلىتشذد.كرستولوجية)بدعة

مراجعاستعملت(.وماتتجثدالآبتقرل:

اللاتينتة.فيدؤنتولكنها،يونانئة

فيهاالمطركانوان،فلسطينلطنادرةالمياه)ال(،مطر

لاالمطرأنيبقى.أورشليمفييسقطمايضعذى

وفيالثمناءفصلفيفقطبل،السنةمذعلىيتوزع

حاسفادوزاالمطريلعب.نيانإلىالأولتثرين

فيالحالهيماعكس،اليومئةوالحياةالزراعةفي

هيالنيلمنالقريبةفالأرضمطر.لاحيثمصر

الصيففيالمطريخزلماقليلأ.الخصبةالأرض

وقتفيمضزابكونوقد12:17-18()اصم

يأتيالذيهوالأولالمطر26110:)أمالحصاد،

يجعل.الثانيتضرلن15والأولتثرلن15بين

خلالطتاسيةوصارتجفتأنبعدرخوةالأرض

الأولكانونفيينزلالباردالشناءومطر.الصيف

إلىالطمىويحملالماءمخازنفيملأ،الثانيوكانون

وأالموسيئوالمطر.خصبةالأرضفتصبح،الوديان

للحصادضرور!بهو،ونيسانأذارفييأتيالذي

2:23(.)بوء

بسبباللهمنعقابالمطرغبابأنالتوراةنرى

فالته6:26(.أح28:242،)تثالإنسانخيانة

وهو5:24(.إر2:ه؟)نكالمطرشدوحده

"ا:17)املينزليجعلهأوالمطريوقفنبئايريل

ينزل!حينأيفعاعقابوالمطر:17-18(.هج

في،كماطوللةمذةأو13:13()خرم!رازا

فيالمطريأقيحينولكن12(.،34:)تكالطوفان

أمانةيكافئبهااللهمننعمةفهو،المنامبالوتت

26:4(.الاشب

بنت()بدلفيمهيطبئيلوالدةأووالد.المطارد؟مطرد

عيدمظال

هددادومملكزوجةمهببطئلكانت.ميزهب

دا(.ا:6!ا-7أخا36:93،)تكهدر()بدل

21(.:ا.)اصمالبنيامينيةثاولالملكعشيرةمطركي

.-18أ:ايوفيلمايعطىاسماليوحناوي)ار(مطع

المو!وععنخارجةمواضغمعمديحأمامنحن

نقولهماهذابعد.فيماأضيفتقدفتعتبر،الرئب!ى

منأخذالمديحهذايكونتد.13،15-8،آ6عن

مواضيعفبعضيو.فيووضعالأولالليتورجيا

مثلالإنجيلسائرفينجدهانعودلاالمطلع

"الملء"،)النعمة"،يحموع(،علىأطئق"الكلمة"

خيمةإلىيلتحالذي)آ14("أقام،"سكنفعل

فيمواضيعهناكهذا،مقابلسيناء.بربةفياللقاء

الآية،،الحمث،الروح:المطلعفينجدهالاالانجيل

المسيحيينأنأخرىجهةمنونعرف.الساعة

)بلبنوس"لثهكماللمسيح"مدانحأنشدواالأولين

5:91؟أف01/96:7،رصائلالاصغر،

فينجدهامدائحالئ!زاحأبرزوقد3:16(.كو

؟02-15:اكو؟اا6-:2فل:الجديدالعهد

ا:3-14؟أفا:ا-4؟ب3:16؟اتم

عباراتفيالضجشدسزتنشدالمدائحهذه.5:16

المديحهذااستعملقديويكونوهكذا.متقابلة

والظلمة،النور:المفضلةمواضيعهيتضضنالذي

)رجاللهرأى،الابن،المجد،للكلمةالعمالممعارضة

فيرأواآخرونوهاك9(.:14؟-12:4446يو

فصارصياغتهأعيدتغنوصئاثيذاالنمنهذا

رأواوآخرون(.-18آ14)زيدتللظاهزلةمعارضا

الحكمية.الاوصاطمنأخذجهودئامدئحا

"عبدالقدبمفيسمي.الأكواحعيدأو)الى(عدمظال

كماا23:6أخرر(يعىق!..ح)ح"الغلال

يقولكما34:22الالوهيمي،التقليديقول

وكسصج.)ح"المظالاعيدئمالهوهي(،

)نثاللاحقالتشرجفي(الأكواخعبدت؟

والضوص23:34(لاا؟.31:،16،:1613

:16-14زك4؟3:)عزالتثر2بهذاترتبطالتي

الكلندارفيالحبئأعياداخرهوالحيدهذا91(.

23:14-17؟)خر.(.مق)587للمنفىالمابق



عيدمظال

همهاوأ،(8:31أخ61:61،2نط،43:81-22

الا!الرب"عيدهوالاحخفالئة.المظاهرفي

8:2،)املالعيد"21:919(،قض23:93،

"أقدس45:25(.حز18ة8نهح7:8؟أخ652،

قالكما"العبرانيينعندوأعظمهاالأعباد

1(.00)8:العافىثاتفييوسيفوس

القديمةالشرعاتفيالعيد؟هنايتأضلاين

،بوضوحالعيدانطغ34:22(،23:16،)خر

بهيحتفلونالذي"القطاف!عيدهو:زراعيئبطاج

فيالحقلأعمالغلالالببتإلىئدخلونحين

وعودةسنة(السنةنهاية،23:16)خر"خروج"

الخريفثةالشةبدايةحواليايغ،سنة22(34:)خر

ا"،والغلالالقطافشهر،الأولتثرين-)ايلول

الطابمهذاوسيبقىجازر(.كلندارفي"فس

إلىيدخلواانبعدبهيحتفلونالذيالمظالعيدطاج

في:13(،16)تثوالمحاصرالبيدرمحاصيكبيوتهم

أخر(كلندارمنينطلقالذي34،:23الاالخرلف

الساتهذهكل.الأرضئمارقطافبعد

بقطافيتحهيالذي،القطافنهايةعنتنحذث

وك)س"الأكواخ"و.العفسيماولاالثمار

:13-16(،16)تثللعبداسمهاتعطيالتيت(

23:42-43(،الاالطقوسكتابفيوتدخل

لاورغم.السياقهذافيالمعقولتفشرهالمجد

وبربطهالزمنخارجالعيدهذايجعلالذي43ة23

تحتاصرائيلبنوعاش)حيثالبرلةفيبالافامة

بساطةبكلفنحنالعبرتة(،فيميل!1،.الخبام

أنالتاساعتادالأثجارأغصانمناكراخأمام

27:18(أي8؟1،ش)1الكرومفيينصبوها

الزراعيالعيدهذاان.القطافأيامفيهاويقيموا

أنعلىولدك.كنعانفياسرائيلبنيإقامةيفترض

بنوعنهمفأخذهأولأ،بهاحتفلواالكنعانيين

الحضر.حياةإلىالبدوحياةمنانتقلواحيناسرائيل

فيالعنبقطافبنهايةيحتفلونكانواضكيمفأهل

إلههممبدفيمقذسةبو!ليمةتنتهيابتهاجات

يثكرونفيهالذممطالفرحاليدهذا9:27(.)قض

)زكالمقبلللعامالمطرويطلبونالغلالبركاثلئه
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)أيجهؤلاطابغااصائيلبنيلدىانخذ:17(،14

فيإلايرنبطلمولكنه(،الالهبالرب،بيهوهارنبط

23:42-43،الأالخلاصبتاهـلخمتأخرزمن

(.الكهنوتيالتفليدفيكما

مازمنإلىالمنفىقيمازمنمنالعيدوتطؤر

نادزايمذكرالحيدهذاانونلاحظ.المنفىبعد

تاريخهأننلاحظكما.البتانوكسشراخخارج

.جدالموضوعاليوموهوكامضا،ظل

الشريمفرضفقد.المنفىقبلمازمنفيونبدأ

المعبد،إلىحخا34:22(16؟ة23)خرالقديم

وأشير.طقوسهولاالحجهذامذةيوضحلمولكنه

بئحكلالعيديحتفلرن(فيهالذي)اليومزمنإلى

بنضوجيرتبطالذيالقطافإلىلمخوا:غامض

الذيالعيدكانفإذا.الخريفثةالنةبدايةفيالائمار

-أ،ااصم21:91،أقضرئبلوهفيبهاحنفل

أننستنتجاننستطغ،المظالعدهو91(:18،2

فيهوضعالذيالمعبدإلىححايتضثنكانالحيد

الزمنفيالعيدأهمتةعلىيدكماوهذا.العهدتابوث

))عيدعبارةذلكعلىتدككماللملكتةالسابق

إلىتعودانشهادتانولا21:91(.)قضالرلثا(

الىدخلقدالعهدتابوتكانإذا.الملكيالزمن

العبدأبامفحبعة2(،8:امل)المظالعيدفيالهبكل

يأأيامسبعةأيضاالماصريالنصيزيد65:)8:

بلاتشلهمالذي7:9(أخ2منبتأثيريوئا.14

بيتمعبدتدشينخبراما:13-16150تثشك

كاملأشهزاأخرالذيالمظالعيدخلالارل

بطابعحقاانطغفقد12:32-+(،)امل

المعنىفيالاشتراعيالمدؤنقبلمنهجومي

العيد.بزمنيتعفقمافيالكهنوتيوالمدؤن،العام

الناسأننؤكدأنلنايئيحشىءلا،الواخ!فأ

فيعملفةتواربيئفيالملكيالزمانفيبالحيداحنفلوا

العيدأننؤكدأننتطغلاكماوبهوذا.اصرائل

قبلاورشليم()فيالمركزيالمعبدإلىحخاتضئن

تثلابحذدا(..:16)تثالاشتراعيالاصلاح

:13(.)16القطافنايةإلىبالنبةإلاالعيدزمن

الاكواخ("عدسئاهمنأولكانولكنه
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العنبقطاففي!عروفةعادةهي،16،:13)16

سبعةيدومحخانيهوفرضشرح(.إلىتحتاجولا

سائرعنيمئزهالذيالفرحطاجوأبرز،أيام

الشريعةتقرأأنوطلب-15(،:14)16الاعياد

)السمعالمتتةالسنةخلال،صنواتسبعكلمرة

بانيشهدواحدأنضانجدلاا(..)31:(سنين

ه:41إرأما.العملموضعؤضعثدالنثرحهذا

ظثتالعبادةهذهبأنالافتراضعلىفياعدنا

هل587.صنةالهيكلدماربحدأ!رشليمفيسارلة

الجديدةالسنةعيدالملكئةا!بةفيالمظالعدكان

الشهراعيادئلائةفيانمفىبعدتؤزع)الذي

الستأوللعيدالمشابه23:42-43(لا،الساج

جهوهننصيبليورجئةيتضفنكانوالذي،البابلئة

)الذيالحهدتجديدبعيدنفكرأنيجبأمملكا؟

فيبهاحتفلواالذي03:.ا-12(تثيفترضه

بنينهاالعهدأخبارفأعطىالقضاةعهدفيثكيم

التثنيةسفرأعطىكما24(،يش91-24،)خر

فيأورشليمفيالعيدهذاتطؤرهل؟الأولىبنيته

صهيونباختياراحتفالأفصارالملكتةالحقبة

العبد،فيالمجهولةالوجهاتهذهداود؟وسلالة

البنتاتوكى،ودارسوالمزاميرضزاحأبرزهاوالتي

أنفيشلثلاولكن.جدالمرضعالآنحتىتبقى

صهيونأنفي،شعبهمعوعهدهييوهملكتة

فياحتفالموضوعكانتالداودئة،والسلالة

يساعدناشيءلاولكن.المنفىقبلالعبادةشراخ

اكيد.بشكلالمظالعيدليتورخةنجاءإعادةعلى

طقوسنكتاب.المنفىبعدمازمنإلىوننتقل

93-43(،34-36،)23:اللاويينسفرفيالعيد

لهذهل!انماوأوسعها.الاضاراتأوضحيقذم

لا.الباحثونعليهيتئفقلمأدبثتاريخالصوص

سبعةيستعيدالذي36-23:24لاأنفيضك

يوئاويزمد،13-15ة16تثفيكماالحجأيام

منعئرالخاسفيالعيدزمنويحذدثامئاختامئا

بكونقد.اليناوصلتدوينأولهو،السابمالشهر

بالكلندارالأخذيفترضولكنه،للمنفىسابفا

را125مل)2يهوذاملوكأواخرأيامفيالبابلي

عيدمظال

فيال!ماتهذهوسنجداي(.22:52؟36:9،

)حزتعيبدهزمنالعيد:عنلاحقةنصوص

ماوهذا.7:8-.اأخ92:122؟عد45:25؟

8:13-18(.نح3:4-6؟عزمعيتعارضلا

ثامنيوممع25(:45)حزالعيدأيامسبحةذكرت

نح7:8،1-،أخ92:122-28،)عدالختامفي

فأعطىاخرتدوينذلكبعدجاءوقد8:18(.

وأدخل،البرتةفيا!رائيلبتاريخفربطهالعيدمعنى

المص!نوعةالقديصةالاكواخ،الطقوسكتابفي

ألهمالنمنهذا-43(-23:42ألاالشجربأغصان

14-8::)نحعزرازمنفيالمظاكبعيدالاحتفال

لأخهم)آ17(جديذاشيئااعتبراحتفالوهو18(.

أورشليم.لطا!واخالأولىللمزةفيهاجتعملرا

-2304:الاأخبرةمرةالنصوصةقراءوأعيدت

ماإلىالاكواخمنالأغصاناستعمالفؤسعت41(

ما)هذاالغارجذوعمنالليررجيالطيستعمل

التدشينعيدوطفس:1512يهموكبفينجده

مك2،المظالعيدمثالعلىبهاحتفلالذي

منالأرضثمارمعاصتخدمهذاكل:6-8(.01

العيدوتضئن.أيامسبعةخلالالفرحأجل

الاالهيهلفيذبائحتقدمة،ذلكإلىبالإضافة

92:12-28عدفينجد45:25(،حز23:36،

بها.الخاصاليوميالطقوسكتاب

عيديذكرلم،التثرلعثةالنصوصمنخرجناواذا

بعدالعبادةصعائراستعادتأخبارفيإلاالمظال

الثريعةاعلانوفي-6(،ا3:)عزالمنفىمنالعودة

سوىنجدلنالأنبياء،وبين8(.)نحعزرابفم

الذي.(.مق035وسنة034سنة)بينالثانيزكرلا

بفتةأنفيعلن(-41:1691)زكالعيدهذاإلىيلقح

كل،الاسكاتولرجئةالأزنةفيسيصعدونالامم

إلىا!رامليؤذوا،المظالعبدفي،أورشيمإلىسنة

عنهممغ!الا،القديرالرب،صهيونملكسيذهم

صاراين:السؤالئطرحالنهايةوفي)171(.المطر

العهدحقبةوفيالعهدينبينماحقبةفيالعيد

الميحثة،بدايةفيذؤنتتدالمشناةأنمع؟الجديد

عبدفيالحبئعنبتذكراتسوكهمقالاحئفظفقد



معادية

دمارحتىأورشلبمفيبهيحتفلونظفواالذيالمظال

42-43،ت23لاوبحسب..مب07سنةالهيكل

خلال،يقيمونحيثاكواخايبنونالحخاجكان

النخيلمن)غصنلولب،9يدفييحملون.أياممبعة

وفي(،والصفصافالآسمنأغصالأفيهئعلق

منقربثمرهالكتاد،)أو"الاتر!ا"الأخرى

احتفالاثفيويثماركون(،الحامضالليمون

جمهايضردونأوالهواءفيالحمعففيحزكون،الهيكل

)المثمناة،المذبححولالاحتفالخلالالأرض

لخطأبالائرجالكهنةرئيىيرمونأو:6(.4صوكه

سياسئةلاسبابوبالحري:9(.)4افترفهليتورجيئ

)يوسيفوس،جنايوس،لاسكندرجرىكما

الذبائحإلىوبالاضافة2*-4*(.:13العاديات

عينإلىيومكليذهبونالكهنةكان،العديدة

ويعودون.ذ!منابرلقفيماءفيستقونشيلرحا

)4:9(.المذبحزاولةعلىليصثوهاحتفالفيبه

.الاحتفالاتهذهكلترافقالموسيقىوكانت

بالأنواريشتعلالنساءرواقكانالمساهوعند

اللاويينرقصالحخاجفيهفيرى51:2(الكثيرة

الصباححتىوأناشبدهمموسيقاهمويسمعون

الفرحمنمناخاالعيديعطيكانهذاكل4(.)5:

لم،هذهالعيدفرحةيزا"!ن:قيلبحيثالشعبيئ

أشار،الجديدالعهدفيا(.:)5"الفرحهومايعرف

تمثزالتيالطقوسهذهإلى78:12:+-38،يو

في)سكينوبيجبا7:2يوفيالمذكورالمظالعيدبها

قد.المظالعيداليهود،عيد"وكاناليونانتة(:

انتقلتقدالمظالعيدموادبعضأنإلم!نثير."قرب

الثعانين.عيدإلىالم!يحتةفي

العالم.نماية*رج؟)الى(،معادية

للصيدونيينكانتبلدة.المغارة:معارة

13:4(.أيئى

زرعيمنظامفيالامنالمقال.الئافيالعشرششيمعاشر

بالعثرينعفقماالخمسةفصولهتعالج.المثحناةفي

(الأولالعشرمنيبقىما)عثرالثاني

نطزقت.(15-92،26:21-41:22)تث

الثافي.العئرجمهذاصنعهيمكنماإلىالمشناة
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.الموضوعهذافيوتوسقاأورشليمتلمودسينوشح

صد."رجمعاهلة

عملموسيقار.اسافبنيمنلاويماعايأومعاي

:36(.12)نحاورشليمسورتدضينخلال

نزؤج.بانيبنيمناسرائيليمعديا.اختصارمعداي

.ا:34(.إعزعنهاتخلىثمغريةامرأة

زلبابلمعالمنفىمنعادكاهن.معدايرجمعدبا

الذي:17(12)نحموعديانفسههو5(.12)نح

زمنفيرئبسهاكانكهنوتيةلحائلةاسمهاعطى

فلطاي.:الاعظمالكاهنيوداقيم

معئذكر:95(15)يضبهوذاجبلفيمكانمعوات

...التقون،عانوثبيت

.عرف!رخ)ار(،معرفة

أعطاهاصيدونمملكةفيمدينة.المغرب:أيمعروبو

ثورةسحقأنبعد،صررملكبعلإلىأصرحدون

ولاصيدا،صرفتمنقرلبةمعروبو.ملكتيعبد

.عدلونأنهايبدو

ايغيوس.:اليونانئةوفيز.ع:العبريةفي)ا!(معز،

والأنثى.للذكرالعربئةفيكمااللفظةنشعمل

تراغوسيس"،ي"ت،دلىوت"عهوالتيس

يدج:المؤنثأفيي"د"جهووالجدي.اليونانثة

المعزلحمكان.ارلغيون،اربغوسةالونانئةفيص(.

الولائمفيالمفضلاللحم(الجديصئتا)ولا

15:1(.قض38:17-.27:9،2-16؟)تك

2-24؟92:اأخ)2ذبيحةيقذمالمعزوكان

التكفير،يومطقسفيويدخل6:91(،تض

،العنزةلبنلرلونكانوا(.المحرقةتبس)،

شعرهاومن،الزق8المعزجلودمنويصنعون

أئه،لبنفيالجديطبخئغ35:26(.)تكالخيام

كانواعضاتباعذايكونقدءا.زالماالمنعوهذا

23:91،34:26،)خرأوغارتفييصنعون

14:21(.تث

رجحصن.يهوهأيمعزلاهو:الأصلفيمعزيا

عزقساهو.،

24:118.أخ)أ24الكهنوتيةالفرقةرنيس1(،

الشريعةبممارسةنحمياامامنعقدكاهن،2(
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9(.:01)نحالمختلطةبالزواجاتالخاصة

عديثيلابن.يهوهعملأيمعسياهواختصارمعساى

إميزبنمئليتبنشلامبنيحزيرةبن

البي.بحداورشليمفيكامن9:12(.أخ)1

الله.عملأيمعسياهو،:العبريةفيمسيا

العهدتابوتبخدمةارتبط.بوابلاوي14(

العودعلضاربوهر15:18.أخ)ا

02(.:15أخا)

علىالمؤامرةفيثاركضابطعدايا.ابن،2(

23:ا-14(.أخ)2عثليا

العسكرىبالنجنيدموكلموظف،3(

26:11(.أخ)2

تتلهبهوذامنرجل".الملك"ابنيسمى4(،

الافرائيميةالاراميةالحربخلالزكريا

28:7(.أخ)2

أيامفي)اورشليم(المدبنة)حاكم!رئيس5(،

)مناديويوآحالسر()امينشافانرافقبوشيا.

خدتنظيماجلمنحلقياالكاهنبيتإلى(الملك

ي(.34:8أخ)2الهيكليرئمونالذبنالحمالاجور

الملكارسلهالذيصفنياوالدهوكاهن،6(

را25:8؟مل)2ارمياالن!إلى(غيره)معصدقبا

شرطةعنمسؤولاكانوالذي37:3(؟اي21:

الهيكل.

ارمياعاصرالذيصدقياالكاذبالنبيوالد7(،

21-23(.:92ر)1

خاصةغرفةله.الاعتابحارسشلومابن8(،

35:4(.ر11الهيكلفيبه

يشوعأبناءمنالغرلبة.امرأتهطتقكاهن9(،

.ا:18(.)عز

الفريبةامرأتهطئق.حاريمبنيمنكاهن01(،

21(.ا:.)عز

تزؤجقدكانفشحرر.بنيمنكاهن،11(

:22(.01)عزتركهاعلىفأجبرغرلبةامرأة

امرأتهترك.موآبفحتبنيمناعرائيلي12(،

.3(01:0عز)الزيبة

أصواربناءإعادةفيشاركالذيعزرباوالد(13،

.(42-3:23نح)رشليموا

ن!حينعزرايمينعنوقفيهودينبيل14(،

4(.ة8)نحاحتفاليةبصورةالثرلعةأسفارينلر

قرأهاأنبعدللشبالرلعةشرحلاوي15(،

8:7(.)نحاحتفاليةقراءةعزرا

العهدعلىوئع.الشعبفي،16(رئيس

26(.:01)نحالحريعةبممارسة

بنحزايابنكلحوزيبنباروكبنمعسيا17(،

عشبرةمنيهوذاويزكرلا.بنيولارببنعدايا

11:5(.)نحالسبيبعدأورشليمفيأقام.شيلة

فيماسلو.أجدادومنبنيامينمنرجل184(

.91:7نحفينقرأعمايختلف9:7أخا

أسوارندثينفينحمياشارك،91(كاهن

41(.:12)نحأورشليبم

تدشينفينححياثاركواالذينالمغنيناحد.2(4

42(.:12)نحاورشليماسوار

ضني.معاشرءرجلثنىمع!ئر

فيزرعيمنظامفيالساجالقالالعشور.مع!ثروت

المحاصيلعنتتحذثالحصةفصولهالمشناة.

يؤخذمنى:وشأل.الضرموضوعهيالتيالزراعية

عر،الثاد،الأول:العشورانواعويعذد...العشر

2-18.28:اعد27:03-23؟لارجالفقير.

وتوسفتا.اورشليمتلمودهذاكلفيسيتوضع

لث!،لم"ثالعبريةفي.لباسرج)ا!(،معطف

لباس"هيماتيون،.اليونانيةفيل".يعمص.م

الجسم.كملفيغطىغيرهفوقنرتديه

لفظ)إنالمعطفاستعمل-القديمالعهد1(،

السفرفي(العامالمستوىعلىيبفى"ثياب"

9:ه،بثى8:4،92:4؟تث12:34؟)خر

:23(.9)تكفيهينامونوكانوا2(.ا9:نح؟13

فكانوا،اللباسهذاسوىللفقراءيكنلمأنهبما

نأيجبولكن:النهارخلالدينأجلمنيرهنونه

24:12-تثرخ22:25-26؟)خرالليلييرذ

41:14()نكالمعطفالرجالاشحمل13(0

إلاا(..4:نض3:3؟را،أ4:)دىوالنساء

22:!(.)تثرجليلبسهلاالن!ماءمعطفأن
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كان،مرضيةحالةفييكونأنالانسانبريدحين

يغسلهأو02(:12صم35:22؟)تكمعطفهيبذل

عنينزعونهأويمزفونهوكانوا.14(،91:01)خر

الحدادأوالحزنأوالفضبعلىعلامةأجصامهم

يأ؟36:يون؟7:6يثى؟13ة44؟34:*)تك

؟26:65تر!،!3،:9عز؟2،2:12":ا

بسيطاوالسجناءالفقراءمعطفكان14(.:14أع

فيزتنوالاكنياءالعظماءمعطفأئا(.:2113)تث

ثمينةهدئةويقذم26:16(.حز3:6-7؟)إش

22:8؟يش:!3؟3:2212؟خر45:22،)تك

العربية:فييقال.02:33أعرج:01،25امل

كماالنوريرندينفسهوالرب(.عباءةعليهخلع

المعطفثوبتخذا(.:401مز،لاس)أوبمعطف

علامةتمزيقهفيصبح،رمزئةقبمةرداء(أو)عباءة

رج92-03؟إ11امل15:27؟)اصمنجوئة

منكبيرارداءاللياابخبيلبس(.512،:24اصم

ممثزايسيصبح2:8(،مل2؟:9113)املالوبر

:8-9؟11؟4ة3رج،13:4)زكالأنبياءوظيفة

عباءةأومعطفئقلأنبعدسئماولاا:6(مر

2:13-14،مل2؟:9191)املأليشعإلىإيليا

4(.:18اصمفي)الجبة(المعطفلنقلرمزيةقيمة

معاطفالاشوربةالجدرانياتعلىنرىأننستطيع

الثانيشلمنصرمسفة:الملكيةالحقبةفياناسلبسها

وعلىأعامه.خاضعاصرانيلملكوياهو

.سنحارببيد!يشسقوطالجدرانياث

كانالجديد،العهدزمنفيالجديد.العهد2(،

العادياللباسمن3جزالعباءةأوالمعطف

7:58،12:8،اص!18،ة2:724-8،ا)مت

بطرلقةولكنئرفع4:13(.تم232؟22:02،

لمنالتلميذعنهينخلىوقد9:16(.)متلائفة

معطفايسوعلبس5:.4(.)متمنهيطلبه

تحملي22:12(تث)رجأهدابمع13:4()يو

!:36(.14مر2؟02-ا9:)تالشفاءنعمة

)ئوئاارجوفيرداءيسوععلىؤضع،الآلام

الرداءولكن.5(،91:2)يوبههزةاارجوانما(

فيسيظهر(بالدممغصوس)ثوتاالأحمر

91:13،16.رؤ

معكة.بيت"معكةبيتآبل*رج!كة

عئرالاثني(ابراهيم)اخناحورأبناءأحد1(،

21-24(.22:أتكرؤومةسشهلهولدتهالذي

كاسد،قموئل،بوز،،عرص:فهمأبناؤهأثا

(.ملكةامرأته)منبتوئل،يدلاف،فلداش،حزو

رؤومة(.أمنمعكة،طاحش،جاحم،طابحئثم

الأرامثةالقبائلإلىبالنسبة12الرتمأهمتةنلاحظ

يعقوبأبناءإلىبالن!بةكمانجاحرر،ترتبطالتي

اصماعل.وأنجاء

القسمشرقيأقام)المعيهون(اراميشب2(،

اسرائيلحدودعلى،الاردنمنالاعلى

اهدتعا13(.،13:11؟ه:12بش؟314:)تص

؟8.ا:6،صم)2داودضدالعمونيينمع

91:6-7(.أخا

عث!ائرخرجتمنهاالتيكالبسلة،3(

بها:يرتبطترحنة(.شابر،ي:2:48أخ)اعدبدة

المعكيابنيازنيا!ا:17(،أخ)ااشتموع

25:23(.مل)2

7:15،أ!)أصاكيرزوجة.ماكيراخت4("

.)16

8:92،أخ)اجبعونابيعيئيلزوجة،5(

.)9:35

داودمعحاربالذيحانانابو"6(

:43(.11أخأا

شمعونقبيلةفيالرئي!هوالذيشفطياابو7(،

:16(.27أخ)ا

2:93(.)املجتملكاكيشوالد،8(

.ماعوك27:2:اعمفييستى

وأمداودزوجةجشور.ملكتلمايبنت9("

التيتامماروأم3:2(أخأ3:3؟عم)2أبشالوم

-22(.ا:13صم)2أمنوناكصبها

يهوذا()ملكرحبعاموزوجة،ابشالومانجة01(،

15:2؟)املابياموالدة2(.ا:11أخ)3للحببة

الذيا(":15)املآياوجدة22(02،:11أخ2

15:13(.)املالأولىالسيدةلقبمنهاانتزع
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مناورلئيلبنتيخايا13:2:أخ2فياسمها

جبع.

معكبون

12:5؟13:11،13؟3؟14؟يثى،1(تث

منمعكة(ةبيت:البعض)يجعله23:34صم2

معكة.عثيرةأرض

من4:91.أخا04:8؟ار25:23؟مل242(

كالب.زوجةمعكةعثيمة

الناموسمعلمأيضانجد.الكات،رج)ا!(،معفم

عند.الكاتيقابلالذي"3(7:لو،)نويخلوس

المعلملقب)نطبق،الأولينالم!يحثين

أجلمنخاصةموهبةعلى)ديدسكالوس(

الكتبنصوصمنانطلافاوالفقاهةالتعليم

منالمعلميتحئزالمعنىهذافي.الإلمانوتامميدات

القدسالروحمنبتحربكعفؤايتكلمالذيالبي*

بول!إن(.ا:13ا!؟11:!ااف:28؟29)اكور

2:7؟)اتمالوثنثةالأمممعلمنفسهسفى

منالتن!هإلم!.ا-16يهوودعاا(.ا:اتم2

الكذبة.المعقمين

مشناة."رجالثريعةمعفمو

العماد."رج)ال!،معمودية

اكثى.والدمعكة!رجمعوك

معونبيت4رح.مأوى،ملجأ،مخبأ:معون

أصلمن55(:15)يثىييوذاجبلفيمدينة(1،

برلةفيداودشاولطارد2:45(.أخ)اكالبي

بدلمعون25:ا:23:24-28،)اصممعرن

25:2-3(.)اصمالكرملينابالموطنإ.فاران

:اليومهي.حبرونمنالجنوبإلىكلم15تبعد

والصحيح.معوننقرأ01:12قضفي.معينخربة

فياليونانيةحسبكذاالمعونيون..مديان

02:ا.أخ2

.معونبعل،رج24(

كالبنسلمنقناز.بنعثنيئيلابناءأحدمعونوداي

.(-413:14أخ)ا

إلىاسمهايشيرقبيلةمعونيم.العبردة:فيمعونيون

بترا.منالثرتيالجنولىإلىواقعةمدينةوهيمعن

مغدل

بعضوحسباليونانبة)حسب02:اأخ2رج

النتييمبينالمعونييناسمنجد.:267(!النسخات

52(.7:نح=205:)عزالسبيمنعادواالذين

.معونءرج

غيربطريقةالمقذسةالخيراتاستعمالأيمعيله

المشناة.في"قدشيدا،نظامفيالثامنالمقال.شرعة

تقومالتيالتجاوزات)تعالجفصولستةفيه

،إداريلابشكلالمقذسةالخيرات!نبالإفادة

الجلدتقئلأوالفضةبدءالخطأهذاعنوالتمويض

على"معيله"شريعةتنطبق5:15-16(.الا

فمن.للهيكلهومماوكلللمذبحالمعذةالذبائح

مابعؤضأنعلبهوجص،الخيراتهذهاستعمل

إلىالمثشاةوتئير.الخمسويزلدضررمنشه

تلمودسيتوشع...المغهذايشسلهاالتيالذبانح

الموضوعهذافيوتوسفتابابل

ببنصئركمرجعالالمانئة.فيكويلي)ار(،معين

ولامرقسفيهيشاركلم،لوقاوانجيلمئىانجيل

يوحنا.

:اليوديلاتكتابفئةإلىينتميكتابالكنوزمغارة

الكاملوعنوانه.الخبالمناسرانبلأسباطتاريخيروي

الفهالذيالكنوزغارأوالأسباطذرئة)اكتابهو:

الححادس،القرنفيالكتابهذاوضعكا.أفراممار

كدمالها.صخةلاافرامإلىنستهأنيعنيوهذا

عاور،جبلعلىانفرد،الفردوسمنآدمطرد

والمزالذ!أودعوهناك.مغاورهإحدىإلىولجأ

آدمقذس.السعادةأرضمنأخذهاالتيواللبان

التيالمغارةتلكبقرابينهمتبعوهالذينالآباءثم

الطوفانوفي.الطوفانزمانإلىمقبرةلهماتخذوها

.المغارةفيالمودعةالكنوزمعآدمبقايانوحأخذ

ثمسامأخذنوح،وموتالطوفانوبعد

مركزفيووضعاهاالذخائر،هذهملكيصادق

وكانت.الربملاكإليهنادهماالذممطالأرض

شكلعلىانفتحتوقد،الموضعهذاالجلجلة

إلم!القصةوتتواصل.الكنوز..هذهلتقبلصليب

بإيجازكلهالمقذسالتاريخمستعرضةالمشحآلام

والأرهام.الخيالمنالكئيرفيه
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.مغارةوادي"رجوادي،مغارة

محدل.،رخمغدل

.غفران5رج)ا!(،مففرة

القنصلهزمهناك.الصغرىآسيةفيمدينةمفنيزيا

سكيبيونكورفيليوسلوكيوسالروماني

طنيزااليومهي..مق918سنةالكبيرانطيوخس

منالشرقيالشمالإلىكلم45ونبعدتركيافي

از!ر.

كلايس.:البونانيةفي.تحفم:العبريةفي!اح

العهدنصوصتذكر.القيمالعهدفي،1(

عجلونعل!ةفي:المفتاحالمراتبعضالقديم

9:27(.أخ)اأورشليمهيكلفي3:25(.)قض

يدك22:22(.أش،قصره)أوداودببتفي

على(،الكتفعلىبوضعالمفتاح)كان22:22إش

هووحامله،باليد(يمكالاكبيرمكانالمفتاحأن

كانالمسؤولئة.عنعلامةالمفتاحالقصر.قيثم

حديدمنحروفمعخشبمنتطحةالمفتاح

بعد.الباب(مغلاق)أومزلاجثقوبفيتدخل

.نحاسمنمفاتيحعنالنصوصتحذئتذلك

العهدفيالنصوصىتحدثتالجديد.العهد2(،

العالمفي.والجحيمالسماءمفانحعنالجديد

تصؤر،خاصةاليهوديالعالموفي،عامةالقديم

مفاتيحيملكفالته.مغلقينالموضعينهذينالناس

ولسنطيع:25(.4الوالمطربأقحيثمنالسماء

6(.:11)رؤالشاهدينإلىالمفان!يحسلطانينقلأن

يديبينهوالغمر(جبأو)الغرالجحيمومفتاح

(1.-ا:9)رؤلإبليسيعطيهأنيح!تطيعالذيالله

أخذقد،بقيامتهوالمسيح)02:1-3(.لملاكأو

فيكانتالتيالمفاتيحالأمواتومثوىالموتمن

الفبامة.إلىالموتىبفودأنلهتحوالني،حوزنهما

ملكوتو"مفاتيح3:7()رؤداود""مفاتح

.اسكاتولوجئثانعبارتان91(:16)متالسعاوات

إلىبشيرالذي22:22إضإلىتلميحمئىنصنفي

داودهو،المسيحأنهبما،فبسوعداود.سلالة

بابهويسوعيفتحهالذيوالبابالجديد.

كانتالتيالسماواتملكوتومفاتيحالسماء.

والفريسينالكتبةأيديفييبدوماعلى

تعطي(المعرفةمفتاح11:52لو23:13؟أت

إلىادخولسغ()أويضبهسلطاتابطرس

التيللجماعةئعطىسلطانوهو،اللهملكوت

للكنيسة.ئحطى،يسوعأشسها

اورشليمهيكلفيبابالحراسةبابمصاد

3:31(.)نح

مفيبوشتكلمةتصحيحبعل.فممنمفببعل:

.شارلوحفيدشاولابن(ةالخزيينشر)الذي

تشوله)اذبوضت(.العارينشرالذيمميرشت:

مربعل.ءلاصماحتقاري

.ا:صبعلرج.ضاولابن(1،

.2:مربعلرج.يوناتانابنهمنشاولحفيد2(،

بنيامينبنوأما2(.ا:46)تكنجيامينأبناءأحدمفيم

إيحي،،نحمان،جير،أشبيل،باكر،بالى:فهم

.ردأ،خقيم،مفيم،روش

القبطثةالكنيسةءرج)045(التكويمقاريوس

.المقدسوالكتاب

عنكلامهفياببفانيوسقالالعطبملشيتثافيمقال

مح!لفةكتاباتاستعملواالغنوصيينإنالهراطقة

،حمادينجعمكتبةوفي.شيتباسمارئبطت

وانجهلالثافيالمقال!احب"العظيم"شيثئقبر

المسيحي!وغالثافيالمقالرهذايفذمالمصردين.

وظيفةعنيتكلمواعطاشيت(مع)يتماهى

عنالسماوئة،الجماعةبهاأوكلتهالتيالمخثص

إلىوعودتهالظاهرةآلامهعن،العالمبقوىلقائه

يوخههبتشجيعهذاالمخئصخجروينتهيالملء.

المقبلة،بالسعادةوبوعد،تلاميذهإلىيحموع

"مقالهوالكاملعوانهالذيعاممقالإندمامممالى

تلكفييحصلوماالشةبدايةعلىنوحبنسامدؤنه

فصلأ.12فيوسياسيئزرافيكندارهو"،السنة

الأولالقرنفيالأرامثةأوالع!زبةفيالكنابدؤن

يعودنحطوطفيالحريانئةفيإليناوصلولكئه..مق

صورمنلصورةمخضصفصلكل.15القرنإلى

والفكزة.الجديبرجحنىالثوربرجمنذ،الروج

والصحة،والغلالالمطروفرإنتقولالأساستة
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نسب.والقمرالكوكببحركةترتبط،والازدهار

ورثالذينوحبكرسامإلىالمقالهذاالكاتب

دته:مماكنثلاثةنتضفنالتيالأرضنصف

عمفيتوضغاالوثيقةتتضئن.صهيون،سيناء،عدن

ا-2.متفيأثرهنجدالأفلاك

قبور.،فبر،رج)ال(مقبرإ،

مكدونبة."رجمقدويخة

بيمة،رج.للقراءةموضعمقرأ

.الشيطانامتلاك*رح.الشياطينمخرج)ا!(،مقع

سلاحهوالمقلاع.علقالعرية:في)ال(مقلاع

الجنديوسلاح17:04-.ه()اصمالراعي

26:14(.أخ3:252؟مل02:162؟)قض

عرضههوكانالمجدولالصوفأوالنعلمنضنع

المعدنقطعةأوالحجرفيهيوضع.سنتم6أو

كانالهلنستية(.الحقبةفيبيضةبث!كل)كانت

تفلثعقدةفيالسبابةيضعبالمقلاعالضارب

كانعينها.اليدفيالمقلاعمنتبقىماويمصك

فيطرفهيرميثمعديدةمراتبالمقلاعيدور

حجركان.هدفهإلىالحجرفيصل،انماسبالوقت

م.002مسافةإلىالمراتبحضيصلالمقلاع

مفلوت

شاولوعمشماةوالد.بنيامينمنرجل14(

9:*-38(.=8:32أخ)ا

الثايى.الشهرفيالعسكرلةالخدمةرئيس24(

27:!ا(.أخأاالاحوحيدودايالمسؤولكان

مقلوت.كلصةويغفلاليونانيالنمىيتغمنهناك

العهدبتابوتيرتبطبؤاب.لاوي.يهوهقنيةمقنياة

21(.:15أخ)ابالقيثارةولاعب:18(،15أخ)ا

قهل،كلمةرجالتجثع.قهيلالة:أومقهلوت

عطاتمنمحطة+:22-23(.)عدقهيلاتا

بين.25-26(:صهس)عدوتادشسيناءبينالخروج

وناحت.حرادة

فيالسادسالمقالالطقستة.الاغتسالاتمقووت

فصولعثرةيتضضن.المئناةفيطهوروتنظام

وقواعدالطقمصيالاغتسالموضعبناءقواعدتعالج

.:36:1516؟11لارج(.!وق)مالاغتسال

مكابيون

توسفتا.فيالموضوعهذايعالبئ

يشوعاحتلها.قديمةملكيةكنعانيةمدينةمقيدة

مغارةفيواختبأ12:16(.01:28-92؟)يش

يشوعقلهم.كنحانيينملوك5المدينةمنقريبة

هي16-27(.،ا.:ا.)يشالمفارةفيودفنهم

خربة:واليوم.(اا:15)يشيهوذاسهلفيمدينة

منالغربإلىكلم13تبعدالتيمقدومبيت

.حبرون

اللقبهذايعودقد.متتابنجهوذالقب)الى(،م!ب

بالمطرقة.يرتبطالذيي"بقم9العبريإلى

يكونوقد.الحربيةيهوذاقؤةإلىأشيروهكذا

يدكوهكذا.اختار،عين،دك،لأبق"نمصدر

اللقبهذاوامتذ.الردثمناختيارعلىالاسم

متنيامعبدأتالتيالثورةرؤساءعلىفطئق

يرويالذينالسبعةالاخوةإلىووصلتوجمهوذا،

المكابيناصفارإلىامتدكما.استشهادهممك2

بالاضطهادقرلبأوبيدمنترتبطالتيالاربعة

الهلنستبة.الحقبةفياليهودقاساهالذي

الرابينيئ.ا،دبفي"مكابيين"كلمةنجدلام!بيون

وأبناءهمتئيايوسيفوسفلافيوسيسئي

.1(لحشمونببنا"

يذكرهمأبناءخمسةلمتياكان.أولأت

ثانوئا.دورالعباالعازار.يوحنا،2:2-5:امك

فيالعذةيضعأنيحاولوكانيوحناالبدوهاجم

بقليليهوذابعدففتلالانباط.حمابة

معركةفيالعازاروسقط9:35-38(.)امك

ظئهالذيالفيللقتلبحياتهخاطرزكرلا.بيت

أما-46(.6:43)امكالخامسانطيوخىيحمل

ضدالئورةقيادةعلىفتوالواالباقوناللائة

الحلوقيين.

نظئممتتيا،موتبعد16(.)166-اجهوذا1(،

أناشطاعبحيثالمصفاةف!اليهوديةالثورةجهوذا

-166سنةانتمر.نطمبجيشالسلوقينمجارب

سنةوفي،ليسياسضثاطعلىعماوسقرب165

صور.ببتقربنمشهليسياسهزم165-164

عدا)مااورشليميدخلأنلهأتاحالأخيرالنصرهذا
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ماإلىاليهوديةالعبادةشعائرييدوأنكرا(،:القلعة

ئانبةبحملةلبسياسقامولكن.قبلمنعلبهكانت

يتغيرلمولكن-162(،)163زكرلابيتفيفانئصر

الحربعنلشياستوفف.الادضعلىالوضع

اليهودفمنح.سوربةفيبرزتصعوياتبحب

إلىبئورتهالمكابيجهوذاوصلوهكذا.العبادةحرتة

أجلمنيحارباليومإلىكانلقد.الاولهدفه

صلطةلاقامةالحرب64!شةوبدأ.الدينبةالحرية

يقيمأنوحاول.القرلبةالممالكعلىتمندبهودية

الحزبضدوطنيحزبكرئشالخاصةسلطه

الكهنة)رئيسالسلوقتينمعيتعاونالذيالهليني

الهلينيينلمعاونةسلوقتةحملةوجاءتالكيمس(.

161(.سنةنكانورضدعداسة.)قربففشلت

)معاهدةالرومانيينمععهداجهوذاقطعهذابعد

.متأخرةجاءتالرومانيةالمساعدةولكن.صدات(

فخلفه.(..مق1611لا!عمعركةفييهوذافمات

22؟:-9ا5:)امكالحزبكرئيسيوناتاناخره

(.ا-ه12مك2

الحزبقوةسقطت؟(،دا-1612)يوناثان2("

يوناثانإنبحيث،العسكرلةالهزيمةبسببالوطني

يوناثانولكنمكصاش.إلىالراجععلىأجبر

ويربحمهابتهيحشعيدان153و016سنةبيناستطاع

فيانشغلواالسلوقتبنانثم.الشعبفيمحازبين

إلىقؤاتيرسلواأنيقدروافلم،الخلافةحروب

يطلبونكانواالعرشإلالطامحينانبل.اليهودية

ليحصلالوضعمنيرناثانفاستفاد.المكابيينرضى

بالاساسكندرعتنه،153سنةفي.تنازلاتعلى

عنتخلواال!لوقيينأنبعنيوهذا.الكهنةرئي!

مسيرةعلىتأثيرأيلهيعدلمالذىالهلينيالحزب

حربياقائذايونائانسمي015سنةوفيالامور.

وهكذا.اليهوديةعلىمدنياوقائدا)ستراتيجوس(

السلطةلهمتكونان:آخرهدفإلىالمكابيونوصل

بوناثانتسم147،سنةوفي.البهوديةعلىكلها

عنالئافيديمتريوسلهتخلى،012سنةوفي،عقرون

وعفاها،رمتايم،لدة،افرايمفيالساسلةالمقاطعات

خصم،انطيوخسالتنازلاتهذهوثئت.الجزلةمن

،سانعينثم.ترلفونوخليفةالثال!ديمتريوس

فلسطينعنطفةعلىسنراتيجوس،يوناثاناخو

ضدصراعهفيترلفونيوناثانوساند.الساحلية

الخاصة.مصالحهينصلمولكنه،الثانيديمترلوس

سمحتانوما.قرلاصاريوناثانانتريفونفأحن

الفخإلىاجتذبه.عليهانقلبحئىأنطاكيةفيالحالة

مك)11سمعانأخوهيونائانفخلف)142(.رتتله

03(.:ا9:23-.

سمعانمحزب)42؟-135(.سمعان،3(

اليهوديةباصتقلاليعترفأنشرطلديمترلوس

فمنح(.الثالثالمكابيينهدفهو)هذاالسياسي

وبهذا.الضراثمنعفوأكلهاالبلادديمتريوس

الناحيةمنصتقلةاليهوديةعارتالاجراء،

خاصةكربرنولوجياتتبثىأنواستطاعت،العمبة

تثبيتعلىاجبرسمعانولكن)143-429(.بها

فطرد.البلادفيظلتالتيترلفونفوىضدموقفه

وجازربافاواحتل،(4211أورثليمقلعةمنالحامية

،القوةمنالمكابيبنموقفوكانصور.وبيت

أخذهاالتيالالقاباليهرديالثحعبثتتبحيث

منقراراصدرا41سنةوفي.السلرقئينمنسمعان

نبييأتيأنإلىواتناركاستراتيجسيعئنهالثب

وصلتالطريقةبهذه4(:14:ا)امكبهبوثق

.الرومانبونبهاواعترفالحكمإلىالخمونببنسلالة

الثامن()انطيوخسلل!ملوقئبناخيرةمحاولةوكانت

كندبي!(أحملةالسلاحبقوةسلطتهمليفرضوا

يوحناابنهوخلفه.صهرهبيدسعانفتلففشلوا.

22(.:-13:6116مكا)نوسهرظ

الكئابيعرف..مب2القرنمنذال()سفوام!يين

القبالمكابيينبا!مفانونيينسفرينالكنسيون

هذبنموضوع(ءالمكابييهوذا:الرئيسيالبطل

الهليني،والعالماليهوديالعالمبينالصراع:الفرين

ملأاليهوديالشعبعلىفرضهاالتيالحرب

الاوساطمنبإيعاز،الراجانطيوخس،أنط!ية

هوكمايتتابعانلاالفران.اليهوديةفيالهلينية

وكتابالملوكوكتابصموئيلكتابفيالحال

الحقبةيصؤرالسفرلنمنواحدكلالاخبار.
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،135يشةإلى175سنةمنامك.عينهاالتاريخية

ق.م.161صنةإلى175سنةمنمك2

الاولالمكابيينسفر:أولأ.

ولكن،اليونانيةفيامكلنابقي.اللغة)أ(

سامية.نسخةعرفاوايرونيموساوريحانس

الونانيالنصأنعلىتدللغولةإشاراتوهناك

العرية.عنبالاحرىاوالارإميةعننقل

وهذا،لغتهوصخحأمكيوسيفوساستعمل

الكنابانثم.العريالأصلإلىوصلأنهيعني

كتبهماأساسهوضاع.)كتابالتقوفي

فييوسيفوس"المؤرخأثفهالذي(يوسيفوس

فيهايرنبطالتيالمقاطعفيالعرلةإلىعاد،العبرية

كتشفت،عبرلةنصوصهناكمك.امع

اللاتينية.عنترجمة2الوافيولكنها

تاريخهالكاتبيقتح.والمضمونالتميم)ب(

الكافرعملجهةمنأمامنايجعلبدبتيكا:

جهةومنا(،)فوالهلينينالراجانطوخى

مانقرأهذابعد2(.)فوأنباعهمتتياعملثانية

يوناثانفعلهما)3:ا-9:22(،يهوذافعله

13-)فسمعانفعلهما:54(،19:23-12

.)16

ال!تب.)ج(

العلماءبعفىشلث.الكتابوحدة،1(

فيمازبدتمقاطعإنوقالوا،الكتاببوحدة

12:ا-23....ا:22-8،47؟فبعدمثل

تركهئممكاإلىرجعيوسيفوسانإلىواستندوا

الكتابانتبينولكنأقصر.بمرجعوارتبط

كتابه.يكمللمولكنه.واحدكاتيوأن،واحد

منكبيربعددأمكاحتفظا!لراجع."2(

8:23-32؟)5:.ا-13؟والوثائقالرسائل

16-18،ة11:0312-+؟01:18-.2؟

27-14:02-13:36،23-.4؟02-23،

هذهنصنوان2(.16-ا15:2-45،9؟

ذلكفيالدبلوماسيينوعاداتيتوافقالوثائق

ذلكعنالتاريخيةالابحاثوتائجالوقت

كلهاأنهاوبما.صحيحةوثائقهيإدا.الزمن

إلىاليهودمنمرسلة12:02-23(عدا)ما

الكاتاستطاعاليهود،إلىالفرباءومنالغرباء

مك2)14:94،بلادهأرشيفإلىيعودأن

إلىيصلأنالكاتبواستطاع2:13(.

ملوكيةكرونبكةسيماولاالسلوقيالارشبف

ومنيهوذا""حياةمنو)ستفى.السلوقيينعن

.وسمعانبيوناتانيتعثقماالهوديةالحوليات

تعاطفعلىيدل8فأنبما.اقماريضى،3(

سنةقبلدؤنامكأنيعنيفهذاتالرومانيينمع

نماورشليم(.بومبيوساحنل)حبن..مق63

يدؤنالكاتبكاناذاالالهمعنىلا13:03إن

)السنةطوللبزمن.ق.م143سنةبعدكتابه

عبارةأفا(.موديننصبشئدفيهاالتي

فهي،الملوككتابمنالمأخوذةي16:23

قد)359-154(هرقانوسيوحناأنتفترض

إلىالعودةإلىيدفعناماهناكليسانهوبصا.مات

001.سنةحوالممانث!رامكاننقولالوراء،

التدوينزمنعنكيرايختلفلاالخشروزمن

الذيالكاتبالىلاي16:23نصبناإذا)هذا

النا!ثر(.إلىبل،عملهيكملفلمالموتعاجله

يتاجأننوىالكاتبانعلىتدل16:22فصيغة

الوقتبعضعليهمضىأنهيفترضهذا.خبره

بعيد.منالأحداثعلىيحكمانليصشطغ

باسمالسفرهذالنايحتفظأ.الكاتب4(،

بهوديأنهنعرفالكتابإلىعدنااذا.الكانب

فلسطين،بجغرافيةعارفاورشليممنمئقف

السلوقي.والتاربخالاسرائيلىالتارلخمنقرب

فأقام،الدولةأرشبفإلىيصلأناسنطاع

فيالسباشينالرؤصاءمعوثيقةعلاقات

الحثمونيينبسلالةمعجباكان.اليهودية

مناستفادلنجاحها.ففرح5:62()مثلا

عرضفيالخاصأسلوبهلهكانولكنالتوراة

25-!)1لعواطفهالحنانتركوهكذا،الأحداث

،3:3-4،9!ا،-13ب:27؟3604-،28

-5(14:4؟941:؟717:؟45

نأامكبقبر.التاريخيةوالقيمةالأدب!الفن)د(
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خلاصأيديهمإلىأوكلأناسهمالمكابيين

ذلكليىالكائبفموئف)5:62(.امرائيل

يمثل،نظرهفي.الدعايةصاحببلالناقد،

وعاداتهمالآباءشريعةممارسةالحضمونيون

"جوئيم"هميحاربونهمفالذينلهذاويكفلونها.

يهوفافمفيويجعلالثيطان.وأبناءوئنيون

الئورةشرعيةعلىتدلوخطئاصلواتويوناتان

بطولةويبرر.المقدسالتمزدواجبعلىبل

والبركة،الوثنيينضدصراعهمفيالمكابيين

جيشإلىفينسببها،ينعمونالتيالالهية

المكابيينثورة،نظرهفي.مضخمةأرقائاالأعداء

سياسةإلىينظرفهولهذا،عالميحدثهي

4-43؟)1:اعينهالإطارفيالح!لوقيين

علىويشذد-13(،6:هبم3:273-ا

هزائمهميخفيأنويحاول،ابطالهانثصارات

!وزخيفقفد،متوازئامؤلفاقذم-54(.48)6:

تارلخأمامهنالسنا.والعباراتاللغةفياصائيل

بدقةنث!لثأننقدرلاأتاإلا.الحصريبالمعنى

،الكتابهدفبفرضهما)هذاالجوهريةالخبر

المعلوماتفدفة؟(.قيمتههيفماوالا

الاحداثورواية،والاركيولوجيةالطويوغرافية

هذهووضغ،مصطنعةكيرحيةبطريقة

الأدنىالشرقتاريخإطارفيالاحداث

التاريخي.الطاجعلىبشهدهذاكل،القديم

احداثمجعللماذالطاجهذاالكاتبكفلوقد

ضئق.فكرإطارفيكتابه

نارلخكتابانه:بعضهمقال-الدبنيةالقيمة)!(

الحكمهذاويئبتله.دييةتيمةولا،وحسب

ننسىلاولكن.امكفييردلااللهاسمأنفي

باحنرامالخالقمحيطاتمأخراليهودىالعالمأن

كاتأنكير.باسمهالتلفظولخاشىدقيق

السماءيسفيهالذييهوهأنمقتنعامك

9:46؟4،04:.ا،06؟05.)3:18-91،

61؟)2:بالضميرعليهيدلأو:13(16؟:ه12

مصيرببديهيمك16:3(،3:22،53،

03،)4:اسرائبلمخلصيححفيهلهذا.الشعوب

2:61،3:91؟12:15؟16:13(.رج

)3:46-الكتابمنبغائبةالصلاةوليسث

7:+-03،42-+؟،اا-ا.:4بم54

نجدلاولكننا11(.:7112،:9:4611؟

خبرفيكماوالاناناللهبينالوثيقالاتصال

يشكللاهذاكلأنغيروالأنبياء.الآباء

إلىبحملةأنالكاتأرادالذيالنعليبمموضوع

تاريخخلالمنلهميبينأنارادلقد.معا!ريه

وممارسة،الثريعةأجلمنالغيرةأن،المكابيين

السعادةإلىتقودان،أمينةممارسةاللهفرائض

تحرلضاذاهوامك)14؟4-5(0والازدهار

هذهإلىالكاتبوينظراكبر.سخاءاجلمن

العهدتفكيرحصبالماديةالوجهةمنالسعادة

نأيهمناولكن(.الخلاص)انتظارالقديم

نموالقبيلهذامنيهتىالكنابأننلاحظ

اللاحق.اليهودىالايمان

الثافيالمكابيينسفرثانيا:.

أ)1:ا-.أبرسالتينمك2يبدأالصبم.)1(

إلىممربهودتدعوانوا:.اب-2:18(

قصيرةوبمقدمة،الهيكلبتدشينالاحتفال

المحنىبحصرالخبريتضضن)2:91-32(.

أحدبموتقسمكلوينتهي،قسمين

الفسميبدأعيد،وبتنطيماليهودمضطهدي

العجيبةالهيكلحمايةبخبر8(:01-ا)3:الأول

الهلبنبينالكهنةرئي!تيمؤامراتتأتيهنا.3()ف

علىالهيكلبتدنيسوتنتهي،ومنلاوسياسون

هذاوبنتهي4-7(.)فالراجانطبوخسبد

العالمعلىاليهوديالعالمانتصاربخبرالقسم

(9:04-01:15)الثانيالقسمويورد.الهليني

).ا:9-المجاورةالثعوبضديهوذاصراع

الخاسىانطيوخسقزادعلىوانتصاراته38(،

ديمثرلوسضدوحربه)11:أ-13:26(،

علىالانتهصاربخبرالقسمهذاولنتهي.الاول

ا(.-ه14)ف161سنةنكانور

دؤنالذيالكاتباصمنجهل.الكاتب)ب(

أنه)2:23(أعلنوالذي،اليونانيةفيمؤلفه
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يايوندؤنهأجزاءخمسةفيمؤلفألخص

الشتاتمنكانهذافياسونالقيريني.

يهوديةجماعةهناكوكانتالقيربني،

الطريقةعلىمثففارجلأياسنطن.مزدهرة

وموظمهاالسلوقيةبالادارةوعارفا،الهلينية

جهوذاموتعنالكاتبيتحذثلا.وألقاجهم

يدفيظلتأورشليمإنويقول.(،.مق)161

مع()165يهوذااحتقهاانبعد!(!)15اليهود

هذا.قليلبزمنجهوذاموتقبلىفقدوهاأنهم

ولكن.161سنةقبلكتابهالف!ياسونأنبعني

التاليةالأحداثلأن،مقنعةليستالنتيجةهذه

وضعهالذيالهدفإلىبالشبةمهصةتكنلم

يصطدمالتاريخهذاإنثم.عينيهأمامياسون

.الاحداثمنجداقربالتأليفأنوهوبواخ

بعدماإلىتشيرمقاطعهناك،ذلكإلىبالإضافة

ثمجازراحتلال).ا:32-38:التارلخهذا

المقاطعهذهولكن04(.،2-142،12:9سنة

فاذا.الملخصاوالمؤلفوضعمنتكونقد

مناسبةقدمتا:ا-.ارسالةكانت

إلىيعودالملخصانيعنيفهذا،للملخص

الرسالة.شأنشأنه..مق124سنة

طوللة،جمل.التاريخبةوالقيمةالاذدالفن)ج(

ضدقاسيةأقوال،مضخمةأرتام،رئانةخطب

إطارفييحعلناهذاكل،اليهودأرثوذكسيةأعداء

ليؤثروسعهفيمايعملالذيالعاطفيالتاريخ

لدىمعروئاالفنهذاكان.والقلبالمخثلةعلى

المعجزاتيح!فالكانب.الهلينيةالأوساط

امكببنالمقابلةولكن.السماويةوالرؤى

الآخر.عنمستقلالواحدانعلىتدلمك2و

امك،فيالتاربخيةالقيمةينفيلاهذاأنغير

لتنظيمالخاصةطرلقنهاثبعالذىمك2فيكما

.خبره

فهدفتديةبروحمك2دؤن.الدينيةالقمة)د(

اللهيدعوهو.الت!قوىعالمفيتزائهعلىالتأثيرإلى

ويزلد.القديمالعهدعرفهاالنىالاسماءبكل

الذيالربأي)15:34(كيريوسابيفانيس

ضدفعلرذةالشميةهذهفيإن.المجدفييظهر

لنفسهالراجانطيوخساتخذهالذياللقب

دوئاوهو،تريبالالههذا)ابيفانيوس(.

قدامككاناذامؤمنيه.ليستجيبمستعد

للانسانالشخصيالمجهودأهمةعلىشذد

ضرورةينسىأندون،السعادةإلىليصل

مك2فإنالسماء،مساعدةلبؤئنالصلاة

والحياة(.الصلاة)ايالثانيةالوجهةعلىيشذد

الكتابثعليمفيهامةمكانةلمحتكالموتبعد

نأأيفحايستطيحونالموتىلهان.46(:714؟)ف

الأحياءانكما-16(11:)15بالأحياءبشفعوا

بصلواتهم.المونىبساعدواأنيستطبعون

القانرلةالاسفارمنسفرانهمامك2وأدالثا:.

مك.3:الاولي!مى.ابوكريفانوهناك.الثانية

مك.4:والثافي

الراجيطليموسأنكيفمك3يروي)1(

مصرييهودكلجمع)221-302(فيلولانور

.سكرىفتللتمحقهمالاسكندريةملب

مك3ويتحدث.عجائبيةبصورةنجواولكنهم

يخلرياتورمحاولةوعناليهوداضطهادعن

اورشليمهيكلفيالاقداسفدسلدخول

مك3عرف3(.مك2فيهليودورسخبر)ر!

مع05-347:دا)قدانيالفياليونانيةاف!لادات

القرننهايةتبلمك3يؤلفلملهذا6:6(.مك3

بدلالهيكلمناعةعلىالتشدبدإنثم..مف2

المليءالعاطفيافيهذا..مق07سنةقبلأننا

تكونقد،الح!يكولوجيةواللامعقولاثبالمغالاة

يوسبفوس(.فلافيوس)رجتاريخيةنواةلى

العقلبعنوانغرفتعلبميعملهومك4)ب(

العقلتئطخطبةبئكلبعالجإنه.السامي

.والرغباتالشهواتعلى(التقوى)تقوده

)شجاعةمك2منبراهينهالكاتبوبأخذ

دؤنالمبعة(.والاخوةابعازراستثمهاداونيا،

نجهلكاتبيدعلىالمسيحيةبدايةفيالكتا!

اسمه.

إلىانضمجاد.قبيلةمنرجل.نحبئايأومكبناي
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آ9-رج،:1214أخ)املكايصيرأنقبلداود

،)16

2:94(.أخ)اكالبمريةمعكةنسلمنمكبب

ضانحياأننرى213:مك2إلىعدنااذامكبة

داودكتابات،والانبياءالملوكاسفارجمعتمكنبة

يكونوقد.بالتقدماتالمتعققةالملويهةوالرسانل

نحن14(.:2مك)2عيةالثيءفعلالمكابيهوذا

وجدتاليتلكتشبهاليالهيكلمكتبةأماماذأ

اشوربانيبالمكتةأو)فينيقية(،اوكارتفي

سنةاشورلةفيكتشفتالتي)966-626(

فيهالوحة00025ضمتالاخيرةفهذه.1853

والنموصوالملواتوالمعاجموالعقودالرسائل

والقانونيةوالجغرافيةوالتاريخيةالاسثرولوجية

جامعأولبانيبالاشوريكونوهكذا.والادبية

بلفتالنصوصهذهبينالناربخ.فيللكتب

الطوفانعنتقذماليجلجامشملحمةنظرنا؟

القديم.السومريالتفليدعلىيتأشسسأشوريأخبرأ

العلماءوكتشف.اليشانوما،البابلي!ةالخلقملحمة

التيمكتبتهمعانليلهبكل)بابلرنية(نفورفيايضا

فبهالوحة00002وننضمنالثاكالالفإلىتعود

واكئضفصالادية.والنصوصالدينبةالنصوص

هرزانتربنابيسلطانفي5191سنةثالثةمكتبة

ايلاومكتبة،فمرانمغاورميهبةوفاك.تركبافي

..حلب(.منالقريبةالمرديخ)تل

سفحعندبقعاورشليمفيحي.المنخفض:مكنيش

11(.:1)صفالتلة

الونانيخهاأتام.الونانشمالىنقعمنطقةمكدويخه

ملوكوحكمها.الدوريالفرعإلىينتمونالذين

الئانيفيلبسعمل.ثابتةقاعدةحبنعاقبوا

اليونانفيالعظمىالقؤةجعلهاعلىدمهم!()935-6

شخعالاسك!ندر،حملاتتبل6:2(.)امك

صارت.الفارسيالحكمعلىالثورةالمكدونيون

)خلفاءللانطيغونيينالهلنستيةالملكيةمركز

للمملكةالجنودمنعدذافقذمتالاسكندر(،

نأبعدالروماناحتئها8:02(0مل)2السلوتتة

8:5(.)أمك..مقاهاسنةفرساوسهزموا

وفي.سشفلةجمهورلاتأرجفيمكدونيةئنط!مت

إلى..مق27سنةمن.مقاطعةصارت146سنة

سنةمنشيوخية.محافظةصارت..مب15سنة

أعادهاثمبالامبراطور.ارتبطت44سنةإلى15

الكتابفيهيالثيوخ.علسإلىكلوديوس

في)كماوهامانالكبيرالاسكندرموطنالمقدس

شاركلقد8:22(.)بو(اسفيالبونافيالنص

بابلونيةعلىالحربفيمكدوفي0045

الرومانيةالمقاطعةهذه8:.2(.مك)2

خلالبولسعرفهاقد(،تسالونيكي)عاصمنها:

كنائسفيهاوأضسىالثانيةالرسوليةرحلته

رج؟:ه18،:9-1614)اعديناميكية

الثالثةالرعرلةرحلتهخلالزارها4:15(.!ل

؟ا:ه16اكوررج02:ا-6؟2-22،ا91:)اع

الرابعةورحلتهي(715:،2:13؟:16اكور2

مضاركةمكدونبةمسيحيوشاركا:3(.)اتم

اورشليمكنيةأجلمنالكبيرةاللمةفيسخئة

،ا-ها8:كور262-27؟:15)روالفقيرة

الشخصيةبولمىحاجاتوفي9:ا-4(،

كيمتحنيتد.ملاحظة9(.ا:كورا)2

مكدونية:مدنمكدوية.8:ه(1:ا؟مك)1

ابولونية،(17:10)اعامفيبوليس*رج

،(-17:0114)اعبيرية،،(ا:17)اع

بعضفيدربةمحل02:4)اع"دوبارس!

11(،:16)اعنيابوليس4(،المخطوطات

تالونيكي،،(16:12)اعفيلبي*

:المذكورونالملوك0(-13ا:17)اع

،فرساوس"،2(:6مكأ)الكبيرالاسكندر،

بولسرافقوامكدونبونه(.8:)امكفيلبس!

غايوس*92(،:91)أعارسترخس5:الرصول

رجالمكدوني.اوالمقدوني91:92(0)اع

16:9،اع8:02؟مك6:22،ا:ا؟امك

.)91:92

الكنانس*رجابوشولوسىمكراكبس،

.اليونان،المقدسوالكتابالارثوذك!بمتة

العاشر.بطليموسلف.الطويلالراس:مكوون
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9:8(.أخ)ابنيامينعانلةرنيسإيلةجدمكري

شك:)رجنجئماالطحاملمجعلقدسوائلمكشيرلن

فيه.المشناةفيطهوروتنظامفيالثامنالمقالر(.

التيالصوانلحولشراختعرضفصولستة

38(ة11:34،الاتلسهالذيالطعامتنخس

غيرلدىمشتراةأشباء،عامحمامفيالاغتسال

متتوشعأخر.إلىاناءمنسانلانتقالاليهود،

التلمود.لا،الموضوعهذافيتوسفتا

اضاط.ممراتجاهومغارةارض.المضاعف:مكعبة

23:7-.2(.)تكسارةإمرأتهلدفنابراهيم

25:8-.1(،)ئكابراهيممكفيلة،فيسيدفن

3"03-ا:94)نكويعقوبليثة،ورفقةاسحق

7:16(.وا!ا-اا.05:تكر!ولكن؟05:13

.حبرونفيالخليلحرمهيمكميةانالتقليديقول

)نهج(.اسماعيلرابيأسلوباسماعيلرالييكك

خربعرضيبدأ.الخروجسفرحولالتافيمدارش

للمرةفتظهر(نهج،أقياس"مكلتا"لفظةأما.12:2

أنهومع.البابلثةالاكاديمياترؤساءأدبفيالأولى

النصفمناكثرفهناك،السلوكيةالمدارشصعجعل

تسعةالمدراشهذائقسم.الاخبارقيبالطاجينطبع

رابتلاميذكانواالمذكورونوالحكماء.مقالات

هذه.بعقيبةمتعققةأمورذكرتوان،اسماعيل

بعددتحتفظوهي.المسكونيبروحهانتمتزالمكلتا

آخر،مكانفينجدهالاالتيالقديمةالاخبارمن

الاصية.نسختهاقدمعلىيدكماوهذا

نهج،-)مكلتابرلوحاي.سمعانرالييكك

إلىئبالخروجلسفرتنائيمدراش(.أسلوب

16،القرنحتىكلهعرفعقية.رابمدرسة

الوتتذلكبعد.الوسيطيةالنصرصوأوردنه

هاغادول.مدراشفيمقاطعفهوبقيت،ضاع

فأعيد.القاهرةخزانةفيمقاطعمنهوجدتولكن

سمعانباسمالمدراشهذاسقيتكولنه.

باسمالتلمودفيتردالمغفلةأقوالهلأنبرلوحاوي

نإثمعقيبة.رابيتلميذيرحاي،برصمعان

عقيبة.رابيإلىأبضاينتمونفيهالمذكورينالحكساء

فييوازيهاماتجدالاخبارئةالمقاطعأنإلىنشير

العبرئةفيالنمن؟ؤن.اسماعيلرابيمكلتا

ولاتينية.يونانتةكلماتفيهومزجت،المتأخرة

التلمودينأنبما.الفلسطينيأصلهعلىيدكماهذا

القرننهايةفيدؤنقدفيكون،الكتابهذاجهلا

اورشليمشمالييقعموضع.الحفيمكمالث!:.مالموضع

علىبحربيوناثانقامفبه01:28(.إش)رخ

13:2-23؟)اصمعليهموانتصرالفلحطيين

122البيمنعادزربابلمع31(.14:5،

31(.7نخ=2:27)عزمكماشمنرجلا

11:31(.)نحبنيامينمنأناسالمدينةهذاصكن

وكانجهرذا،أخويوناثانأتامابضامكماشوفي

إلىكلما2تبعد9:*(.)امكالشعبفييقضي

مكماش:تجاهنجداورشليم.منالشمال

نحماس.اليومهو.بوحيص

حدودعلىبلدة.شكبمنجاه:مكمنةأومكظت

:7(.17؟16:6)يشومنسىافرابم

وهوزكايابناءبيننقرأه01:.4.عزمكندباي

2:9()عزالسبيمنأبناؤهعادرئي!ى

في"نزيقين"نظامفيالخامسالمقال.الضربمك!ت

والحكمالقضاءتعالجفصولثلاثةيتضمن.المثناة

اللجوءوحق،والقتلالزور،شهودعلى

21(.-15،-13ا:91تث9-34؟35:)عد

"سنهدرلنأمعأقفالمقالهذاأنبعضهمرأى

مقالأالاصلفيفكانامباشربشكليسبقهالذي

فينقرأ.الجريمةبعالجانفكلاهماواحذا.

)جلدة(ضربةاربعين)يجلده(يضرله25:لا؟تث

زادتانعييكفياخوكلمجتفرلثلايزيدولا

المواضبعهذهخطيزا.الجرحوصارالضردات

وتوسفتا.التمودانفيهاسيتوشع

صقلاج"معنذكرجهوذافيبلدة.مقام:مكونة

28(.ا:ا)نح

بعضعاشفيهاجلحاد.شرقيشمالىفيمدينةمكبد

26،:5املث)المكابىبهوذا،حزرهمالذينالبهود

.)36

داودأبطالأحدالمكبريحافربلدةمكير:



ملاخى

:36(.11أ!)ا

اصمالعلابثة(.فيلأك)رجملاكيرسرلم!،:ملاخي

اسمهأغفلنبيعلىيدلوهوا3:ملافينجده

كانا:ا(.)ملا.م.ق045سنةحواليوعاش

لم،الاصلفيعشر.الاثنيالانبياءآخرملاخي

،ا9-ازكشأن)شأنهعنوانملاخيلسفريكن

ال"ملفظةاعتبرتولكن.كاتتهيعلن-14(12

هذافتماهىعلم،كاسبم31في)رسولي(ي،ك

اليهاب.اليهونسبملا.صاحبمعالرسول

فترجمئها:تسمية"ملاخي"فيالسبعينيةرأت

ملاخيأناليهودئالتقلبديعتبر(.)انغلوس"ملاك

.نبياءالأ(تمة)خاآخرهو

)سفر(ملاخي

بئكلتحرلضاتستةملايتضمن.المضمون)أ(

الشعبفينكرها،كلمةنبثهاوحهوهيقول.حوار

قاطعةبلهجةكلمتهعنالربفيداخ،الكهنةأو

.ومهذدة

لأدوموبغضهلاسرائبلحتهيهوهيحفظا!،

1(.)2-5:

تقدمةفيإهمالهمعلىالكهنةيهوهيوتخ،2(

فيجديدةذبيحةومتتقذمسيرذلون.الذبائح

)1:6-2:9(.ذبائحهمبدلمكانكل

الزواجاتبسصاليهودبهوهيوثخ،3(

-16(.01)2:(يهوديةغبرمع)يهوديالمخئلطة

رسولهيطفرأنبعدليدينيهوهسيأتي44(

ه(--3::17)2والهيكلالكهنوت

الرديئة(والغلة)الجرادالحاضرةالضرلاث5(،

بطريقةالعشوراليهوديدفعحينستتوقف

)3:6-12(.منمظمة

وبعافالابرارسيجازىالدينونةيومفي6(،

عامبتحرلضملاوينتهي)3:6-112(.الخطأة

سيعودايلبابأنولعد.موسىشربعةممارسةعلى

22-24(.)3:الدينونةبومقبل

الجادةشعانرعلىالغيرة.الكتابأصل)ب(

ا-8(،وزكحجايعندنجدهمما)وهذا

علىيدلآن-8(،أ)تالفارصيالحاكموذكز
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ولعائرالهيكلأنيبدو.المنفىبعددؤنملاأن

المواعبدنحفبقنأخرولكن،أعبدتتدالعبادة

2:17-ملارجحجاى،بها)وعدالمسيحانبة

دؤنالكتابأنيفيهذا3:6-12(.أ؟3:

المختلطةالزواجاتإنثم..مق516سنةبعد

)تاريخ445سنةقبلدؤنملاأنتفترض

إلىاالكتابيعوداذأونحمبا(.عزراإصلاح

22-324:أنببدو.،القرنمنالاولالنصف

الم!يح.لمجيءالهيئةعلىلتدلبعدفيمازبدت

يعرهـالذيملاخيأننلاحظ.اللاهوت)ج(

قضيةالاسكاتولوجياأنيرى،الكونكرلتيهوه

لا.اسراثيلليثفيالربسيأقي.محضةاصرانيلية

كماالربيومنتانجصائرعن!لاخيبتكلم

الموقفهذانفهمأنيجب.الانبياءسائريصؤرها

يحاربأناسرائلعلىفيهفرضعصرضوءعلى

لابمستقبلاحلامأيحلمأنيستطيعلاإنه.ليبقى

أشك!الممارسةإنئم.الجاثرةبالحاجاتبرتبط

)الذبائح(،فيهاعيبلاممارسةالخارجيةالديانة

اجرة،)الزواجالاجتماعةالحياةبثراخوالتعلق

أجلمنالاهميةبالغيأمرينكانا(،العمال

الفتئة.الدولةعلىالحفاظ

)ال(،ملاك

العربيةإلىتعود"ملاك"لفظةإن.الالفاظ1(،

في.اللهمرسلهوالملاكالعبريةفي.أرسل،9"لأك

وظيفةعلىتدكجنحىاسمه!اللفظة،الأصل

!!ملاك!اللهيرسلهكذا.معتنةمهئةفيالمرسل

والكهنة،(1:13حج؟44:26)إشنبياءالأ

3:املانمنالجديدالعهداستعمل2:7(0)ملا

)مت(المعمدان)يوحناالسابقعلىاللفظةهذهفطئق

طببعةعلىليدكثئاضبئاصبتجهالمدلول0(11:01

الله"!ملائكةعبارةفاك.تحذدهبإشارةالملاك

أ:16،)أي"الله"أبناءوعبارة28:12(.)تك

،السماواتفيولاملانكتهم98:7(.مز38:7،

؟1:15!،ا:5)أي""القدبسون.(ا.:18)ت

وهفاك.(ه:41زك!8:13؟4:01دا؟986:مز

:23؟12)خر!الموتإملاكعادةئ!ئىملاك
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21؟:48صي!3،:91مل2؟-24:1617صم2

كور21النرر""ملاكأيضاوهناك4(.ا7:امك

"يرسل2-3(.أرؤالكناش""ملاك:14(.11

"ملاكأوحرفيا:كذا"الشيطانمن)ملاك(

أما4(.25:امترج:7؟12كور)2الشبطان"

والسرافيم2(0-ا:01حز؟6:23امل)الكروبيم

للعلاقاتمعذينمرشلينفليححوا6:2-6(،)إش

خاصةفئةيشكلونالنهايةفيولكنهم.الأرضمع

خاصة:تسمةإلىليرأنويبقى.الملائكةمن

بتنؤعالبارةهذهمدلولتتؤع".يهوه"ملاك

هم"الملائكة:14:اعبتقولوأخيزا،.النصوص

يرثونالذينأجلمنبرسلهماللهخدمةفيأرواح

الخلاص!.

روحئةالملائكةطبيعةأنبسا.الملالكةشكل2(،

يمكنفلا،(41:ا!3،86:دا؟2ا-91ملا)

)يشهالانتروبرموفيةطريقعنإلاضمكلهميصؤرأن

يخماستصبعرمزثةحسب(بالانسانالروحيالعالم

بشرقي.ص!كلفيالملائكةبدا،إذن.اصطلاحابعد

-5؟01)داالبشرقؤةتفوققزةيمتلكونأنهمومع

معهم،يتحذثون.البث!رتصزفيشبهفتصزئهم،6(

)ئكبيدهميأخذون91:!(،)امليلمسوخهم

18:8(.)تكماكلهمفييشاركرنهم91:16(،

أجنحةلا،بعدفيماجاءتالتيالايفونوغرافياورغم

والسرافيمللكروبيمبل،إحمالىبشكلللملائكة

هل:جنسهمعنلثيثاالنصوصتقولولا.وحدهم

لغزبشكليبدونضانقرأأتاإلأ؟اناثأمذكورهم

"بنوالملائكةاتحادعنحديثانجدحيث6:2تكفي

سطرةبقاياأمامهانكونتدالثر.ببنات"الله

قديمة.

المهدأولأ:.البببيا.فيالملائكةمكافة،3(

فينجدعامبشكل.عامةايهاتأ(.القديم

كائناتوجودعنهادناكلافاكلهاالبيبليا

مننصنيتكلملا(.جدالولاتساؤلالاسماوتة

العالمعادةيشكلونإنهم:خلقهمعنالنصوص

اللهعالميربطالذي،الط!يعةالفانقالعالم،العلوي

فيأبذائذكرونلا28:12(.)تكالبشرأبعا

ملاك

فييقفالذي3:16اتمقبلالايحاناعترافات

فيالملائكةمجعلونالذينتجاههجرفي،سياق

الجسد.لب!انبعدنهأرفعأويسوعمرتبة

إلىبالبةواضحتطؤرهناكهذا،مقابل

منالملهمالكاتبخاف.وطبيعتهموظيفتهم

اصائيل،بأرضيحيطالذيالآلهةتعذدخطر

وأنصافالآلهةمعالملانكةخلطيتجثبأنوأراد

واتجه.واضحةشخصتةئكةالملاأعطىفما،الآلهة

لثخصه،احترائااللهعزلإلىأيضاالكتاب

الملائكةمنفجعل،المطلقت!اميهعلىوالتشديد

خدمتهفيعاملة،لهالخضوعكلخاضحةمحموعة

بينصراعلاأبذا.عسئقتةفيهليحستعملأ

ولكن.للحلائكةئقدملعبادةأثرولا.الملائكة

بحضاراتتاثرتاليبليانصوصأنهوالواضح

نعرفهمايقابلون"البعةالوجهئكة"ملاة.عاورة

بالنسبةديفا،"إسما:فارسفيالملائكةعالمعن

امماصا"،مزداو"اهورا.()اسموداوس38:طوإلى

الملائكةأحدرافائيل)أناأه:12طوإلىبالنسبة

التأثيرهذايعودلاحين8:2(.رؤرج،السبعة

يشعملأنفيحزقياليترددلم،رفضموضوع

،(01:1)الكروبيميتمثللكيالبابلولئةالصاوير

خبرفياستعملفقد،اليهوهيالكاتبجهةومن

يمنعالذيالكروبعنبابلونئةصورةالخلق

مع،324:)تكعدنجنةإلىالدخولمنالبثر

اليبلياعلىالغربثيرالتأولكن.المثتعل(اللهيب

لتحذدأثرعننتكلمأننسنطيع،اذن.محدوذاظك

استعادتلقدالبيبليا.في)بوليتاوية(الآلهة

العامةالمعتقداتهذهالهودئةالمونوتاوية

الايمانإلم!نضضهاأنقبلتفسيرهاوأعادت

الواحد.الالهبيهوه

التعديميكنلم،البدايةفي.للمندىالسابقةالحقة(أب

فهذهحفيقية.صباغةصيغقدالملائكةعن

تبدو"ملائكة"المسفاةالسماوئةالكاننات

2:ا،إ:6-12؟)أييهوهبلا!فيكأعضاء

شرقيئملكشكلفيبدورهيبدوالذي4:89(

ينشدونالكروبيم0-2(ا:6إش؟22:91ملا)



ملاك

)املالعهدتابوتبأجنحتهمويغطون،مدائحه

يطفر(منهم)واحدوالسرافيم6:23-92(،

يرحالملانكةوجث!6:7(.)إشإشعياشفتي

خدمتهفيهم2(.9:نح!148:2)مزاللهقدرمن

02(.؟301)مزأوامرهوينقذواالعالمليديروا

محذدةالملاثكةمهشاتتكنلمالحقبةهذهفي

شرترة.أوصالحةتكونتدواضخا:تحديذا

)أيالإلهغالبلاطمنجزء)والثيطان(وابليس

الأضرارتفنيالذيهو"الموتو"ملاكا(.2:

مل2!24:16صم2؟:1223)خراللهبأمر

،عامبث!كلولكن78:.ه(.مزرج35؟91

اصرائيلشعبحمايةيؤئنالذىهوالملاك

25(.23:)خرالشعبهذاوأفراد

خلالالخارجيالتأثيروقوقي.المنفىحضة)ج(

الكروببمعناا:ا-2حزفتحذث.المنفى

الكروبيمهؤلاء،الافةالمركبةيجزونالذين

كمانواأو18،11:مزفياللهمطئةكانواالذين

هذاوفي99:أ(.08:2؟)مزعرشهيسندون

معنىللانبياءبفثرونالملائكةأخذ،الوقت

فشرواكما04:3-8(،)حزالالهتةالرؤى

هذالمه!:23-24(.)أيألامهممنىلأيوب

تمثزأدبيةسمةبحدمافيم!بصبحالمفئرالدور

21-22(.:9،-81591:)داالرؤىأسفار

الملائكةشخصثةضؤرت.الم!نفىبعدماحقة)د(

فصلهناككثر.بدقة،المتأخرةالكنبفي

هؤلاءوبتحارب،والأشرارالأبرارببنواضح

وظائفهمأنومع3:ا-2(.)زكأولئكمع

محضصة.مهئاتيتقئلونفهم،تتبذللمالمامة

الله.عرشحولمنهمآلافع!ثرةيفيم

الأمممصائرعلىيشرفونوالآخرون

الأفرادعلىيسهرونأو2(،)دا.ا:13-ا

3:94-)يو(داا،19:امز3:17؟)طو

الأنقاءصلاةاللهإلىيقذمون.ه(.

أسماءلهممنهمثلاثةهناك12:12(.)طو

لفياللأيرافائيل:بهمالحامةبالمهثةترتبط

)أواللهجتارأيجبرائيل(.3:17،12:41)طو
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منأيميخاثيل2(.ا9:،816:)داالجثار(الله

!اكا(؟:2112،،:0113)دااللهصثلهو

فبلأون،الاولميخانبلفيهايكوننراتبثة

الملانكة.ورنبسالجمغوأميرايرائيلحارس

فيوجودهمالواجباللهودطاءالملائكةصار

الجديد.العهذتمثلهمهكذاالبحر.لدىعمله

دورهمفيالمنحولالأدبتوشع،ذلكقبلولكن

لاهوتيانظائاالرابينيينكتاباثوبنتأخن(،)أ

الملائكة.هؤلاءتنظيمقيالثيءبعضمتصا!صكا

العامة.الاجماهاتأ(اطدبد.العهدثانا:.

نظرةعامبشكلالجديدالعهدكئاباستعاد

معطياتبعضرعليهاوزادواثالفديمالعهد

البيعهديني.اليهوديالادبمنأخذوها

الكانناتهؤلاءبوجودواحدفالاعتفاد

العلوفي،أالعاإلىبننمونالذينالسماوبة

)كوصلاةإليهمئرءولائعبدونلاوالذين

لنفلالمستعملةاللغةأما8-9(.ة22رؤ،2:18

الفيمةعلىتثذدهي:مصطلحةفهي،رصالتهم

التيوالتراتبثة.جمعطىأمرأويرلماللكلمةالإلهية

تتوضح،الفديمالعهاخطوطهارسمكمابيهم

العهدحافظ.ثاتةتصبحأندونالئيءبعض

أسماءزادولكنه.القديمةالتسياتعلىالجديد

،9(يهو؟4:16تسا)ئكةالملارؤساء:جديدة

،الرئاسات،،السياداتاء،العروشء

:16(.اعوالسلاطين*،القوات،

لدىاللهكمرشلىبوظيفتهمالملائكةاحتفظ

الشريرالدورأماالبثر.منفعةأجلومن،البشر

علىالجديدالعهدولتفؤق.لإبلشبهفيحتفظ

علامةهوالملائكةظهورأنفي،القديمالمهد

اليالأحداثمميرةفياللهمنمباشرتدخل

الذيالكبيرالجدبدولكنالبشر.مصيرستبذل

دورعلىايشدبدهوالجديد،العهدحمله

المسيحثخصحولوموقحهمالملائكة

الأناجبلنمئزأنيجبأنهغيروكنيسنه.

حيثالأعمالوسفر،جذاواضحالتركيزحيث

الكنبسة،أعضاءإلم!بالنظرالملاثكةدورينحذد
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عذةصيغتفيهاالنيالبولسئةوالرسانل

القربالرؤياوسفر،الملائكةحولمحاولات

المعطياتهذهكل)أخذالمنحولةالأسفارمن

الأزنة(.نهايةأحداثإلم!وضفها

الملائكةيظهرالأناجبل،فيالأناجبل.)ب(

بشكلا:اه(يو،السماويالعالم)كسكان

لو،ففي.القيامةوأخبارالطفولةأخبارفيخاص

المعمدانيوحنابمولدزكرلاجبرائيلالملاكبثر

يسوعبمولدالحذراءومريما-02(،11:ا

هو"الرب"ملاكت،في)1:26-38(.

القرلب،يسوعبصولدبوسفئعلمالذي

مصرمنالعودةوفيممرإلىطرلقهفيويوخهه

وتظهر25(.-:213؟2ا-1:02)الناصرةإلى

طفلحضورإلىالرعاةفتنئه،الملائكةمنجوقة

القبروأمام2:9(.الومذودفيلحم،بيتفي

المتعذدة()بأسمائهمالملائكةكشف،الفارغ

)متالردث""ملاك:يسوعقبامة!زللنساء

الو""رجلان.(ه:16)مر"شاب".2-7(28:

.(12:هـ2)يوأ"ملاكان4(.:24

حضوريصبحالعلنثةيسوعحياةخلال

تجربةجانئاوضعنافإذامنظور.غبرالملائكة

مرا؟4:ا)متأالتجربة"جبلعلىيحوع

22:43(،الوالزيتونجبلفيوتجربته:13(،ا

يراهمأندونيسوعلدىحاضرينالملانكةكان

53(.:26)متأحد

،يسوعحياةفياتمنؤعةالتدخلاتهذهومع

عنتحليفايسوعضفتيعلىالانجيليونجعل

تخضعلاالكائناتهذهأنبوضوحيفال.الملائكة

)متالآبوجهتثاهدبل،والدمللحم

تعرفلافهي،ذلكومع.3(.18:22:.ا؟

واحتفظ24:36(.)متالدينونةتتممتى

تدخلأيتدخلون.التقليديةبوظيفتهمالملائكة

ي!هرونالبشر.كحارصيدورهمفيفاعلأ

18:01(.)ت"الصفار"علىخاصبث!كل

15:01(.الوالخطأةيتوبحينيفرحون

حضنإلىالفقبرلعازرجسدبنقلونوأخيزا،

ملاك

بيتبركةملاكأما16:22(.الوابراهيم

فيالشفائبئدورهفيلرافائيلامتدادفهوحسدا،

أما)يوه:4(.نفشرهاأننستطيعلاظاهرة

المجيءفيكبيرادوزابلعبونأنهمفهوالجديد

)متمميئهفيالانسانابنيرافقونهم.الئافي

:8-12الوالعالمدينونةويشاهدون:27(،16

فثجدونالدينونة.هذهينقذونهمبل9(.

4-42(،13:ا)تبالهلاكعليهمالمحكوم

بمد،وهكذا.31(:24)متا!تارينويجمعون

فحين،تيامتهحتىيلادهمنذيسوعرافقواأن

أيضايكونون،الأرضعلىاللهملكوتتدضين

فيالملكوتهذائدشنساعةوناشطينحاضرين

السماء.

الملائكةنجدأعبدايةمنذ.الرسلا!ل)ج(

يفئرانيضاء"،ثيابفي"رجلانبثكل

الواضحمن15(.:)1الرلثصعودمعنىللرسل

،يرعخدمةفيموقعهمبينتواصلأهاكأن

ذلكبعدالملائكةوسيتدخل.تلاميذهوشهادة

نمؤها.وفيبدايتهافيالبشارةليحماعدواالحفي

في،المساعدةفيالعادىبدورهمواحتفظوا

12:7-91؟)8:26؟كلهاالجماعةخدمة

:3؟15؟)5:91بطرسسئماولا27:23(،

عنتعلبميجدالالأولىللمرةوئذكر.:7(12

)23:8(.والصادوقيينالفرشيينبينالملاثكة

ناكبدبولساصنعاد.بولىالقلبهسرسالل)د(

جميععلىالمطلقالمسيحسمؤإلىبالنظرالأناجيل

منالكثيرأخذ،عينهالوقتوفي.السماريةالقوى

نظراتهمفييقعأندونالمعاصرةاليهودئةالكتابات

الذينعلىهجومئ2موفينفسهجعل.المفرطة

تاريخفيكبرىأهمئةالملائكةإلىينشون

الآلهةمعيماهونهمالذينأو،الخلاص

كل2:8،02،!والكونقوىأوالكواكب

للمشحخاضعينالملائكةجميعيظك4:3(.

لاهم.(-13:14ا)عبلخدمتهيدعوهمالذي

2:9-)فليسوعأمماميسجدونبل،يقدون

)أففوقهمهوالذكبا:اي(عبر!.ا؟



الربملاك

ولأجلهيدهخلقوا،الأ!لفي2(.ا:02-أ

موكبفيالأخيراليومفي،يرافقونه،(16:ا)كو

:14-02(.14رؤرج7؟:اش)2انتصاره

الملائكةاسمحولإبضاحاتأيضابولسوتذم

حذدكما(.4:16اش،16:ا)كووتراتبئتهم

كو3:01؟)أفالمحاءكماالملائكةمقام

الثردرةالقواتأوالأرواحوجعلا:02(،

بم2:2)أفالأرضفوق،الهوا+فيعملهاتعمل

الملائكةدورحولمعروفاعتقادونجاه.(6:12

3:91؟)كلسيناءفيالثسدعةنقلفيكوسطاء

هوالمسيحأنبولسأعلن2:2(،عبرج

كللمجمعفيالجدبد:العهدفيالوحيدالوسيط

ا:91(.)كواللاموثملةئفيموفيهشيء.

المسيحل!زالخضوعكلالملانكةخضعوهكذا

لقد3:22(.ا:12؟ابطرج3:16؟)اتم

العهدفيكانكماكوسيطدورهمالآنانتهى

يقودالذيالقدسالروحدورمحفهوحل.القديم

25(5:18،غل12:3؟)اكورالمسيحيين

الملائكةحتىيديرنبهسلطائاويعطيهم

6:13.)اكور

الأهمبةيعطيالسفرهذاالرؤيا.سفر،5(

جديذاشبئايقذمأندون،للملائكةالعظمى

نحترمقد.المقدسالكتابأسفارإلىبالنسبة

عبادةلهمنؤديلاولكننا،ونكرمهمالملائكة

رثهمدوئاهونالمسيح)22:8-91.اطلانا

ؤرشذد،هذامقابلا-12(.ا7:،-12ا1)5:

عنالحدبثكانسواء،اللهمديحفيوظيفنهمعلى

الأربعةالأحباءأو4(:)4شيخاوعشرينالاربعة

يفذونهم2(.)8:الوجهملائكةسبعةأو6(:)4

مهضتهممعتتوافقصفاتوينالون،اللهأوامر

الأبواق)7:ا(.الرلاحالجليالب(:الفن)حسب

الكؤوس0(91-41:51)المناجل0(2:)8

همكوسطاء:بدورهمويخفظون)15:ه(.

)6:2-17؟اللهعقابينفذون)1:ا(مرشلون

أوصع،وبثسكل02:ا-2(.16:ا،14:6؟

)1:أ،بهاينعمونللذينالنبؤدةالرؤىيفشرون
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حارسميخائيلوصار.(-118!17؟اا:01-8

هائادوزايلعبالملانكةوجبثن.7(:)2!الكيسة

الأخيرةالكونتةالحربساعةالأزمنةنهايةصراعفي

نقرأهاالتي،الكنائسإلىالرعائلفي.(اا7-:)12

أوالكنبسةتشخيصهوالملائكةاسمرؤ،بدايةفي

.مرازاالملائكةذكرعنندهشلن.-3(21رئيسها

منعددفيؤلدالذيالعصرلحضارةانعكاسهذا

اليهودئة.الرؤىأسفار

إلىضئمفقدةالسماويالعالمهذاكانمهما

بالميح.الخلاصوقصد،الخلقفياللهمخطط

هوالبشرلدىودورهمالملائكةبوجودوالاعتقاد

لافمكانهمالمسيحيئ.الايمانعناصرمنعنصر

3:16(.)اتمالايمانلعزفيعنهئشغنى

الربملاك

.العبارةاستعمالأولأ:..القديمالعهد1(،

نأغير.البيبليافيالملائكةإلىعديدةإشاراتهناك

فجد.الربملاك،يهوهملاك:ممثزةعبارةهناك

حتىا(:7-ا)16التكوينسفرنذالعبارةهذه

الشريعةأسفارفينجدها)3:ا(.ملاخيسفر

الكتفينجدهائمااكثرالتاريجة،والأسفار

عبارةأنشيءكلقبلونلاحظ.والحكمئةالنبردة

سائرعنالكلامشأن)شأنها"الرب"ملاك

وظيفة.علىتدكبلعلم،اسمليسص(الملائكة

ممئزةمكانةيحلهذا"الرب"ملاكة،ذلكومع

تمثز2بتفيزونهم.الملائكةفثاتمح!لفبين

معخاصةعلاقةفيقيمهوأما،اللهعنواضحا

سائرثأنشأنهنعم،قدكانواذا.ذاتهالرب

والطيةواللطف12:8(أزكبالقؤة،الملائكة

نالفقد02(،:14صم)2والحكمة92:9()اصم

أشخاصلدىاللهتجثنهوجذا:محذدةوظيفة

ولدى15(،،2211:)تكالعهدشعبفيكبار

ولكن12(.:21أخا،2416:صم)2كلهالشعب

إلىمحذدبشكلنتعزفكيكبيرةالصعولةتبقى

.الحبارةهذهعليهتدكالذيالح!خص

فيهايبدو!راتهناك.الربملاكس!ة:ثانئا.

ومزات.بالذاتيهوهعلىبدكوكأنهالربملاك
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16:.ا-13؟تكففيآخر.شخصعلىيدك

بينفرقلاأنيبدو،...2ة3خرا-18؟.22:

نبوئةنصوصعنعينهاليءونقول.وملاكهيهوه

الواضحمنولكن.639:إش-5؟12:4هومثل

النبيئتعنيا:13حجفيالربملاكعارةأن

وهناك.الكاهنتعني2:7،ملاوفي.نفسه

24:7؟تكفيوملاكهيهوهبيناختلاف

الوضعهذامثل+:2-3.خر24:16؟صم2

نأخذلن.العبارةتفسيرحولعامةمألةيطرح

يهوهبيناختلاتلاأنيرىمتطزفبموقف

بملاحظاتنكتفيلنولكنناجهوه.وملاك

هذهيربط!ثرحعنالجثدونالاختلاف

حلأنقذمأننحاول،لهذا.ببعضبعضهاالايراداث

.نظرياتثلاثأمامونحن.المخنلفةالأوضاعلهذه

الكنيسةآباءمنعددنظزلةهي.الئمئلنظزلة)1(

هويهوهملاك.أوغسطينس،إيرونيموسمثل

اللهسلطةوبرندياللهباسمبعمل.نحلوقكائن

من،ولكن.اللهباسميتكمأنيستطيعوهو.

جيوهملاكعارةأنالحالاتمعظمفيالواضح

.بالذاتيهوهشخصعلىتدك

الربمعالربملاكيتماهى.التماهينظرثة)ب(

والآباءاليونانالآباءبهاأخذالنظرلةهذه.نفسه

تجثنهويهوهملاك.اللاتبنئةالكنبسةفيالأولون

.مكانكلفيحاضرالله.اللهتجتن،الكلمة

موضعفيخاصبشكلنفطعنويكثف

منعددأيعطيماهذا.فاعلككاننمحذد

مرضبىبشكليفهمناأندونحفها،النصوص

هذهيعنصروكل،النصوصجميع

18؟22-تكمثلنصوصففي.النصوص

شخصين.أمامأنناندمن3:ا،ملا91:ا؟

الرببينواضحالتماهي،أخرىنصوصوفي

15(.21:أخا،14،17+:)خروملاكه

علىالنظرةهذهتقف.النصوصتحويلنظرئة)ج(

شزاحنظردةوهي،والتأويلالتفيرستوى

لاهوتييتنظيرتاجهوالربملاك.معاصرين

القديمةالنصوصبمضحولت.قأخرةحقبة

مهلكملاك

علىالكاتحافظ.اللهتساميعلىتحافظلكي

خانفما،الأولالنصنفيالإخبارئالاسلوب

نظرلةفيكتابئأعادولكنه،الاصليالمضمون

لهاسنذاالنظريةهذهتجدلا"متطؤرة".لاهوتثة

المراتبعضتحطيقد.النصوصيئالنقدفيكبيرا

تعضم.أنتقدرلاولكنهامعقولأ،شرخا

نصىكلنحللأنيجب،إذناقطور.لالما:.

العناصر،جميعالاعتباربعينونأخذ،بمفرده

نكتشفكيوالادبىالنصوصيالقدمنم!نطلقين

نأويجب.اللاهوتفيالتطؤروآثارالخبرفيالتنافر

حسبدوئاتتئملاالتصحيحاتأنأبضانعرف

ينمولااللاهولنالتطؤروأن،دقيقةكرونولوجيا

.الوراءإلىرجوعهناكيكونفقد.خطوطيئبشكل

نستطيععائا،شرخاونقذمنخاطرأنأردنافإذا

شكلايعتبرأنيحبالعبارةهذهاسنعمالإنالقول

عناللهطبيعةلتمييزومحهرذا،القديماللاهوتمن

لتجئبخفرةومحاولة،نشاطاتهبعض

الذ،سمؤالكثابوعىفحين.الانتروبومورفتة

يمتزونبدأوا،الملائكةعنالدراصةتطؤرتوحين

الادبنفهمالاطارهذافي.اللهملاكعنالله

"اللهأنجدحيث"الله"كلمةثالالذياللابيبلي

عنالجديدالعهديتحذثالجديد.العهد24(

91؟24،2:13؟ا:02،)تالربطلاك

5:91؟أعه:4؟بو2:9؟ا؟ا:الو28:2؟

نخلطهأننشطيعلاالذي23(8:26،12:7،

الآباءرأى،والتماهيالتحييزهذاوعبر.عالله

الذيالتجئمدشعنصسبقةإضارةخاصبثكل

البثر.وسطنفسهالله3:16اتمححمبهو

الشيطانمنرسولأوالشيطانملاك

الجنودكانكمابولسصيضرب:7(.12كور)2

وجهه.علىيسوعيضرلون

ضربالذييهوهلملاكأعطيئاسم!لكملاك

أهلكأو(-24:1517صم)2بالولاءداودضعب

أيضارج91:35(.مل)2سنحارلبجيش

حين7:41.امك2؟48:اسي37:36؟اش



الموثملاك

"،المهلك"الملاكعبارةالمفدسالكتابيستعمل

بلالرلر(،)الملاكخلقيوصفأماميجعلنافلا

فياللهأرسلهالسماوفيالبلاطنيعضوعلىيدذ

أحكامه.لينقذمهضة

إحصاءخبرفيواضحبثكلالعبارةمذهتذكر

م!.كلام:21:15أخا،:2416صم)2داود

اللهعفابأداةهوالمهلكفالملاكت(.يشح

اللهأوقفوالذي،الملكخطيئةاستحفتهالذي

)كماسدومتدميروخبر.أورشجبابعندتأثيره

بوضوحيذكرالارجلينيذكراليهوهي(التقليدفي

مهلكين(ا:91)تك"!ملاكينأي(المهلكالملاك

المدينةت(ح)شيدفراكييهوهأرسلهما

91؟13(.)ئك

ملاكإلى،التدميروظيفة،عينهاالوظيفةوئسبت

000185واحدةليلةفي(!ك)نضربالذيبهوه

الحماررفععلىسنحاربوأجبر،فقتلهمأشرري

26؟:دم!أش35؟:91مل)1072سنةأورشليمعن

48:21،عيذكرهامأثرة!ط2(:32؟اأخ2

نكانورضدالمعركةقبلالكابييهوذاواستلهمها

22-124.:15مك2؟-74142؟)امك

مسفحبن""رجالسئةالمهلكالملاكمنونقزب

أورشجفيالعقابفنقذوامهضة،فيأرسلوا

فيالشز""ملائكةوهناك9:2-17.)حز

مصر.ضرباتعلىيدكماوهذا78:.ه،مز

)مزالبارأعداءبلاحقالذممط"الربو"ملاك

الثريريعاقبالذيأيرحملاوإملاك-6(.35:ه

)يو()داسوسنينصفالذيوالملاك(.\ا:17أأم

فيت(يضح)مالمهلكهوومن95(.،هه:13

وهو،غامضاالنصيبقى+(؟:12)خرالفصحخبر

يهوهإلىينبالتقليدأنكما.ملاكعنتكلملا

؟ه:11)خرممرأبكارضربتالتيالعاضرةالضرلة

؟7851؟مز،23،27،92،-12:1213

-:ه18حكورأت351:8:36101؟051:36؟

القدبرة(،الربكلمةتيجةالضرلةهذهفي91

المهلكضرباتمنالفصحدمبفضلاصرائيلوحمت

)نجالهلاكضربةمنأويهوه!(،23،ت12)خر

412!ا

فإذاكهنوني(.،:1213خر،ثيشحم.ل.ف

وقد،لاصائيلسابقالفصحأصلإنبالقولأخذنا

روخا"المهلكلماهذابكون،الرعاةمنمحيطفيؤلد

تذكرهقددموفيطقسبواسطةنهيحتمونيثريزا

21-23(.:12)خرالجوهيالنقليذ

مماثلة.مسألةيطرح18:25حكفيوالمهلك

مدراشتأويل02-25(18:)حكسياقففي

تشفع،ضربة)تذثر،ا17:6-هعدفيكما

أدبيتشخيصأمايمنحنالضرلة(،نهاية،موسى

الضرلة.هذهينفذملاكأو:15(17)عدللفرلة

أكورفيالمذكورالمهلكعننفسهالسؤالوئطرح

إلىيعود،والذيآ9(،،الحيةمع)موازاةها:01

حسبجذاالمعقولمن.البزبةفيالمسيرةحدث

المتأخراليهودقيالعالمفيالملائكةوعالم78،05:!ز

؟اا62:،ا53:3:56؟أخنأ.العقاب)ملاك

عبفي(الموت)ملاكالمهلكأنأ(،66:،631:

معالمهلكيناهى.المهلكالملاكعلىيدل:1128

منملاكاويعتبرا(،91:ا)رؤالهاويةملاك

.ابوليون4،ابدون!هرج.الأشرارالملائكة

مهلك.ملاك!رج.ا!تملاك

الصالحللملاكالرسولبولسيحطيهاسمالنورملاك

الثيطان.يقئدهأنيحاولاالذي14(:11كور21

أبدون"اسمه.الثياطينرؤساءاحدافاويةملاك

.(9:11ألىؤ

مدبنة6:6،)أىالاطعمةئخفظبهتابلأا!(ملح،

طبرية،لبحيرةالغريىالشاطىعلىالواقعةتاريخايا،

"اكلوعبارة(.بالملحالسمكبحفظاثنهرت

فيهاكلالذيبالبيتارتبطتعني"الملح

فهو،الأطعمةمجفظالملحأنوبما4:14(.)عز

هائادوزايلبفهولهذا.وباقيثمينكلإلىيرمز

لااكلوعارة.القديمةللشعوبالدينئةالحياةفي

ينحللاعقذامعهتعاقدتحنيشخص"معالملح

الباكلهاالذبائحعلىالملحيوضع18:91(.)عد

43:24(.حز2:13،الابلحمهايمزجأو(الاله

لهذا03:35(.)خرالمعطرالبخورعلىالملحهـسلراد

كانت،أورشليمهيكلفيالعبادثةفالاحتفالات
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"أهراءلهافكان،الملحمنكبيرةكمئةتتطقب

لا،بالملحالمولودالطفلئفرك22(.7:)عز"الملح

دينيئلطقسطاعةبل،وحسبالنظاقةأجلمن

أريحاقربالينابغمياهأليثعأصلح4(.:16)حز

وفي2:91-22(،مل)2علخايهاوضعحين

دكرتالتيالمدنعلىالملحيرمى،الحرب

صورةهوالملح،القديمالعهدفي9:!4(.)قض

نأيسوعتلاميذوعلى.الأديةوالنقاوةالحكمة

9:05،مر5:13،)متالأرضملحيكونوا

الملح.هذايفسدلاأنفيجب14:34-35(.لو

،،الملحمدينة*.اقيالبحر*رج)ا!(بحرملح

الملح.وادي

إلبهاأماكنالقديمالاوسطالثرقمعابدكانتملجأ

ففراء،العدالةتلاحقهمأناس،الباسةرجاليلجأ

الاله.حمىفيلييئحواجاؤواكلهم.وأبناموأرامل

يقولكماوكححوة"طعائما"يرزقهاللهوكان

وهناكر(.)جاللاجئإلىبالنسبة01:18تث

الوظيفةهذهإلىتلفح،المزاميرفيالعباراتبعض

الأعداء:منملاذ)الانحمانمجدحيثالهيكلفي

يظفله27:2-ه(.)مزبأمانالانسانفيهيقيم

الذيأدونبافإن،ولهذا.(ي61:4)مزالربنجاحا

السياسيئالعدوفصارداودخلافةإلىنطفع

بأنعرفحينالمعبدفيملجأطلبلح!ليمان،

ا:.ه-53(.)اململكاشسحتدخصمه

فيملجألهيحدأنيمتطيعلاالثريرولكن

فينجدهالذيالمبدأوبحسب5:ه(.)مزالهيكل

المذبحعندمنيقتلععمداالقاتل2:14،اخر

أبنيرقنلالذييوآبيشطعلملهذا،وئقتل.

9-.ا؟3:26:02-27،صم)2وعماسا

هناكففتل،الهيكلفييحتميأن-6(،2:هامل

مفابل3(.2:28-أ)امليخرجأنرفضأنبعد

نأيستطيعمتعفد،غيرتتلااتترففالذيهذا،

.الدمانتقاممنليفلت13(:21)خرالمعبدإلىيلجأ

)عدالملجأمدنءحولالتئرحنوخىوقد

يش91:ا-13؟4-43؟4:اتث34-35:9؟

معئابئا،أساشاالملجأنظاميعطيأن02:ا-9(

ملقرت

القاتلأنيفترضفهو.الدمانتقام4ممارسةتظيم

المدنويحذد.أقاربهأحدلا،الموتيستحقوحده

حتىإلبهايلجأأنالمتعفدكبرالقاتلبحشطجعالتي

حقينتهيالوقتذلكفي.الكهنةعظيموفاة

.الدممنتقم

صعبة.تبقىالنظامهذاتصورالتيالنصوصإن

-9،ا:02يشيذكرهاالتيالملجأئةالستوالمدن

رج21،27،36.38،،ا21:ايشفيصنجدها

نأمنبذلا،إذن.لاوثةمدنأنهاعلى6!أخا

فيبعيشونالاكلفياللاويونكانأما:نتححاءل

إلىيتحؤلواأنتجلاللهحمايةفيالمقذ!ةالمدنهذه

قاتلهواللاويينفجذ؟عبادتهعلىغيوربن

لهموطنلاولاجئ94!ه-7()تك

المنفى؟بعدملجأمدنبقيتهلأ(.لمهم!:9)تث

فيلونوملاحظاتيبدو.ماعلىكلا،

شراخ3:52؟النكوينفي)أسئلةالاسكندراني

لواقعانعكاشانفهمأنمجب3(اا3/23:خاصة

فيالملجأنظاموجودعليهيدكأدبئابناءلا،محاصر

الهلنستية.المعابد

الملجأ.مدن*رجمدن)ال(ملجأ

المراجع.نظردة!رجفرصه،ملحقات،ملحق

ملكس.،رجملخس

فيكبيرةانتصاراتحازقرطاجيقائدملخوس

بهزيمةمنيحيثسردينيابىيتقلأنقبلصقلئة

تبفىمامعبالمنفىنعاقبهأنقرطاجةأرادت.نكراء

في.قرطاجةوحاصرالخضوعفرفض،جنودمنله

كزسحيثصورإلىقرتالونابنهعادالوقتهذا

ما.أبوهبهجاءالذياللبمناجزةلملقارت

فصلبه،إليهينضثمبأنابنهيقنعأنملخوساستطاع

احتلذلكبعدالكهنوتثة.الملابسمرقيوهو

اتهمطويلأ.فيهاالبقاءيستطعأولكنه،قرطاجة

.الاعدامإلىفأرصل،ابنهوبفتلالدولةعلىبالتمزد

.ماغون،اصمهشخصوخلفه

أسواربناءأجلمنالمتطوعينأحد.نخىالرب:ملطبا

.7(:3)نحاورشليم

العالمإله)القرية(.قرتملك.المدينةملكملقرت



ملك

علىتقامأكانتوقرطاجةصورمديةلىالهالسفلي

الوجوهوأحد(سنواتأرجكلمزةألعابشرفه

يقابلوالفونيمه.الفينبقيةالديانةفيالكبرى

اراميإهداءهيلهواضحةشهادةأول.هركلس

بصؤر0.08شةحوالميحلبءقربؤجدلبرهدد

مجملوهوطويلأثوئاولابشاوملتحياواقفاالاله

الصورةهذهعرفت.اللوضزهرةيدهوفيفأشا

وايبيزاأصدينيا(وتاروسوقرطاجةقبرصفي

نإ3:42(الآلهةأطبيعةشيثرونقال)اسبانيا(.

ارتبط.اليونانعندالالهةإله،زوشابنهوملقرت

وفالصور.بتأسيسالجبيليفيلونحسب

مدينةمعتأشسمعبدهإن)2:44(هيرودوش

صورملكالاولحيرايمإن.الثاكالألففيصور

وعثشارلملقرتمعبداشئدقدالعا!ثر،القرنفي

فيملقرتاستيقاظاو)اغارسيس(بقيامةواحتفل

يموتالملككاناذار(.-)شباطباربتيرسشهر

معطقسيزواجفي،الحياةإلىويعودالنارفي

.عشاروت

مل؟2او،صم2)اوالتوراةتذكر)او(،ملك

العبرية(لطكلأمالملوكمراراعز(،أم؟أخ2او

الفضاةحقبةبدايةمنذ،ايرائيلتاريخوخهواالذين

)587وأورشج.(.مق)722السامرةسقوطحتى

نفسهيجدفالمؤزخ.وضعهتحذدلاولكنها.(،.مق

أدبثةفنونإلىتنتميالتيالنصوصمنعددأممام

الآخروالبعض،الملكيةمعيتوافقبعضها،محملفة

النصوصهذهتبدولهذا.الداوديةاللالةينتقد

فياسرائيلبهأخذتأنجبينظامفالملكتة.صعبة

إلىفاللجوء8:ه(.)اصممتأخرةحقبة

أمزابداالاوسطالئرقفيالملكئةلما"الايدبولوجيا

منيوئانكن!الملكيةأنالعلممعهذا.فيهجداللا

كمااسرانيلشعببهاياخذلمواحد.صنف

حاولتوتد.المجاورةالثمعوبلدىوجدها

"ملكئةنموذجبناءتعيدأنالمدارسإحدى

الشرقكل1لبشتركنموذجوهومقذسة"،

أيضا(.اصائيلفي،)إذنالقديم

إلىالحودةمننجيهاالتيالفائدةننكرلانحن
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فالأبحاثالبيبليا.خارجمنتردالتيالنصوص

البيبلنة،بالمعطباتضهتمماأولتهنئ!المعاصرة

الملكبةبطببعةالداخلعنتمسكأنوتحاول

تأشست.واللاهوقيالنظميئوتاريخهاالاسراثيلية

،للنصوصنقدتةمقاربةعلىالدراساتهذه

الأسفارفتاربخ.فيهاطرلقهاتتلممىأنوحاولت

معقذا.يبدومل،2اوصم،2اوفيالاشتراعئة

المدؤنيينعتلفدورنحذدأنعلينايصحبكما

هو2وما،للاشنراعئسابقهووما،الاشتراعببن

المزاميرإن.تاريخيهووما،تقليديهووما،نبوفي

!98101؟72؟؟!214؟02،؟18)2؟الملكية

بعضهبميعتبرهاالتيا-7(2سصم2رج132؟

تاريخيبقى،للكلمةالحصريالمعنىفيمسيحانثة

نأنستطبعولا.جدالموضغأومحهولأتأل!فها

هووما"الملكيالبلاط"أسلوبهومانمئز

،السؤالطرحعندهنانتوففملكئةأ."إيديولوجيا

البيبلي"."اللاهوتمنوجهةفيكلامناونحمر

لناتتيحالىالملكةالألقاببعضعندنتوففكما

وشبه.الربإلىبالنسبةالملكموقعنحذدأن

شاولالرباختار150(:17)قثاقهنحتار(1،

،16:8،9،12صماأوداود24(:01صما)

!07:984؟78:مز،8:16مل1؟6:21صم2

9:16؟اصمد،يج)نالرئيسيكونلكي

8:16(امل7:8؟2؟اة5:26؟صم2ا،:01

وهذا.اسائيلث!عبفي5:2(صم)2والراعي

التسلسلمعذكرهسيختفيالذيالالهيالاختيار

داودعينحينتدشنقد،المالكةالسلالةفي

أيضاوسيظهرا:32-.4(.)اململكاسليمان

ودعزلهمالملوكيصنعيههوهحيثالشمالمملكةفي

بم02-24ت1621:ا-4؟14:7-117)امل

أنبيائهبواسطة(84،13:11:هو،701-:9مل2

،-1791ة9291:16،21-93،:11ملاأ

هذهعلىنشددحين9:ا-.ا(.مل2

)ملكميةالملكئالنظامإطارفيالاختلافات

أفيئخففأننرلدلاسلالئة(،ملكئةمواهبتة،

الاختيهـارأهمئةالداودئة(السلالئةالملكئةعنحديثنا
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7:8-صم)2وبيتهداوداختارقدفالرب.الالهيئ

-12(.ا:03132-98،38:مز؟ه23:؟16

مرةكلفي،ببدوماعلىينجذد،الاخنياروهذا

2:15،)املالداوديالعرشنملأيعتلي

الاختياروهذا2:6-7(.مز-7؟ه28:أخا

بم01:24)اصمالشعبهتادثيؤكدهالالهيئ

يتوضحلاالذي11:12(مل042،:34،اامل

ككافلمزةمناكثرفييظهرولكنهدائضا،دوزه

11:13،14:21-02،مل)2الداودئةللشرعئة

اسراثيلملكيهوهاختارلقد23:.3(.21:24؟

،11ت92؟ه:28أخا؟8:712:12؟)اصم

إسراثيلعرشعلى"يجلسل13:8(9:8؟أخ2

تابمفاسث92:23(.28:5،أخ)ا"الربمملكة

بقومأنفعليه7(.صم2،عبده:)أووخادمهالرب

لمشبئنهوالأمانة3(ة23صم)2اللهمخافةفيبمهفته

24-:-12:1415اصم02،-:1718)تث

:3-4؟2امل؟714:صم2؟25،15:22-23

.92132:112-34؟98:مز

شم:العبريةفي.الربسيح()أوممسوح2(،

نملكلاأننامع.خرستوس:السبعينيةفي.يح

الملكتنصصطقسحولكئيرةمعلومات

أنهإلأ11:12-.2(،مل2ا:32-48؟)امل

الجوهرفي.العنصركانتبالريتالمسحةأنيبدو

ثما(،:01؟9:16صم)1شاولصموئيلمسح

بهوذاسبمسحهالذي16:13()اصمداود

لا5:ا-3(.صم)2اسرائيلثم2:4(صم)2

المتشثعينبيدابثالوممسحةسوىذلكبعديذكر

سليمانوسحةاإ.91:اصم)2له

12(6،:9،3مل)2وياهو34-93(:املأ)

23:03(.مل)2ويوآحاز:12(11مل)2ويوآش

بالزب.شسحواواصرانيلبهوذاملوكجمبعولكن

الديموقراطيوالطاجالمححةأصلمنيكنومهما

3(،:2:4،5صم)2مرازاإليهائ!نمسبالذيالأول

يجعلا؟34-.4(مل)1مقذشاطقئحاتبدوفهي

،الروحعطتةمعويترافقفاعلأ،الالهيالاختيار

بالئهارتباطايرتبطمكرشاشخضاالمللىمنويجعل

ملك

ا؟ا24:7،)اصميمشهأنلأحديحقفلا

16،ا:14،صم26:9،91،16،232،

؟12،3:5)اصم"الرب"مسيحهو21(::91

وتد.الأحيانأغبفيداودسلالةمن:6(،16

2:01،)اصمالشعزلةالنصوصأنثدته

صم2=:2:21815؟مز؟تا23صم2

=52132:01؟02:7،98:93؟مز؟اه22:

02(.4:مرا؟:13217مز6:42؟أخ2

مزمورلنفياللقبهذانجد.يهوهإبن،3(

وبعضالبعينيةحسب011:3)2:7،

عزموربنالبعفىيعتبرهاالماسورئة(.المخطوطات

جلوسفيأنثداقدالأصلفيكانا!انمسيحانيين

أننانستنتجأنلنايتيحشيءلا.العرشعلىالملك

معاسرائيلفيئعقللاأمروهو،الملكنألبهأمام

والمتسامي.الوحيد،الشخصيالالهبيهوهالايمان

الذي)الوهيم("إله"لقبعنعيةاليءونقول

علىالتوراةتطئقهالذي:7(،45)مزللملكئعطى

السماوفيالبلاطفيكائناتعلىكمايهوه

القومفيالوجهاءوعلى98:7(،92:ا؟)مز

الملكأنفيشلثلا6(.82:ا،58:2؟)مز

اللهلشولكنه.الرجالكسائررجلأليس

نذدواالذينوالأنبياء9(.،28:2حز5:7؟مل)2

اعتروالأنهميوئايولخوهما،الملوكبخطايامرازا

تستلهمقد3:!7:01؟2مزوعبارة.آلهةنفوسهم

تنزعأن)بعدالمصرلينللملوكالالهبةالولادةصررة

نجدهااليالتبهثيبعبارةتف!ثركماسطرتها(،عنها

فيوذلك.ابنيأنت)017(:حمورابشرعةفي

يععهذاالربتي4(.7:صم)2ناتاننبوءةخط

فتبنى35(،98:92مز،ه:23صم)2داود

تجديذاالعرشعلىصعودكلتضمن،سلالته

التبنيئ.لهذا

علينايصصب.ملكسيصدقحسبكاهن4(،

وهي،الملككهنوتإلىالإضارةهذهنفشرأن

الئيفالفرضثة4(.:؟.)مزالقديمالعهدفيفريدة

وصادوق،داودبينحوازا011مزمنجعلت

فيملكداودأنصادوقأعلن:مقنعةلبست



ملك

هرصادوقبأنداودوأجاب)آا-3(.أورشليم

"الملوكعنالكلامأنومع)آ4(.المدينةكاهن

لافهذا،القديمالحرففيمعروفأمر"الكهنة

اسرائبل.فيعبنهالوضععننتحذثلكييكفي

العباديالدورمرار)ذكرتالتوراةأنفيشكلا

واصلاحهاالعبادةننظيمفيتدخلوالملوك

2612-لمه!؟6-9؟امل24:25؟صم)2

،21-92،-1516؟13أخا!23مل2

وقاموا،35(-34؟31-51،92،-28أخ2

للكلمةالحصريالمعنىيخاالكهنوتثةالأعمالببعض

25؟:6:13،18،24صم2؟901-13)اصم

الملكتةزوالننتظروصوف16:12-13(.مل2

15(:-4517:46)حز"الرئي!س،ذبائحبينلنمئز

وأ46؟2(،)حزللكهنةالمحفوظةوتفدمتهم

16-:26أخ)2عزلايدعلىالبخورتقدمةنشجب

)تنظيمالعبادئةالتدخلاتهذهولكن2(.ا

امتيازاتتتجاوزلا(،الكهنةتسمية،العبادة

ولاالملككهنوتتفرضلا،الدولةدبانةفيمللث

أ.الرقي"كمسيحبطابعهكافيهاتفسيزانفر

فيكاهئاتكؤنهلا،الملكتصنعالتيفالمسحة

لم.ا8-.لا؟أ!ه!؟8-.)تثالحعرفيالمعنى

تجحلبلالملبهة(،الحقبةفيئمحالكاهنيكن

أنالظروفبعضفييستطيعمكزشائخضامنه

يقولهماهذا.شعبهفيالدينئكالرئبسيتصزف

الملكتةبتعظيماهتئمماأوكاهتثمالذي011مز

منأدنىليستأنهاعلىفدك،أورشليمفيالداودثة

:18(.14)تكعلكيصادقملكئةسبقتها،التي

فيالمعروفةالنظرةحسب.شعبهغئص،5(

الملك،)كيهوهايرائيلمللثئحتبر،القدبمالثرق

الآمالتحؤلتلقد.شعبهكمخقمى22(لم:إينى

الأعداءمنشعبهيخئصالذيالملكنحو

91:.ا؟3:18؟عم9:162؟8:02؟)اصم

الضيقمنلينجئهميدعونهالذين13:5(،مل2

منهيطلبالذيالحكيمهوالملك6:26(0مل)2

14:4-17؟صم)2والانصافالعدل

تأشسالذىجهوهصورةعلى3:16-28(.مل2
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على،2(:79؟9815:)مزوالعدلالحقعلىعرف

9؟8؟أخ)2والحدالةالحقيؤثنأنالملك

،25؟ه16:12؟أم72:ا-45:7،14-8؟مز

21:11،إر11:2-9:6،4؟إش14؟92:4،

الضعفاءأجلمنسئماولا23:ه(22؟س،

البلادفيوالازدهارالسلاميرتبطبه.والمحتاجبن

شعبهحياةترتبط16(،72:7-8،)مز

مرارأالآمالهذهستخيب4:.2(.أمر

زوالبعدحثةستبقىولكنها22:13-91(،أإر

المسيحانثة.ءفيالملكية

ملك

ايامفيصنعحوض.2:14نح.الملكبركة1(،

حزقيا.

يقعشوا()عمق:1417نك.الملكوادي2(،

نصئاأبشالومشتدوفيهأور!ثليم،قرب

ص!18:18()2

ملفرت.،رجمل!وت

عشيرةرئيس.بنيامينمنرجل.ملكومأومل!م

8:9(.أخ)اموآبفيأتامت

ملكأ

لناحورأعطت11؟92(.)نكهارانبنت1(،

منهم2-23(.22:0)تكابناءثمانيةابراهيمأخي

أما27(.،24:15،24أتكرفقةوالدبتوئيل

كاسد،.تمونبل،بوز،عوص:فهمأولادها

بتوئيل.،يدلاف،فلداش،حزو

منسىتبيلةومنصلفحادبناتإحدى،2(

17:بم(.يشا؟2736:1:ا؟26:سم،)عد

ترصة.،حجلة،نوعة،محلة:أختاتهاأسماء!اليك

الاكادية:في.هاشماييمملكة:العبريةفيالسماءملكة

الإلاهةعشتارتصمىهكذا.شاميشرت

نا.والخصبوالحبالجمالتعطيالتيا!ادية

لعبادةاشوريشكلهيالحمماءملكةعبادة

الاوسط.الشرقفي)نتثرتالتيالامالالاهة

الملكأبامفييهوذافيشعبيةالبادةهذهوصارت

)064-يوشيااصلاحلىان)687-642(.منى

دماربعد.العبادةهذهاقتلاععلىيقدرلم906(
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لانهمبهمحفتالكارثةإنالناسقال،اورشليم

ماإن(.-91!ا:44ر)1السماءإلاهةعبادةتركوا

الجبل()توناهرمولوليسبردياتتثبته44اريقوله

جهودية)رسائل..مقالخامصالقرنإلىتعودالتي

ال!ماءملكةفتذكراصوان(فياشخاصإلى

بعبادةالنح!اءتعفقت،اخرىوآلهة(شميم)ملكت

والخمورالعطورلهايقدمنوكنالسماء،ملكة

الحلوىواقراص4:17-91(دا7:18؟ر)1

كمانو(أوكوانو:الاشوربةفي.كوانيم)سموها

44:91(.ر)1نجمةبشكلجحلوهاالتي

مليكوالنبطيةللكلمةلاتينيةيونانيةصيغةملكس

أذنه.بطرستطعالذيالكهنةرئيسعبد)ملك(.

.26:51!ترج؟18:01بو

ولابالاناجيلخاصةاللهملكوتعبارةاقهملكوت

مقابلةيقابلهامالمجدلاوهيمنها.بالإزإئثةسئما

الوجهةفقطهناكبل.القديمالعهدفيمباثرة

مستوىعلىيحتلالانسانجثللملركيماالدينامثة

إدراكتتوخىودراستنا.اللهيحتفهتمااكثرالألفاظ

والإثارة،اللهوملكئةالثرملكثةبينالعلاقات

منتنظيمهاحولكانوماالملكيةهذهظهورإلى

جبئاللهملكوتمدلولإن.التاريخمذعلىجدال

فقذميالجديد،العهدعتبةعلىالميحانئةالآماك

ئنحضهايصوعلتعليمكئيلةالازائةالأناجيل

ثحقيقوانتظارلقدرةالآيةالعلاماتبينانشداذ

منكلصياغةفينقرأهأننشطيعوثاملنهائي

واليوحناوئ.البولحيئاللاهوت

المحيطةالحضاراتفي.القديمالشرق"ا(

البثرإلىالملكبةالايدبولوجياتطئعت،باصرائيل

أولوئةبدفةالنحديدنشطيعأندونالآلهةإلىكحا

العكسأوالبشريةالملكيةإلىبالنسبةالالهتةالملكية

الآلهةصفةتستندعام،شكلففي.بالعكس

الخالق،هوالالهأنبما.سطريةمواضغإلم!الملوكية

الآلهةوجميعأخليقته(الارضمللثئعتبرفهو

مصرفياللاهوتئةالمدارسجميعاتققت)بنتيون(.

والذين.الخلققيبدأتالملكثةبأنالقولعلى

ملك.لقببالاليأعطرهالخالقالالهفناحاعبروا

اللهملكوت

الذيرعإلىالخلقنسبو!المصريينعملأنغير

الحلقملحمةوفيمصرلا.يالأول"الملكسموه

الذيلمردوكالآلهةأعطىاليش(،)انوماالبابلونية

الح!واشمنالكونلإخراجاستعدادهأعلن

ذلكحتىكانتالتيالملركئةالكرامة،والفوضى

الاله،أوغاريتنصوصفي.أنوالالهامتيازالوقت

ملك.لقبحمل،أشيرهصنعالذيإيلالسامي

الملوكئة.الكرامةنالالبحر،علىبانتصارهبعللهان

ودثاننا،"ملكناأنهعلىأوغارتليتورجيةفتحثيه

كمرضوعاللهملكبةوأهثة".فوقهأحدلاالذي

ئلاحظ،!اريفيكماأوغارتفيالديمتةالحياة

مانجدظاهرةوهيالاسماء،تأليفمستوىعلى

)ملكيئيل،ولا.كلم:اصاثيلأرضفييقابلها

)اليمالك،ملكوي.ل46:17(01تك

)ابيحالك.يملكبدي.ا:2(.عرا

02:2(.تك

نسباصرائيلأنفيشلثلا.القديمالعهد2(،

التاكيدهذامثلأنمعرئه،إلىالملوكثةالكرامة

وأنبياءالمزامير:النصوصمنقلبلعددفيمحصور

كالقداسةصفاتفتجاه.المنفىوبعدالمنفى

موضوغاالملكيةتبدو،والامانةوالعدلوالقدرة

أهمئة.أقل

ماأولاللةظكيظهر.اللهملكمزاميرأولأ:.

"ي!بعبارةتبدأمزاميرفي،واضحوبشكليظهر

ممئزبشكلتخضثنأوتتلث(.أالربكأمل!.و

هذاتنشد69-99(.39؟47،)مزالعبارةهذه

فيعينهالوقتفييمارسالذياللهظكالمزامير

همالسكان،الاصلفي.الارضسكانوفيالكون

بعدفيعانكتضفولكنناالمخنار.الثمعبأعضاء

هذهإنئم(.701،،9)69:الشمولمنمنظازا

بآلثةأيضماتتعفقهيبل.أبديةفقطليستالملكية

01(.79:)39:2؟الانسانلدىالخلقتةالحياة

منذاللهئلكمزاميرنفترض.العبالمحكنالبعد)أ(

تطفع.عبادئاإطازااهتفرا(،)أنضدواالبداية

،العرشعلىحهوهجلوسعيدإلىالثزاحبعض

(مردوك)اكيتوبابلونيةنماذجيستلهمعبدوهو



اللهملكوت

"تو"مبموتسنوممط)احتفالوأوغاريتئة

فيالحيدعناصرإن(.لبعلجدبدةوولادة

(6صم)9أورشليمإلىالعهدتابرتصعرد

الإطارتشكلقدتالخرلفأوالمظالوأعياد

الضرق.عالمفيالعيدذاكيوافقالذياليهودفي

"كلم.!و!"يلعبارةايادلقالبناءأنغير

"يهوه:العبارةفهموبدقةنحذدأنلنايتيحلا

أنالعلممعهذاملكا".صار"جهوهأو.ملك"هو

منصراعمعنىإلىبرهائايحملالسطريالفهم

الربجلوسعيدوجودإنثم.الملكإتامةأجل

بل.اصائللبلهاثابتاأساسلا،العرضعلى

مثلفمقاطع.اللهلملكئةكرازفيباحنفالنفكر

الحقأجريص،الانصاف)أقمت99:4مز

فينمازساللهملكيةأنعلىندل(،والعدل

الخلقية،الحياةالكافلإلههفيهيرىالذيالشعب

يأأونفطاسائيلهوالشعبهذاكانسواء

ا؟59:7-امز)رخالكونشعوبمنشعب

17-18؟ت.ا:86:12،9:9112،

نتيجتهإلىيملفاعلاللهفملك145:14(.

قاسيهايصبحوقد.لفرائضهالطاعةتتحققحين

48:15؟بما46:8)إرالأخرىالحالاتفي

.)51:57

أيضايهوهملك!زاميرترتكز.التاريخيالبد)ب(

تاريخالاعتباربعيننأخذأنحاولناإذا)هذا

.الربملكيشكلهتاريخيئواتععلىتدوينها(

(89:2)مزخلاصهوقدرةارادئهب!تالذيفالاله

حازالذيالجتارالقويكالالهبهؤبعترفينثد

)خرممرسثماولاالعالمممالكعلىالصر

نإ.(ه+ةتث،-23:1222عد؟15:18

تدوينهافيقديمةتكنموانالنصوصهذه

مللثإلىتعودنظرةذلكمعتعكس،الهائيئ

أنبعضهموظن.للحلكيةالسابقةالحقبةفييهوه

لطصارتتكونقدليهوهالملربهةالكرامةنسبة

وهكذا.الملوكالآلهةعرفتكنعالتةتقاليدخط

منالملوكئةبالكرامةإلههزتنقداصراثيلبكون

وهناك.الكنعانئةالعبادةشعائرمعالتوازنأجل

0125

الذينالبثرملوكشرعئةمعارضةآخر:سبب

داودعرشيعتلواأندبجدارتهمبسرعةخحروا

إببعدأيضاوئعنرف.(...:8:71212؟أاصم

الله:الشعبحياةفيمستمركواعالخلاص

الملامشعبهفيحنحفاعلبثكليملك

حز44:6؟52:7؟)إشوالخلاصوالسعادة

.)*-+:02

إلىسطرئةنظرةوبرزت.ابخوئةالنصوص:ثانبا.

النصوصفيكماالذئلكمزاميرفييهوهملك

انتضارهعلىيتأشسانوكرامتهفسلطانه.النبوئة

الآلهة(:)أيآ""إلووعلىالئواشعلىالاولافي

هذااوسيعود.(15،131-92،74،98:6)مز

رج2:4،)داالجليافيالأدبفيالموضوع

االآنندركهاملكيةمنوالانتقال6:أ(.إش

ممالكجم!ع"علىتمتدننتظر،ملكيةإلىفاعلة

2:47،2:18،)داالأبد"إلىفتدوم،الأرض

الذيدئهجديدملكمحيءتعلنيراهاكما:27(.4

ملكامكانهاويجعل،العالملممالكحذايضع

2:34-)دابشرتةوساطةبدونوذلكجديد،

اللهملكب!تارتباطانلاحظالشاقهذافي44(.

مئاكالرلث(.)يومالاسكاتولوجثةوالنظرة

والنصوص21(.،15)عوواضحةتفاربات

يومفي،صهيونفياللهملكإقامةإلىتنظرالنبوية

.(41زك،2:9،22،24)أشالردث

فينجدامانادزا.القديمالعهدمنحولات3(،

اللهملكوتصورةأوعارةالمنحولةاليهوديةالأسفار

اهوكمااسكاتولوجئمعنىفيدومايردفاشعمالها.

زمنهوالقملكوت14:6-12.زكفيالأمر

يكشفالوقتهذافي.التاريخنهايةهوالذيصالخلا

موسىصمودا؟28؟إيوبملكاذاتهعنالله

:13،هدان)وصالجميعلهفيسجد.ا:ا(،

المسبحعيءوارتبط3:808(.سيب:7؟01

:3؟17سل)مزاللهملكوتبإقامةوثيفاارتباطا

:346-352(.3:46-47،55-56،67؟هسيب

منكثيراستعمل.الرابينيةالكتابات44(

عبارةالمميحي،الأولالقرنمنذالرابينيين
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"ملكوتعبارةتساويهيا(!سماء"."ملكوت

في)خصوضامرازاهذاالسماءملكوتيدك."الله

علىا(!سماء"(ملكوتيخركتفيهعلى"أخذعبارة

المحنى)فيالتوراةفييكشفكمااللهسلطان

بهذايقزفالذي.لايسرائيلأعطتالتي(الحصري

يأخذسيناء(،عهدمثال)علىلهويخضعالسلطان

يترك،الوصئيةيرذلوالذي.كنفيهعلاليرهذا

والفردقيالاخلاتيالمدلولهذاومعالنير.هذا

الاجتماعيالمعنىأيضاالعبارةنالتةالمحض

بأنالأبدإلىالذيسم!!لنوالاسكاتولوجبئ.

بهئقزونيومفيأقيطوغا.حقوقهالبثريتجاهل

صلواتسألتوهكذا.عليهمكملككتهم

إأو:واقامةالوئنثةدمار،ومباركاتعديدة

كلها.الأرضعلىالنهائيئاللهملكوتكشف(

مثلمدلولاثعنالسحاءملكوتفكرةاختلفت

بالأمالنانرتالتي..."المسيح"أيامأو""الخلاص

والديني.الخلقيئبالطابمفتمتزت،الضتقةالوطة

يشكل.الازائيون:أولأ..الجديدالعهد5(،

نعليمفنيالمركزيةالفكرةالازائيينعنداللهملكوت

.يسوع

عبارةمرة14مرقساستعمل.ظالاولإأ(

93ولوفاتيو(،تو)باسبلايا"الله"ملكوت

"السماوات"ملكوتعبارةمئىوفضل.مرة

وانالرابينيبنتقلبدخطفيمرة(32أاستعملها

6:33،في"الله،ملكوتعبارةاستعملكان

اسئعملت430ث3ا21::28:91،24؟12

اليونانئةالأقساموفيالجديدالعهدفيالمفردصيغة

الله""محك"السماء"لإحلال،القديمالعهدمن

،05.06،-3:1891امل!؟:423أدا

ر!؟9:02مل!2؟4:01،24،55

فأخذمثىأما21(.،:1518لو03؟:أمرا

عبرقيلأصلكترجمة،أالسحاواتالجمعبصيغة

و!نا".مايشد..توكل"مأراميأو

إلى!السماوات"ملكوتعبارةتعودأنالمعقول

03،:01:04،11مروأنستمالا،نفسهي!وع

لبجعلا18،21ة:01:02،157ولو14:62

اللهملكوت

ذلك:ومع.اللهلاسممثابهةعباراتيسوعفم

معرضفيالرابينييناهتماماتتيقاسملم

استعماله!قواضحوهذا.اللهعنالحديث

".السماوات"ملكوتبجات"الله"ملكوت

تفودناي23:226:9؟5:34؟مثلونصوص

متيكونأنيستجعدلاإنهثم.عينهاالنتيجةإلى

في)كماالجليافيالأدبمجاكيأنأرادقد

"ملكوتأنفاعتبرالاسكاتولوجيا(،

ملكوئاليس،اللهملكرتأيالحمماوات"،

منيأقيملكوئاشمامئا،ملكوئابلأرضيها.

فيلهشذاالأخيرالافتراضهذايجدقد.السماء

الانسانوابناللهملكوتبينيجعلهالذيالرباط

:27-1628؟41،43،كم24،03-:)13

الملكوتدانيالفيالانسانإبنيمثل

السماء.غمامعلىيأتيالذيالاسكاتولوجي

26092،:13،38في27(.22،،7:18دارج

الآب""ملكوتعنعينهالمعنىفيمتىيتحذث

:423وفي3(.ا:212؟:11لو؟601:)رج

14؟:3824؟،:9:351391؟:68:12:+؟

"الملكوت!عنمطلقبشكليتحذث25:34،

وأالانسانابنملكوتعنيتكلموأخ!زا،

2؟02:ا16:28؟ة4ا13:فييسوعملكوت

22:92.23:42-03،ا:33؟لور!

يوحناأعلنبهاالتيالعبارةإن.اللاهوت)ب(

،32:)متاللهملكوتمجيءويسوعالمعمدان

علىتدك11(،:01،9لو؟15:امر؟:417

فيالناسصهاأخذبأفكاركرازتهماربطاأنهما

فيكما،الأزائيينعنداللهفملكوتعصرهما.

هو،اليهودفيوالأدبالتوراةنصوصمنعدد

مدلولبقابل.ومتساماسكاتولوجيئمدلول

9:43-مر25:34-46؟)متالابدئةالحياة

بعباراتويصؤرونه24-25(.،:470117،

14:15،لورج25:6؟)إشتقليدئة

ا؟8:ا)توليمةبشكل91:9(،رؤ

وصفة03(.13:28،22:18-92،لو

تشذد26:92،مت:14،25مرفي"الجديد"



اللةملكوت

اللهلملكوتالاختلافكلالمختلفالطابمعلى

)رجالأرضئةالظروتعنبتحتزالذي

إليهاذعيالتيوالولبمة12:34-35(.مر

رفضهاأنبحد22:ا-14()تالوثبون

الاسكاتولوجئ.الدملكوتإلىنرمز،المدعؤون

ملكوتلي!ى،يسوعنعليممنالوجهةهذهفي

!الملكوت"أبناءدعاهماليهود.اصتبازالله

لأنلاالمدعزلن،أوللأنهم8:12(،)مت

نإبل.الآنمنذلهممكفولالملكوتامتلاك

وحتى.الملكوتمناصتبعادسببهواللاإيمان

عملنا،باسمك)تنئأنايسوعإلىالبسيطالتعزف

يجب.الملكوتدخوللهميكفللامحجزات(

21-23(.7:)تاللهإرادةتتئمأن

كرازةسمعواالذينوالزناةفالعشارونلهذا

إلىالمرائينالفرس!ببنيسبقون،المعمدانيوحنا

92(.27،،23:13،15)تاللهملكوت

ويمنعون،يدخلونلاالفرسيونفهؤلاء

فالثر!طا:52(.الواالدخولمنالآخرين

تطبيقاتهفي)ميتانولا(الرجوعهوالضرورفي

وز(.ا:15)مرالعقلئةتبديل:المنعذدة

الوالأرضبمنافعرباطكللقطعالاستعداد

الملكوتبشرىلتقبل-14(ا:22مت9،62:

والتجزد.(01:15)مرالطفلبطواعتةالقرب

للدخولضروريهوالذكط،الماديةالخيراتعن

والمضطهدين،الفقراءعلىسهلهو،الملكوتإلى

أنهغيروز(.91:24)متالأغنياءعلىمنهكثر

)متالطاعةهيثمازاتحملأنالتوبةعلىصب

3-25:ا)متالقربمحئةوممارسة:17(91

تبلمنحزةعطثةالملكوتيبقىذلكومع.46(

اللهبدعوناالملكوتهذاإلى32(.ة12ألوالله

2:92-الواملخبشكل22:ا-14()ت

.)31

كموضوعاللهملكوتتقدمنصوصبجانب

منذحاضزاتفترضهأخرىنص!وصهناك،انتظار

اللهملكوتأنفأعلن،رسالتهيسرلمدشن.الآن

لور!وزبمءا:ا)مرالأبوابإلىوصل،اتترب
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الذيالرهانهرالشياطينواخراج01:9(.

وقسموز(.12:28)متالقولهذايمحشد

حقبة،الاولم!:حقبتينالخلاصتاريخالائجيل

المعمدانيرحناإلىامتذتقد.والأنبباءالثرلعة

ملكموتيعرففيهاالتيالثانيةالحقبةدشنالذي

ا:12-113.اترج؟:1616الرالعنفالله

الله؟ملكوتيأتينىسؤالأ؟الفرردشونوطرح

)نمحنمحيئهزمنيحددأنيمكنلا.جوابينفنالوا

اللهملكوتوحيأمامالحقيقةفي

فيهوالملكوتولكنالاسكاتولوجئ(.

بينالانشدادهذا2(.02-ا:17الووسطكم

يسوعبشخمىيرتبطومستقبلهالملكوثحاضر

الملكوتجاءقدالآنمنذ.اللهملكوتهوالذي

17:02-لر12:28،)متبسوعأعمالفي

منالعالمهذاخيراتعنتخلىمنلهذا،2(.ا

تخلىتديكون:92(،18الواللهملكوتأجل

:92(.01مر92،:91)متيسوعلأجلعنها

المجيدالنجئنبصؤرأن:1628تيحتطيعلهذا

فيالانسانابنحيءمعمتماهئااللهلملكوت

فيالاصكاترلوخةبالسعادةيعدويسوع.ملكوته

03(.22:الوملكوته

وهي،خفئةزالتماالملكوتهوثةأنغير

إلأيكشفلنالذياللهملكوتسزلئكل

اللهملكوتويتضفنا(.4:ا)مرللمؤمنين

لاهذا.التواضعسزفي،آنئةواحدة:مرحلتين

المجدفي.مقبلةالئانيةالمرحلة.فيهاقؤةلاأنيعني

.الملكوتأمثالفيالوجهتينهاتيننجد.والنور

يوعبكرازةللبشرقذمالذياللهوملكوت

ينجحولكنه.والصعوباتالعواثقيجد،وأعماله

وز(.-3:1823-13،8)متثبائايثبتأني

الملكرتبلايةأنعلىتدلأالخردلحئةمعوالمقابلة

المحيدنمؤهتستبعدلاشيء(كلا)هوالضعيفة

هذا31-32(.:13)متالانيالمجيءزمنني

وتد26-92(.)مرو!كزكهاللهكلهيريدهالعمل

ملكوتنجثنوانتظرتالأولىالجماعاترغبت

نمؤأنفهصتتأخر،محيئهأنبماولكن.الله
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الأولالخثنسوىيكنلمالحرجالكنيحة

:28(16)تأ9:مروعدساعة.للملكوت

أبمجدبفوةاللهملكوت"بمجيءالأولالجيل

"،عظيم"بمجدلفظة27ة9لوترك("،عظيم

الأزمنة،وضهابةأورشجدماربينجعللأنه

."الأمم"زمن

جوهرهلطهواللهملكرتأنوبما

معنماهيهأننستطيعلااسكاتولوجى،

بقدر،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا.الكنيسة

منواضغايكونفهو،الزمنلطحاضرالملكوتما

إنهابها.ويعملالكنيسةفيا:9()رؤومخفتا

تقودبأنتقوم،خاصةرسالةعنمسؤولة

الحصرفيبالمعنىاللهملكوتإلىوتوخههاالبخرلة

الكنيسةصارتوهكذ)91(.:16)متللكلمة

التي"البفثةاالمسبخيجحويخهابهاالتيالجماعة

هذايعطيهاأن.الملكوتيعطيهاأنالآل!يرلد

عنالتخئنواسعاتعولضايعوضالذيالك!نز

12:32-سم(.الوالعالمهذاخيرات

بم:1422أعحسب.الولسثةالرسائلثانتا:.

منبولسجعل02،28:23،31؟25؟91:8،

رسائله.ئثبتهماوهذا.كرازتهمرضوعاللهملكوت

هواللهملكوتا:ه،تس2:122،اضفي

إليهالذيالالهيالمجدهو.الاسكانولوجئةالح!عادة

يتائمواأنيجبلأجلهوالذي،المؤعنينالرلثيدعو

فكرةكلتستبعدالسعادةهذه:18(.4تم2)رج

الرذائلإلىاصتسلحوافالذين.(ه.:15أكور)فساد

كل،6:9.1-)اكورالملكوتهذافيئقبلونلا

الاسكاتولوجياللهوملكوته(.5:أف21؟5:

بط2رج،5:ه)أفالمسيحملكوتأيضاهوهذا

في(.ا:4تم)2الثانيالمجيءنييتجلىوهر(.اا:ا

بعضتختلفنظرةنس!مفث:24-15،28اكور

يهىالذيالمسيحاليالملكعنبولستحذث:4الشي

كوفي.الملكوتهذايأتيحينودزولاللهملكوت

بملكوتالكنيححةعلاقةعنالرسولبتكلم،4:11

فيوالحياة.معاونيهوعملعملههدفهوالذيالله

لا:اللهملكوتفيمشاركةالآنمنذهيالكنيسة

المتعفقةالفراثضبعضعلىالمحافظةفيتقوم

ولا2:16-17(.كو17؟ة14)روبالأطعمة

والفرحوالسلامالبرفيبل،2(4:0اكور)باللاغة

ا-12(.ا:ا)كو

يوحنايستحمللا.الوحظوتةال!باتثالئا!.

معنىف!وذلك."الله"ملكوتعبارةمرنينسوى

يدخلأنالانسانيظيعلا:صريحاسكاتولوجيئ

نالأممط،والروحالماءمنؤلدإذاإلأاللهملكوت

الذيهتداءللاالأسراريالموازيهيالتيالمعمودئة

ق.5(،3:3)يوالإزائتةالأناجيلتفرضهشرطهو

الذييصوعئلكعنيوحنابتكلم:عهم!-+،18يو

وحيجوهرهفيهوالذي.أصلهفيمتسامهو

يوحضماعبز.الحتئلأنجاءئعطىالتيالأبدئةللحقبقة

معفعلكما،عقلانيبشكلاللهملكوتعن

اعلانهفيجديذاعنصزارؤأضافوما"الحياة".

ملكوتعبنهالمح!توىعلىجعلبل،اللهملكوت

.(12:01؟15:)11المسيحوملكوتالله

لدىالوطنيالاله(.التنوين)معملك:ملكوم

داوداخذأنبعد.العحونيينرجس،العمونببن

تمثاليزينالذيالثمينالحجرحمل،عمؤنربة

)حسب25:2أخا=12:03صم)2الاله

)اململكومسليمانعبدهذابعد(.اليونانية

في.11:7أاملمبدالهوبنىكم(،11:ه

يوضيادثس(:مولكالعبريةفيملكوناليونانية

صفنياينذدكانفيما23:13(مل)2المعبدذلك

ملك(.العبرلة:فيهاة)صفملكومبحبادة

الالهعنتحذئتعمرنتةمدؤناتوجدت

الحقبةفيهرقلسمعتصاهىالذي،ملكوم

والرومانئة.اليونانئة

3:24.28،لوحبيحوعاجدادمناثنانملكي

.أ،ثانتاثم،أ،أولأ،2المشحائةءرجمشح،ملكي

جهوه.هوملكيمل!هوتأومل!

38:6(.)اربيتهجبفيارمياألقىأمير1(،

قبلمنصفنيامعذهبالذيفشحوروالد2(4

اي(.21:ر)1ارمياإلىالملكصدقيا

25(.:6أخا)آسافالمغنياجدادأحد3(،



تونملكيا

فيأقامالذيعداباالكاهناجدادأحد44(

9:12(.أخ)االمنفىمنالعودةبعداورشج

الخامسةالكهنوتيةالفرقةرئيس،5(

24:9(.أخ)ا

عنتخفيافرعوشبميمناصائيليان64(

:25(.ا.)عزامرأتيهما

الغريةامرأتهطئقحاربمبنيساسرائيلي7(،

"ا:31(.)عز

الهيكلبنا،إعادةفيتطؤع.حاريمبنملكيا8(،

7.ةفيالمذكورهوبكونقدا(.ا3:)ن!

يتمنطقةرئي!ربكاب.بنملكيا،9(

3:14(.)نحالهيكلبناءفيمتطؤع.الكرم

الهيكلنجاءفيمتطؤع.الصاخابنمليها01(،

3:31(.)نح

حينعزراشماليعنوتفبارزيهودي114(

8:4(.)نحجهوريةتلاوةالريعةتلاوة

الشريعةبممارسةالتعهدعلىوتعكاهن12(،

01:4(.)نح

أعطى.الملك.نيتكلم:الفينيقيةفيمل!لون

خلف36(.)293-اإيداليونو*كيتيون،ملك

كماوالذهبئةالفضثةبنقودهعرفروم.بعل

ؤجدتوفينيقيةوبوناتة،فينيقيةعديدةبمدؤنات

ازدهار.عهدعهدهكان.وايداليونكيتيونفي

.فومياتون"خلفه

الثههوملكي:ملكبئل

46:17؟)تكاضيربنبريعةابن14(

الملكيئيليينعشيرةنسلهسيشكل3(.7:اأخا

الرفيق.أيحابر:أخيهاسم45(26:0)عد

بيترؤساءأحد.(6:15)يهكرميوالد2(،

.فلوى

الذيالملكيوياكينأبناءأحد.رفيعملكي:ملكيرام

3:18(.أ!)ابابلإلمطأسيرأاقيد

رفغ.ملكيرامملكي

بينصورعلىملكيكونقدفييقيملك14(

)074-الثانيواتويعل)831-8!7(بغماليون

طهلا(.5
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الخياطين()رئيىأشورلةفيكبيرموظف2(،

ارقي)668-627(0بانيبالأشورأيامفي

.عيلامفيالحربيةبالأحداث

أخا؟14:94صما)الثلاثةشاولابناءاحدملكيشوع

)اصمالجلبوعمعركةفينوفي9:93(.8:صهم!،

،يوناثاناخويه:اسم01:2(0أخا31:2؟

أبياداب.

في.شليبمملك.عادلأوصادقملكي:ملكيطدق

خبريوصرياحمهلعأظهورأيظهر2.-:1417تك

أورشليم()أيشاليموكاهنملك.لوطلمحرير

ابراهيموباركوالخمرالخبزحمل.العلياللهعابد

يبدو111:4مزفي.الايلابعشرلهدفعالذي

الملكالمسحرمزهوالذيلداودرمزأملكيصادق

يبدوالعبرانيينإلىالرسالةنظروفي.والكاهن

لهأبلاأنبما.للمسبحنجوثةصورةملكبصادف

وتعئم،اللهابنويشبه،الزمنخارجفهوتأمولا

القبيلهذامن7:ا-3(.)عبأبديبكهنوت

كهنوتمنأسمىملبهصادقكهنوتبكون

دفعواهمثممائتون.الهودفالكهنة.هرون

شخصفيالبركةمنهتالوالملكيصادقالعشور

شأنه،يسوعإنا(..-74:)عبابراهيمجدهم

إنه.كهنوتيةسلالةيملكلاملكيصادق،شأن

-91؟اا7:)عبملكيصادقصعورةعلىكاهن

02(.6:،5:601،ربئ

القبطتةاللغةفيفقطخفظغنوصيئمقالملكيصدق

فيالبونانئة،فيدؤن.حمادينجعمكتبةفي

النصيتضفنب.م.الثانيالقرنفيممر،

منرسليدعلىلملكيصادقأعطيتإيحاءات

جاةيعلن(15:-14ا:)1الأولالوحي.الماء

المفبلوالدور،واتصارهوموتهوآلامهالمسيح

نفسه.ملكيصادقبهسبقرمالذيالكهنةلعظيم

فيتحذث17(،::16-18)14الكتابقبأما

ممارسةإطارفيوعصادهملكصبادقتوليةعن

.الكتابهذاؤلدفيهاالنيالغنوصةالجماعة

الوحيا(.:8-181:27الثالثالق!موينضمن

و!بين،المستقبلإلىملكبمادقينقلالذيالثاني
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بسودشكلفيالأخيرالمختصدورسيلعبأنهله

اسئعملت.الموثمنوالقائمالمصلوبالمحفيه

ومز14تكعلىنأشستجهودتةموادالكتابفي

كالكا!تملكيصادققذمااللذين011

فيونجدالم!حيحاني.والمنتصرالأسكاتولوجي

يجعل11(المغارةمناجزاء)فينضاأيضاقمران

الطقةهذهوعلىملائكئيا.كاهئاملكيصادقمن

بينتماهيمسيحئةطبقةوضعتاليهودتة

28(.إ5:ا-7عب)رجوالمسيحملكيصادق

الشيتتةالغنوصئةعناصرتتهضعنطبقةوضعثثم

سئيالصببلهذاآدم(.ابنشيتإلى)نسبة

الكاهننلو"02()5:شيت""أبناءالقوصيون

)6:17(ملكيصادقأي"،الأعظم

سورتدصينفيشارك.آسافبنىمنلاويمللاي

:36(.)12نحالموصسيقيةبالالاتأورشليم

5:9؟صم2فيوقتهقبلملويذكر.الترابتلة:ملو

سليمانأيامفيئني11:8.أخا)سور(

حزقياأيامفيورئم:27(2411،،9:15)امل

ترابتلةهو.الاشورفيللتهديدتح!ئا(ه32:أخ)2

يتهيداود.مدينةشماليآاورفيوضعت

21(.:12مل)2يوآشقتلحيثملو

علتقع.كيليكيةفيمدبنة.ملو:أومقوسأوملونماي

ايفايوسانطيوش!علىاهلهائار.الشاطئ

4:03(.مك)2

المغنينمن91الفرقةرئيس.هيمانأبناءمنملوثي

26(.25:4،أخ)ا

ملككلمة5رختئوك

أيثانالمغنيجد.مراريعشيرةمنلاوي1(،

6:92(.أخ)ا

الغريبةامرأتهصتتخلى.بافيبنيمناسرائيلي2(،

92(.:01)عز

امرأنهعنتخلىحارلما.بنيمناسراثيلي،3(

32(.:01)عزالغريبة

علىوقع2(.:12)نحالسبيمنعادكاهن،("

01:4نحإن.(ه؟01)نحالريعةبمصارسةالتعهد

مليكو(.:العبربة)فيكهنوتيةلعائلةاسحهيعطي

ملوك

التعهدعلىوفعالشعبرؤساءمنرئيى40(

:28(.ا.)نحالئ!ريعةبمصارسة

ار()يهابملوك

واحد.كتابالاصلفيالملوكسفرا.الاسم)أ(

الملوكشمئاسفردنالشعينيةفيالكتابفسم

عنفنتحذثنحناما،الرابموالملوكالثالث

والملوكالاولالملوك:سفردنوعنالملوككتاب

الثاني.

واسرئيليهوذاملوكخبرمليروي.المضمون)ب(

أورشليمدمارحتىالاخيرةداودصنواتمنذ

التالي:الثكلعلىملككلخبريبدو)1586.

المملكةفيالمعاصرالملكسنةمعالملكملكبداية

مذةفقط(،يهوذا)فيالملكعمر،الأخرى

حكم(،فقطيهوذا)فيالملكوالدةاصم،خكمه

المل!موث،أوسعمؤلفإلىإحالة،الملكعلىأدبي

قليلاإلأالمؤرخيبتعدلا.خلفهاسم،دفنهوموضع

تحودكبيرةمقاطعهناكولكن.الرسمةهذهعن

الرسمة.هذهفيتدخلولا،أخرىمراجعإلمط

أ:ا-)املالاخيرةداودأيامخبر"ا(

04(:ا-ا212:)املسليمانوتارلخ11(2:

)املسليمانعنبتكلممؤلفإلىإحالةمع

.)11:41

عنأحداث:الانبياءمحيطإلىتعوداخبار2(4

واليشعايليا18(ت-14ا:)12الاواطيربعامحياة

ا:ا-16،مل17،22:ا-91:ا)امل

9:أ-3:2،31-8:15؟2:أ-25،

-ا25:)املآخابحروب2(ت:14-ا13

مل)2اشعياعنأخبار22:ا-38(،43،

.)18:3-02:91

حلقيابدعلىالثرلعةسفراكتضاف،3(

ضهد22:3-23:24(.مل)2يوشياواصلاح

ولكن.بهماكتابهفأنهىالحدثينهذينالكاتب

آخرعنبحواش!الكتابكفلمنبعدهجاء

السبي.وعنأورشليمدمارعنيهوذا،ملوك

شكلهفيمليعود.ومراجعهالكتابأصل)ج(

دؤنولبهه056(.)حواليالسيزمنإلىالحالي



ملوكا

061.شةحوالىببدوماعلىالاولىللمرة

أخباركتاب:مرجعينالىالقارئالكاتبوبحبل

أخباركتاب:92(،14امل)مثلايهوذاملوك

أنوبما14:91(.امل)مثلااسرانيلملوك

إلىبعودأنيستطيعالقارئأنبفترضالكاتب

أماملسناأننايعنيفهذا،المرجعينهذبن

امل)سليمانننصيبخبرإن.الملكيالارشف

أرادواذصم(.)2داودتاريخإلىيعود،2(1

وثائقإلىرجع،صليمانتارلخبدؤنأنالكات

فتعود،ملفيالمقحمةالانبياءأخبارأما.الهيكل

حزقياايامفيدؤنتوقد،الشمالمملكةإلى

اشعبا.يخصنماعليهاوزيد

هرملفيالمرويالتاربخ.وطفهملطابم)د(

أحداثفهناكولهذا.جوهرهفيدينيتاربخ

ذكرتأوهنائذكراالتاريخيةالناحيةمنهامة

تجاهبموقفهمبنعفقالملوكعلىوالحكمسريعا.

فيالعبادةشحانرتنظيمصيصاولاالدين

الذيالمركزهوأورشليمهيكللىاناورشليم.

الهيكلانيبينأنالكاتأراد.الخبربت!ظمحوله

،ترونثلائةبعديوشياورممهسليمانبناهالذي

نإبحيث،اسرائيلفيالوحيدالثرعيالمعبدهو

معنحناذأهلكوا.باتصالكلقطعواالذين

يقرأالكاتبإنأيايثتراعي،جؤفيمل

الكاتباختار.تثافكارضوءعلىالاحداث

بأفكارمتأئراالاحداثعلىوحكممواده

التاريخيةالقيمةينفيلاهذاولكن.عقائدية

يحطولمالصالحةالمراجعإلىعادفالكات.للخبر

أحداثاهناكإنثم.أبطالهعكنخياليةصورة

مدؤنة:التوراةخارجمنوئائقتثبنهامليروبها

مدؤنة،الكرنكفىأمونهيكلفيشيشاق

الئاك.شلمنصرصملة،موآبملكيغ

فرسم،المنفىزمنفيملدؤن.مللاهوت)رو(

اللاهوتمنمنطلفاوامرائيليهوذاملوكتاربخ

38؟،+:11؟34-:2ملا)الاشراعيئ

التيالمبادئصئماولا:7-14(،17مل2

كل.2(.4-:23مل)2يوشياإصلاحوتجهت
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الأوليربعامخطىعلىساروااصرانبلملوك

بدةا،يهوذاملوكومعظم26-لمها(:12امل)

أممامالث!ز"فعلوا11:ا-15()أملبحملبمان

الآلهةعبادةالخطئةهذهثحتويالرصثدا:عيني

:22-24؟14+؟11:ا-.ا،)املالغردبة

فيكمهـابهوهوعبادة21(،مل032-+؟:16

علىوكما26-صم!(،:12امل)دانو*ايلبيت

ملوكبعض.:صهم!-34(13امل)التلالرؤوس

)امل"الربنظرفيتو3هوما"فعلوافقطيهوذا

:3-4؟12مل2،؟43-2244؟-1114:،1

استحقافقطواثنان18:3-6(.14:س-8،

مل)2ويوضيا:3-6(18مل)2حزقيا:المدبح

رؤوسعلىالعبادةألغيالقد23:ه(:22:2؟

للعهدالملوكوخيانة.الوثنيةوالممارساتالتلال

وسليحانداودمملكةتفككتفم!ر،اللهمع

مملكةوزوال92-93(،ا-11،13:ا)امل

ودمار9-12(:18؟:7-1713مل)2اسائيل

91-:17مل62-9،امل)والم!نفىأورشليم

الخياناتمنسلسلةهوالملوكناريخكل.2(.

يوكلفهاأنويوشباحزقيااصلاحاستطاعالتي

ومنذعميقا.تجذرالئزولكن.الوقتبعض

الكارثةتجتبيمكنعادمامن!ى،

26-:23؟-22:1617؟-15اا:21مل)2

النفسيرهذاخلالمنولكن24:3-4(.27،

التارلخثأنثصأنه،الكتاب!نا،المنفىلشقاء

يقىالرجاءمنمستقبلأنستشفث،الاشتراعي

8:ل!هم!،)املشعبهإلىالربعودةعلمفتوخا

1(..-ا3:03؟ا25-:4تث؟اه6!ا-35،

ونسلهلداودومواعيدهلعهدهأمينفالته

ول8:25،11:362؟امل7:8-16،صم)2

عنالافراجفيأمانتهإلىإشارةوهناك8:91(.

مل)2بابلملكلدىالاصرمنفترةبعديوي!ين

25-27:.)03

واق!رح23:2.نشرج.كلاوم:العبردةفيملومما

(م)يالبحرعابر:كيكالم:قراءةالماصورلوت

مترخا.:الأكادئةفي.ملوك:الأرامبةفي.بملأونك
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منطقةإلىوا!ادئةالح!ومرفياللفظةهذهتدذ

)أوالفاريبئللخليجالشرقيئالطرفعبرنقع

النيوالحقبةفيالهندوسمنطقةتكونقدالريى(.

التسميةهذهانتقلت..مق8القرنبعدأي،أشورية

البحرعبرالواقعة،كوش"أرضإلى،النوبةإلى

مصرعلىليدكهناالمكاناسماستعملبلالأحمر.

نقرألهذا.الكوشئةالسلالةمنفراعنةبحكحهاالتي

وامل.م)يمصر()بحرالغزيرةالمياه:23:2إش

شإفيالمتو!البحرشرقيجنوباصموهرك(

.2:15الاريخ،هيرودوضوفي11:15

3.31:لوحسبالمسيحأجدادمنمايا

كهنوبةعائلةرثيسملوك=12:14نحمليكو

.ا:5(.ر!14؟12:2،)نح

.الفراتلنهراليحرىالضفةعلىتقع)ال(لمجاقي

ماأهم.اليمنىالضفةعلىالطعسموقعيقابلها

الىتعودالتيللمدينةالشماليةالبوابة:فيهاكشف

.م.قالئافيالألف!

الثلاثةكانوعانر.اشكولشقيق.اعوريرجلممئرا

24(.14:13،)تكلهوحلفاهابراهيمضيوف

صارت(سنديانات)اوبلوطاتإلىاسمهممرااعطى

13:18،أئكإقامتهمومركزالآباءمعبدموضع

علىرجالثلاثةظهرممرافي35:27(.14:13،

لطكلم3ممرا:مو!1-16(.:18)تكابراهيم

ممراتجاهنجد.الخليلرامةفيحبرونمنالشمال

مكفيلة.*

امتلاك4رج.شبطانفيهشخص)ال(ممحوس،

.الشيطان

في.موفأونوف:العبربةفي.اليونانيةفيكذامممير

السفلى.ممرعاصمة\(..:ا)يهممفي:ا!ادية

كلمبضعةوتبعدالنيللهرالشماليةالضفةعلىنقع

.القاهرةعن

المصرية؟فيتعنياليالقدبمةالمدينةهذه

ميني!أشسهار(،فن.ن)مالدانم"الجمال)ا

هرممنالت!ميةوأخذ"،الأبيض"الجدارباسم

في.صقارةقربالمرجرد6()سلالةالأولبيبي

النوندغمدونف"ن"مهيوالفينيقيةالارامية

وجدتأراميةرصالةوفيف()م9:6هوفيكما

لممفيسوكان2:3(.)رسالةهرموبوليس،في

ئلفظالاسمكان.المدينةإله"فتاح"مدينة:آخراسم

فماخ"تفن5العبريةفيرج"نوفتاخ".

ايصممعاا:اأخاوفي)نفتوخ(ا:13ةتك

انوفهيالموجزةاللفظةأما.نفنوحيون:الشبة

2:16؟إر91:13،إشفينجدهاالتيف"

اسمنجد03:13.حز91؟44،46:14:ا؟

على،أبيدوسفيفينيقيةكتابةفي"مممشي!النسبة

نفتوحمط.مثال

عبدالذى،تاحممفيس"فيالرئيىالالهكان

وقدالصئاعصفغكان.الأولىالمصرثةالسلالةمنذ

ومع،والكنعانيينالسوريبنلد!كوشرمعتماهى

بالعقلالكونخالقهو.اليونانلدىهيفايشوس

المستوطنةفيعبد)اللسان(.والكلمة)القب(

العم:أسماءذلكعلىيلىكوما.ممفيسفيالفينيقية

عنبعيذافينيفيونووجد.فتاحابن.فتاحخادم

وأعلنابيدوسإلىوصلالذكطذاكمثل،ممفيى

المستوطنة،هذهبدأتمتىنعرفلا.ممفبيانه

الحفبةفي..مق8القرنفيموجودةكانتولكنها

فيأقامواالذينالاراميونفتاخعبدالفارسئة،

رسائلهمذلكعليدكومافيها.مزواأوممفيى

هرمولوليس.فيؤجدتالتي

المملكةخلالمصرعاصمةممفيسكانت

معالوسبطةالمملكةفيهاقادوزاولعبت.القديمة

جوارإلى،الجنوبإلىانتقلتقدالملكتةالعاصمةأن

مدينةممفيسصارتالحديثةالمملكةفي.لشت*

القرنفي.العهدولمنفيهاوأتام،والعتادالجيشفيها

أشسحينالشرقيالشمالإلىالعاصمةانتقلت13

كهنةولكن.رعمسيسفي*الثافيرعمسيس

ظلتوالمدينة،الكبيرتأثيرهمعلىحافظواممفيس

إليهاأشارالدلتا.رأسعلىالواتعةوهيمزدهرة

الأهرامفذكر،الكلامعلىيتلاعبكي9:6هو

لسك9لفظةتئيرهذاإلى.الثحهيرةالمرتىومدينة

1:12أخا01:14؟تكفي)كسلوج(م"يح

هؤلاءمنحذره:9113إشوأظهر)كسلوح(.



الفوضىأضعفتهاأنبعدمفتتةمصرفيالصغارالملوك

قدمعلىالقديمةالعاصمة2:16إروجعل.الليبتة

التدخلإلىفلضح)دفنه(،تحفنحجس5معالمساواة

رإفيالمديةوذكرت906-506.سنةالمصرقي

سنةإليهالجأواالذيناليهوذاويينبسبب44:ا

بسب03:13حز46:14-91،إروي587.

.م.ق568شةلممرالثانينبوخذنصرنهديد

اليونانثةفيوكذلكن.م:الحبريةفي)ا!!من،

فيكما"نا،نجدحيث16خرعداماالسبعينية

أصلمنلا،عريىأصلمنكلمةالجديد.العهد

!نم:شعبيمعنىإلىفعادتالتوراةأما.عبري

هذا؟ماو،

فياسرائيلبنيطعامالمن.القديمالعهد،1(

المجقد:الندىثبههو،التوراةحسب.البرية

الكزبرةبهزرهو.ناعمةحئاتبشكل،أيض

3-عهد؟16:ا)خربعسلتطائفطعموطعحه

منيخرجبماالبيبليالمنا!تبطلقد:7-9(.11عد

فالسائلوتغتذي.الحشراتتمزأنبعدالآس

،الأرضعلىيسقطبرعة،يتجضديخرجالذي

والعسل.السكرمحلويستعملونهالبدويخلتقطه

بعفىلاحظ.المن:اليومحتىيسئونهوهم

للخبرإطازاتقذمالتيالطبيعثةالظاهرةهذهالعلماء

الضئيلةالكمتةبسببتائاتفسيزاتفضرهأندون

القديمالعهدعاد.البرئةفييوجدالذيالمنمن

عد16:ا-35؟خر:المنمرضوعإلىمرازا

5:12؟بش(،السلوىمعاتصال)في11:7-9

حك04،ا:350؟78:23-امز9:02؟نح

16خرفهوالرئي!يالنمنأما16:02-92(.

92-31،آ4-5،فيحهوهثةعنا!رنرىحيث

الكهوق!.المرجعإلىئنسبالفصلعملوان35.

مراجعوجوداستبعدواالكاببعضأنغير

الخبربناءفأعادوابالبنتاتوكس،خاصةتقليدتة

الملهمالكاتفيهسيتوشعالذيالاساسيئالكهنوقن

بالمسيرةوثيضارتاطاالمنموضوعارتبط.بعدفيما

مجميالله5:12(:هو16:2،خر)قالبريةفي

طعامإلىيحنزالماالذيشعبهعجائبيئبثمكل

اكاا8

الخبروضذد4-6(.:11عد:3؟16)خرمصر

المجدبظهوراسرائيلعلىاللهحضورعلىالكهنول!

34-ء3(.:45؟-24:1618رج؟16:01)خر

السابم.اليومفيالسبتممارسةيؤضالخبرفهذا

أ!اموخعلوعاءفيؤضعقدالمنمنغمزاإنثم

عبرج16:32-34،)خرالشهادةتابوت

تفاسيرالجديدالعهديقذمالجديد.العهد24(

ضرءعلىإلأنفهمهالاونحن.المنعنعديدة

تثيورديحوعتجربةفخبراليهودفي.التقليد

الله،لعطئةالحقيقيةالطبيعةيحوعكنشف8:3:

المنإلىوالعودة:4(.4لورج:4؟4إتكلمته

رجل0005أجلمنالأرغفةتكثيرفيضمنثة

قرأ،ا-01:13كور1قيوز(.03-44ت6)مر

الرابينيين:مدراشطريقةعلىالحدثبول!

نألهتتيحوالكنيسةاسرائيلبينفالمشاصهة

منآخرعنصزاواستنلومثلأ.عبرةيسنخلص

الحياةنجزخطبةوفي8؟15.كور2لبالم!ن

)يوالمنلخبروأعمقهاستعمالأوسعنجد

المواعظصدىهوالنصهذا3-58(.6:ا

)استعاراتالاسكندرانيبفيلونالمتأثرةالبهودتة

الخفيئالمنوعطية3:162-163(.الثرا!

فينجدهافكرةتعكس2:17()رؤللغاب

طعامهوالمنإنتقولوهىالرابينيةالكتابات

الآتي.الخلاصزمن

3.31:لوفييسوعأجدادأحدمينانأوشا

فيالحظإلهجدمعئذكر.والتقسيمالمصيرالهشماة

65:11.إش

مملكةفي16الملكهو:جاديابن.المعزي:عنجم

الخامسةالسلالةومؤسى4()075-ااسانبل

قتلهأنبعدشلومخلف-22(.15:14،16مل)2

فيعاصره.قاومنهالتيتفوحمدينةبقساوةوعاقب

مناحيملهفدفعفلاصتغلتساندهعزريا.يهوذا

ابنهفقحياخلفهمونهبحد283(.)نشوباهظةجزلة

الاشتراعيالمؤزخعليهحكم.-22(15:14مل21

اسرائبل.ملوكسائرعلىحكمكمابفساوة
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(.فروعب!جةأشمعدانمنورةءرحشارة

أوائلمنمسيحي.القبرصيمناسونمنماسون

استقبلواورشليم.قيصريةبينأقام.الكنيسة

الثالئةالرسوليةرحلتهمنعودتهخلالبولسعنده

.(21:16)اع

أحدكان.وربيبههيرودسالتترارخسصديقمنماين

انطاكيةفيالذينالحنمسةوالمعلمينالانبياء

13:1(.)اع

تفصيرأماملسنا"ءكلوغاي".العلميالاسممتخات

التفاسيرفيالأمرهوكماالاسفارمنلسفركامل

مقاطعأمامبل)سكوليا(.والحوافيوالعظات

27()نكايحقمباركاتةمثلالاهمبئها.غتارة

ماعلى،دؤنهس!(.)تثوموسى)94(ويعقوب

وهناك.الثرقيئسمتهأوالرومانيهيبوليتس،يبدو

علىالأتبياءمنخاصبشكلأخذتمخبات

)تستيمونيا(.الشواهدمثال

عشرةالحاديةالسلالةمنفراعنةعدةاسممنتوحوت

هرمهاكالوجطة(.)المملكة)6502-..02(

.البحريديرفيمنتوحوتب

نظامفيالثانيالمقال.الطحينتقدماتأيمنحوت

بشكلتعالج13وفصوله.المثناةفي"قدثيما(

ئقدماتمنفئاتبتسعتتعفقشراخرئيي

تحملكانتالتيالثعير(أوالحنطة)منالطحين

23:13-ا؟6:7-ا-16؟2:هالاالهيكلإلم!

المتعئفةالنفاصيلجميعالمشناةاحتوت17(0

سيعالجالموضوعهذا.الهيكلإلىالطحينبحمل

توسفتا.وفيبابلتلمودفيأيضا

الالهام،صفةاننحلت.منحولةكتبهيفحولات

وأالمكتومةالاسفاروشميت.ملهمةليستولكنها

!ية.تبقىالتيأيابوكرلفاسميتكما.المخفية

الحهدفيلاالقانرنئة،الأسفارفيتدخللاهي

أبوكريف.،رجالجديد.العهدفيولاالقديم

سفرفيأراميإسهابالتكولن)ابوك!لفون(منحولة

تحدث.مقاطعبضعةإلامنهلنايبقأالتكولن.

فيبمافقطفارتبط،نوحمولدعنالافيالعمود

فتوضعا32،:02-ا910العمودانأما.592:تك

02،2:22:!ه!-اأما12:.ا-.2.تكلب

فتوشع21:23-23:26ثم13.تكفيشوشع

-ا:15ثلثإلىيعود22:27-34و،14تكفي

منالأولىالمغارةفيوجدالذيالكتابهذا

.دانياللغةمنقرلبةلغةفيدزنقد،تمرانمغاور

أماق.م.الأولالقرنإلىيعودأنهيفيهذا

"كتابفينجدثماجذافقرببةنصوصه

اليوديلات".

ابوكريف.،راجع)اسفار(منحولة

.حزقيالرؤيا،رجحزقيالمنحولة

الكتئبلهذاالقصيرةال!نصخةؤجدتيوحنامنحولة

الخاسى.القرنإلىتعودوهي2085برلينبرديةفي

نجعفيأمايونافي.نصنفياخميمءيوجدت

قبطثة.كودكساتثلاثةفوجدت،حمادي

والنسخةالأؤلين،الاثنينفيالطرللةالنسخة

إليناتنقلكلهافهيالئالث.فيالقصيرة

ألفقدالذييوحنا"سري()كتاب"ابوكريفون

المنحرلةهذه.ايريناوسوعرفهالثافيالفرنفي

المسبحلهبفحئرفيها،الرصوللوحنارؤبةتصؤر

غنوصيئمظارفيالتكوينسفرمنالأولىالفصول

اليهودفي.للعالمومناو!

صناحيم.!رجمنحيم

وخهتاليه.اليكرنسقربكارلةفيمرفأمندس

بينالمعاهدةتحلناليلوكيوسالقنصلرصالة

23(.15امك)واليهودالرومانيين

وفينيقية.سوربةبقاعقاندابلونيوسوالدمنشاوس

21(.4:؟3:همك)2ترساوسايضايسئى

.المعزى:اه41:تكرج.نينى:

ابنةواسنات)البكر(يوسفابنمشى1(،

41:.ه-اه؟)تكمصرفيؤلد.فارعفوطي

وافرابم.وأخاهيعفوبباركه27(.46:02،

لافرابمالأولؤلةأعطىولكنه،أبنائهمئلحسبهما

وعئانرهن!ىنسلهناكا-.2(.ة48)تك

17:ا-6؟يشرج26:92-34؟)عد

عشبرةهيمنسىعثسائرأفقرا-91(.7:4اخ



،صلاةمنشى

الاحصاءفي.جدعونينتمياليهااليأبيعازر

عددكان2(2:02-اا:34-35؟أعدالاول

)26:92-الثانيالاحصاهوفي00322.:الرجال

بالكنعانيينمنسىبنوواختلط.34(:.5275

قبيلنبنوافرايمنسىضكلتأ:27(.)تض

94:22؟)تكيوصفصميتا14:4()يش

26:28-+؟)عديوسف!بنيأو27:12(تث

7:17(.أخا17:14-18؟16:ا-4،يش

الارضمنقسماكبرالقبيلتانهاتانتمتلك

شكيمالوطنيالمعبدتمتلكانكما،وأعاهاالمقدسة

نصفينعلىمنسىيشتمل.شيلوهثم

27؟5،25-6،ة13:721-8،)يش

غريىيفعالأولالنصف27:02-21(0أخا

رج17:7-13،بضالغريى)فسىالاردن

الثانيوالنصف7:92(.أخاا:27-28،قض

92-:13يضالشرقي)منسىالاردنشرتييقع

!وقعهوبسص5:23-26(.أخارح31،

و!ادرأو!نمعالحرقيالنصفئذصالجغرافي

3:12-تث34؟14-4،15؟32:سم-ا)عد

4:12،ا:12-13؟يثى92:7؟4:43؟16؟

المذبحقضية:اي22::7؟13،8:18؟:1216

01:+!مل2،الاردنضفافعلىالمشيد

26:32(،،اشوربةإلىالسبي26:،:18هأخا

مماكير،!،جلعادء،صلفحاد،:منسىابناء

ابن)876-426(0يهوذامملكةفي14الملك2(،

وحفصياه(3:13أخا؟51:4)ارحزقيا

2؟02:امل21أباهخلف2:ا(.امل)2

صنة55وملكسنة12ابنوهول(32:أخ2

المعاكسالطردقاتخذدمهم!:ا(.أخ2؟ا21:مل)2

بناءأعاد:أبوهبهتامالذيالدينيللاصلاح

وكل()أشيرةوعثارلبعلالعبادةنطم،المرتفعات

الهيكلإلىالذابحأعاد!وممب(،السماءجند

اعتبارأعاد12(،:23مل2:يوشيا)صيدئرها

المليداليهأبنسبالابرياءقتل،ابنهذبح،العرافين

-أسه!:أخ21:2،2-16مل2،النبيإشعيامقتل

!026

شهورةسنسىخطاياكانتوهكذا.ا(.

رخ،15:4ار:3؟02،23:2624؟:امل)2

اتتبدمنسىأناع:اأخ2يروي94:4.عي

هذهوخلال.الاشوررينيدعلىبابلإلىاسيرا

18-91.،12-16+ةأخ)2ربهإلىتابالمحنة

عزابستانفيذفن(.منسىصلاةءرج

أحدهرمنسىصه!:25(.أخ21:182،مل)2

.امون،ابنهخلفها(..:1)متالم!يحأجداد

)714-سنحاربأشورلة:لملوكتابغامئىكان

بانيالأشور،685-966()أسرحدون681(

هامةمكانةئفردأنعليهوفرض)668-627(.

اليالأشورئةالدولةفيالرسميةالعبادةلشعائر

حسبال!ماء،.كوكصكل9عبدت

المعبدفيالعبادةهذهمور!ست2:ء،امل2

سخراسرحدونعهدفي.أورشليمفيالملكئ

جذوعينقلونعتالأالاشورلين،لخدمهمنسى

أياموفي.192(أنشونينوىلبناءوالحجارةالثحجر

يهوذاجيشخعل)667-666(،اشوربانيبال

)نشومصرإلىحملةفيفثارك،الأشوريينبإمرة

طيبة.إلى،العليامصرإلىبالأشوربينوصلت49(

عنتخلى.موآبفحثبنيمناصرائيلى34(

03(.:01)عزالغريبةامرأته

الغريبةامراتهطفقحشومبنيمنا!عرائيل4(،

01:+(.)عز

يهوديتزوجكان.شمعونقبيلةمنرجل5(،

24(.،3:16:22؟701؟،82:)يه

:3،؟4تثرج.نسىقبيلةمن.المنيزن6(4

الاحصاهفي32.:26أخا:+؟01مل7:2؟92

الاحصاءوفي00.032كانوا:35(:ا)عدالاول

هي:الحشائر005270::38-44(26)عداثافي

اسريثيل،ء،حالق!،جازر"،جلعادء،ماكير*

01حافر،،شميداع*،(شكبم-أثاكم*

فضى.صلاة!رجملاة.من!تى،

بيمة."رج.المرنفعالموضعمنصة

.لباس،إزار*رخمنطقة

ممفيى.*رجفف
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ار()،مندى

منعددظكفيهالذيالوقتهر.المدة1(،

نأبعدالرافدينبلادإلىمنفئيينصهوذامملكةسكان

وصل538.سنةحتى795مشةمن:هناكأجلوا

وسنة795سنةبينهناكإلىاليهوذاويونهؤلاه

نصرنبوخذدفغاذلكإلىدفعهمأنبعد581،

ضثمالذيالجديد،المنطقةوسئدبابلملأ،الثافي

الاوسطالشرقعلىوسيطرمملكتهإلىيهوذامنطقة

953سنةحتى(نينوى)سقوط612سنةمن

(.بابلإلى،فارسملك،كورش)وصول

عدد52:03،ارحبالمسبثين.عدد،2(

)24:14(،مل2وحسب0046.هوالمسبيين

نإ795.سنةحدثالذيالأولللسبي00001

نأاعتبرناإذاالواء،إلىأقربيبدوإرمباحساب

شعبوترك،والكفوءالمؤفلالشعبأخذالمحتل

04236معيتوافقلاالرقمهذاولكن،الأرض

اللادإلىعادواالذين7:66(نح)حسبمنفئا

بعضمحهبمنعذأنيمكنلهذا.كورشقراربعد

الاثمورفيالزمنفيأجليتاسرانيئةعائلات

وأالمهملةالمناطقفياليهوذاوبونأئام8:18(.)عز

قناةعلى(315:)حزأبببتل:الحربدثرتهاالتي

مستوىعلىبالفراتدجلةتربطالتيكبار

*،ادان!،كروب،حرشا،تلءنيفور،،

نيفورمنطقةفيأقامواكما2:95(.)عزإمتر

8:17(.)عزكسفياءفي،المروية

بهوذامنالانتفالكانإذا.الحياةظروف34(

المسبثين؟قوافلإلىبالن!بةرهيبةمحنةبابلونيةإلى

علىتعودالمهناكوالجاةالأرضفيفالاقامة

فييعملونالمنفئونبدأوالعبودتة.الذلمستوى

295(سنة)منذاللويحاتوتذكر.لهمتؤتجرأراض

الملكئة.الابنيةقييعملونالهودالموطفينأنالبابلثة

عقودأونجد.والتجارةالادارةفيلعضهموعمل

يهودتةأسماءنجدحيثالزمنذلكإلىتعودتجارئة

المالئة،القروضفيالاخنصاصيموراشومئل

نحميامثلالفارييالملكبلاطفيوأخرى

أ:3-7.داحسببابلفيوربما2:ا()نح

المنفئةالعائلاتبعضازدهارعلىيدكهذاكل

فئةعلىالصحبمنبدالهذا.بالمجتمعواندماجها

نطمواأنبعدالبلادإلىيعودواأنالمنفتبنمن

أحدعادلماوزكرلاحجايكرازةولولا.حياتهم

هؤلاء.من

ببعضالمنفئوناليهوذنعتم.الدينيالنثاط4(،

ملكستماولاا!كامعنهمرضيكماالحرئة،

3-34(.ا2!:)إريوياقيم،الشرعييهوذا

14:ا،8:ا؟)حزالضيوخسلطةلمحتفانتظموا

فيالشتيويميلتقرنوكانواا(.:92إر؟251،

ملامحتتوضحبدأتوهكذا:صلاةاجتماعات

الشفاهتقدمةحئتحيثالمجمعيةاليتورجيا

اللهكلمةوسماع51()مزالمنكسروالقلب

الهيكلذبائحمحلالئريعة،علىوالمحافظة

والصلواتبالاصواميتذكرونوكانواالدموئة.

أ+(مزابم78:9:ا؟)زك587سنةكارثة

المنفيينبينمتينةالعلاقاتظفت،البدايةفي

فيالتمزدلمحاولاتتثجغوا:الأموالأرض

)595(،بابلفيبالقلاقلأو27!)إرأورشيم

يولاقيموعودة!يغارجوغاالبدءفيفانتظروا

الأوهامبهذهنذدالنبئإرياولكنيهوذا.كملك

اعتبرتهمالذينالمنفيينكرامةوأعاد)27-92(،

رج؟24)إرالشروربكلواضهمتهمخوتةاورشليم

منف!يابناءمعاتصالكانهل2(.ا-ا11:4حز

الرافدينبلادأعاليفيأقامراالذبنالث!مالمملكة

أماذلكعلىشهادةنجدلا؟الاشوريينأياممنذ

8:18(.عزعدا

محنةبابلفيالاصكانلاهوقي.نشاط40(

تنهار:الاصاصثةورموزهنظمهرأىشبلإيمان

تشئتوا.الجماعةوحدة،الأرض،الملكئة،الهيكل

وجهانهاببعضأخذواغرببةحضارةوسط

عصلعلىفأجبرواالتقينات...(ة)الكلندار،

التماليدقراءهإعادةعلى،روحيلعميق

بتأثبرجدبدةلغةخلقعلىالمؤشسة،والصوص

(.الخلقعنالحديث،)مثلأالرافدبنتةالحضارةمن

أدبينشاطحفبةالبابليالاصفترةكانتلهذا،



منكور

الثافي،أشعيا،حزقيالكتابعظيمةولاهوتي

أعثموبمثكل17-26.لافيالقداسةشريعة

الاخيروالدوين،للبنتاتوكىالكهنوتيالتدوين

عاشواالذينالانبياءةتراءدراعادة،التثنيةلسفر

إلمطستمئدوهي،البدايةتلككانت.المنفىقبل

نجددبنامثةعلىفتدك،المنفىبعدالتيالحقبة

ءرخ.ضذسةأسفارمنإليناوصلمافيآثارها

الجلاء.

في)ميكارينوسالرابعةالسلالةمنفرعونمنكورع

)المملكة9026سنةحوالىملكاليوناية(.

أصغربنىخفرن(.)اوخفرعابنهو(.القديمة

الجبزة.فيالموجودةالئلاثةالاهرام

الكهنرتية.بلجةفرقةمن،سمعانشقيقمنلاوس

خانق.م.163إلى172سنةمنكهنةرئش

اونيا"الاعظمالكاهنفقتل،ووظيفتهوطنه

أنطبوخس،وساعد،(ه.:23-4مك21

5:ه-23(.ملى)2الهيكلسلبعلىابيفانيوس

اليهودشيوخمحلصإلىابيفانيوسانطيوخسأوفده

:27-32(.11مك)2السلاممفاوضاتاجلمن

بيريةفيأعدمهاوباتورأنطيوش!*جاءولما

13:ا-8(.مك)2

دان.قبيلةمن(نحات)رحالراحةموضع:منوح

13؟)تضشمثونوالد.صرعةمنرجل

16:31(.ا،14:ا-ا

مثلفروعبسبعةشصعدان.العربيةفيمنارةشورة

الرئي!يالرمزصاروقد.!يكلأوالمعبدشمعدان

3-ا25:خرالأولىللمرةيصؤرهاليهود.لدى

مفضلةتعليماتلموسىاللهيعطيحيث38،

كم!:17-24.خرفيمماثلأوضغاونجد.لصنعه

هيكلفيشمعداناتعشرةهناككانأنهيبدو

بابلإلىخملقدأحدهاإنتقليدوبقول.سليمان

أعيدنم،الأولالهيكلدمارلحدالسادسالقرنفي

الثافيالهيكلأماالثافي.الهيكلإلىانمفيينمع

انطيوخسأخذهاالتيالذهبمنارةفيهفكانت

سائرمع.ق.مالثانيالقرنفيابيفايوسالرابم

منارةالحشمونيونفصنع.انطاكيةإلىالاسلاب
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ودمارالرومانيةالحرببعد..فروعبسبعةجدبدة

نأبعد،المنارةآثاركلزالت07،سنةالهيكل

فيتطمىقوسعلىوصؤرت،الرومانحطها

موضنوكاالمنارةصارتالعصورمزوعلى...رومة

اليهودفي.الث!عبوجدانفيمركزلا

.فانببحيرةتحيطارمييافيمنطقة27.ت51ارمي

مثايا.:الأكاديةفي.ينم:العبريةفيإا!(،منبون

!شرقوجنويىجنوتيعاشلفارسسابقشعب

إزرتو،الاعاصقهما.ايرانفياورميا،بحيرة

حمنلو،فيالحفرياتولكنمكانها(.بعانعرف

عنثجنةمعلوطتأعطتنا،البحيرةغريىجنويى

الخبول،تربية:المنطقةهذهفيوالفنالحضارة

والمعادنوالحديدالرونزضغلتالكروم،الزراعة

رغبأرضاالمنطقةهذهصتجعلماوهذا.الثمينة

علبها.يدهميضعواأنوالاورارطيونالاشوريون

سنةإلىتعودالميينضدمعروفةأشوريةحملةأول

قرب،تشتيبييخاالصخريةوالمدؤنة..مدتى828

مانوا،أحرزهنصزاتذكر،للبحيرةالجنويىالثاطئ

وأفام0.08سنةحوالىالمنيينعلىاورارطو،ملك

الآتونالاسكوتيون..مق6القرنفيأرضهمعلى

لملكمعروفمدفنأقدمووجدفرتاتوا،من

الجنوبإلىكلم012تبعدالتيزييفي،اسكوتي

للمرةالميونوسيظهراورميا.بحيرةمنالشرقي

كجشى..مق616سنةمستقلةكإتنيةالاخيرة

بابلونية،فيبحاربالذيالأشوريللجيشمححاعد

عنالمسؤولةالشعوبكأحد615-612وسنة

51:27إرعنهتكلمالحدثهذا.أشوريةدمار

الاسكوتيين(.)أوواشكنازمتي،اراراطفذكر

منجز"االمنيينأرضكانتالوقتذللتفيولكن

الماداي.أوكثشرامملكة

مياجما

تورحاوامريتلقؤنالذينالستةاللاوييناحد(1،

يهوذاملكحزقياايامفيالاعاشةلتوزجبمنةابن

وسلانئةيونانئةمخطوطاتتقرأ31:15(.أخ)2

،عادن:فهمالعملفيرفاقهأما.بنيامين:ولاتينبة

شكنيا.،أمريا،شمعيا،يثوع



1263

أسوارتدشينخلالالبوقفينفخكاهن24(

41(.:12)نحاورشليم

12017.نح2:ميام!ت:رخ"3(

اعطى11:!هم!()قضعمونارض!فيموضعفيت

كلما5يبهعد.(:2717)حزالقمحمنلأنواعاسمه

ربة.منالغريىالجنوبإلى

داودأبطالأحدالنطوفي.مهرايميراي

حسب"11.3:أحا23:28،صم)2

المسؤولهوالزارحيين(من)يجعله27:13أحا

العا!ثر.الشهرفيالصكرلةالخدمةعن

اسم.تريبخبمسرجصلببز:حششللمهر

-4(.ا8:)إشالثانيلابنهاشجاأعطاهرمزي

المهلك.الملاك-رخالملاك)ال(مهلك

اللهتهليلتمهللئيل

5:12-17:)تكياردووالدقينانابن14(

محويائيل.،رخا:ا(.أخاهـج.كهنوتينب

ماآباءأحد3:37(.الويسوعصلالةمن2(،

.الطوفانقبل

:4(.11)!فارصبنيمنشفطياوالد،3(

بخدمةالقائمينالسبعةالخصيانكلتواحدمهومان

هـ1(.ا:)اساحشولروش

الخيريصنعالله:مهطبئيل

موآبعلكوزوجةمطردابنة،1(

93(.ت36)تك

يختئأننحميانصحالذيالنبيشمعياجد2(4

.ا-12(.6:)نحالهيكلفي

مي."ر!مو

خرج91:27:تكحمسبالشعبيالاشتقاقموآب

.موآبلنحت*رج.الأبماءأوالابمن

شرقيأقام.الاردنلئرقيفيوشعببلد)أ(

وايخافيتارةشميتخصبةتلة.الميتالبحر

26:3،31:12؟32:ا؟)عدموآبسهرل

يش34:أ؟تث36:13،له!:48-.ه؟

ارضأوبلادأوحقولوطوزا13:32(ت

عدا:46،أخا=36:35)تكموآب

2،4:3؟22،6،ا:ا-6،را21:02؟

-موآب

أنموصىالربأمرموآبفي808(.أ!ا

صهم!:.ه-)عدالموعودةالأرضيقسم

الثردعةموسىمحنبموآبفي36:2(.

28:96(،)نثالعهدوقطعا:ه(،)تث

ومن36:13(.)عدوالوصاياالثراخونسلم

أرضفرأىنبوجلإلىموسىصعدهناك

34:ا-6(.)تثيموتأذقبلالموعد

ابناهماالشعبانهذان.وعمويونموآبيون)ب(

مرازايذكران91.:83مز،2:9،18)تثلوط

لوطبناتخبرفيالشعب!تبدايةنجدمعات

للاسرائيلببنأقاربإنهم91:36-38(.)تك

22-عد6-9؟83:)مزمراراتنازعواومعهم

،موآبملك،عجلونقامالقضاةعهدفي24(.

؟3(.3:12-)قضاصائيلنجيوضايق

14؟147،)أصمالموآبي!تشاولحارب

-12ت8:2صم)2داودوأخضعهم

والعمونيونالموآبيرنتحالفا\(.تأ!18:2ا

02:ا-أخ2جهوذاملكيوثافاطوهاجموا

ائيلاقام؟اسائيلملك،يورامأياموفي.23(

وانتمرواموآبملكميضر!علىبحصلةويهوذا

هاجم،يوياقيمأياموفي.4-27(3:مل)2علبه

نبوخذنصرمنبإيعازيهوذاوالعمونيونالموآبيون

بعاداتوقوادهاسرائيلانجذب2(24:0مل)2

بم.ا:6قض25:اي؟)عدموآبوآلهة

،ا9:عز23:13؟مل2،ثمأ-7،:11امل

فيلموآباسائيلعداءوظهر:23(.13نح

منوالعمونيالموآبيفمنع23:4-ه،تث

الانبياءاقوالوفي،اشبجحاعةإلم!الدخواط

24-9:ار؟اي:15؟11:14)إشموآبضد

مرة34موآبيذكر:اي:48-3؟2702؟25

2:1-2؟عا25:8-11؟حز؟الفصلهذافي

!لكالىسسلمداودولكنا(.2:8-اصف

عدؤهشاولمنخطرفيكانواالذينأهلهموآب

اورشليمحصاروخلال22:3-4(.)اصم

04:11(.ر)1موآبإداليهوذاويونسيلجأ

!)راعوثموآبية*امرأةستكونكلههذاوفوق



موآبيون

17-،22:4:13؟ا)راالمسحثمداودجدة

ملركالبيبلياتذكرأةء1-16(.متبم22

مشع،،،عجلون،،بالاق*:موآب

هونره.كموشهوموآباله*شلمن.

مدنهنبو.،،عباربم*:جبلاه.ارنون*

.مصفاة،،نبو،،ميدباء،ديبون*:عديدة

للاشورلون.خضعواالموآبيينانإلىنشير

سلمن،ملوكهمتذكرالاثورلةفالكتابات

فيألتنىكاماش،موسوري،ندبياوكموش

،موابلطعربيةعناصرتغلغلتالفارصيالزمن

وبعد.عوآبمملكةامتصواانالانباطعئموما

فيموآبمنا!برالقسمكان.م.ق501منة

الرومانية.عرابيةمقاطعة

فينقرأهاالتيموآبلغةإن.موآبودبانةلغة)ج(

نبدوالتي،مبشاعمدؤنةهيلها،ونيقةأهم

أرضفيالأرامئةانتثرت.العبربةمنقرلبةلغفا

عليهتدكماوهذا.الفارستةالحقبةفيأققهموآب

.،ق.مسالقرنبدايةإلىتعودأرامتةمدؤنة

العربيةالالاهةالىأهديت.الكركفيوجدت

.كموشالالهكاهنبيد)الحط(،"سراء،

ستواالذبنللمو%لينالرطنيالالههوفكموش

48:46(،إر21:92؟)عد"كموش)اشعب

اسمهو."كمرش"عشتاريثعمدؤنةوتذكر

الساميللالهالكاملالاسميكونوقد.باسمين

الساميالالهيتماهيحالأيفي.كموش

الألفلطايلافيغرفالذي،كم!وش،القديم

وأكموشعشتار.العر!الالهمع،الئالث

فيموآلمانصبعلىصؤرتدكموشعضتار

"مسفةبىالمعروف*ا(،)حثقالعبدرجم

نرى..مق8أو9القرنإلىتعودالتي"سيحان

ويتصفحخوذةيرنديحرلتاإلهاالصورةهذهفي

الحربإله،كموشمعيتوافقماوهذا.برمح

بهرائا.أرص5معاليونانيالتقليدماهاهالذي

كما3:27(،مل21ابنهميشاعذبحالالهلهذا

أصرهموالنساءالرجالمنشخص0507ذبح

نبو.جبلاحتكحين
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11:ا؟امل92،23:4،ا،2:اتثموآيون

2:موآبمن...:1146أخا

الحمبطرةأجلمنالمصردينحارب.حثيملكمولالمي

كبيرةهزيمةألحق1275،سنةصرربة.على

واستعاد،العاصيعلىقادشقربالثانيبرعمسيس

الوسطى.سوريةفيأمررومملكةعلىالسيطرة

الموايثي.ترببة"رجارترية،موالفي

"رجالجغرافئة.المواقعاسماءدراسةموالعئة

توبونوميا.

لجزيرةالجنويىالشاطئفيخلح)ال(الصالحةموانن

بولسرحلةخبرفيالصالحةالموائتذكر.كرلت

الئقليداحتفظ:8-13(270)أعرومةالىالرسول

عندنجلهلا.الاسملهذاأخرىبأشكالالمخطوفي

القرلبةللمدينةولاالخليجلهذاأثرأياليونانكئاب

(.السانيةمنه

)ا!(،مواهب

علىتدكالونانيةخارس!ما"9إن.الالفاظ1(،

البولسيةالرسائلفيإلأاللفظةهذهنجدلا.العطية

تتتيز)خارشما"إن.ا.4:ابطوفيمرة(161

بلمحانئة،عطتةلأنهالا)خاريس(،النعمةعن

النعمة.بهتقومالذيالتقدي!عملتعمللالأضها

علؤية،مجانيةعطثة"خارشمما"نحذدأننشطيع

العامالخيرأجلمنئعطى،عابرة(،الطبيعة)فائقة

منمفروضةالموهبةلشتالمح!يح.جح!دلبناء

المقدسة.،الم!زرةالنعمةمثالعلىالخلاصأجل

عطاياهيوزعاللهإنالرسولبولسلنايفوللهذا

لاهذاا(.12:أ)اكوريثاءكماواحدلكل

تستطيعقد.الصلاةفينطلبهاأننستطبعأننايحنع

تطلبعندئذطبيعثة.صفةعلىتتطغمأنالموهبة

:22(.14)اكورالقدسالروحمنخاضاإلهائا

هذايشاء.كماويأخذهاالموا!ئعطيوالروح

التيالجماعةلخيرئعطى:للكارسمةعلامةأهمهي

أالعامللخير!بالموهبةينحممنإليهاينتمي

،4:12)أفالمسيحجدولبنيان:7(،12)اكور

.(41:4اكور

ترى.البولحميةالرساثل:اولأ.اللاهوت2(،
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النعليمهيالاساسئةالعطتةأنا:7اكور

هيالعطثةوهذه.الجميعنالهالذيالمسيحيئ

نالوها.فلىاسنثناءبلافكلهمالمسيحئة.الدعوة

ومعنى.كانشخصلأيالمواهبتنقمىلا،إذن

سانروينضقنهنا،جذاو)سعهوكارسمة

يكونأنبمكانالاهمثةمنولكنكلها.المواهب

أحدلأنها،رسالتهبدايةمنذاستعملهابولص

بولسحمر7:7اكورفيالرئيسئة.مواضيعه

نالواكلهم.والخاصةالفردثةالمواهبفيالمعنى

هذهكلهميعيشونلاولكنهم،المسيحئةالدعوة

الدعاءإلىبالنظريعيشونهم.واحدبثسكلالدعوة

كلهمولكنهمواحد.كلنالهالذيالفردي

نأيجبموهبةهيحياةحالةكللأن،مواهبيون

12-14،اكوروفي.اللهنحططحسبنعيشها

تجاهالمواهبمسألةحواطتوشعإلىبولسوصل

أولأطلبتالتيكررنئوسجماعةصعودات

هناك:بولسقال.المواهبفيالمظاهرلةالوجهة

يمنحهاالذيالروح"ولكنالمواهـ،فيتنؤع

الروحمنتصدرالمواهبكل121:4(.واحدأ

أعضاءتث!بهالمواهبهذه)12:11(.الواحد

ذلكومع،ومتنؤعةعديدةهي:المختلفةالجسد

نأالمواهبهذهوعلىواحدا.جسداتؤلففهي

بعضهمالاعضاءوحدةإلىالأولىالدرجةفيتؤول

يجبتراتبثةهناكولكن12-27(.:)12بعضمع

أولأفسمىالمواهببولسعذدلهذا:نلاحظهاأن

ذلكبعد.بالتحليمالموكلينثم،الأنبياءثمةالرسل

والإسعافوالئفاءاتالمعجزاتموهبةتأني

:28-03(.121الألسنموهبةوأخيرا،والادارة

الدرجةفيالموهبةهذهغمذاوضعبولىأنببدو

الجماعة"نبني"ولامظاهرثةهي:الأخيرة

للخيرتعطىالموهبةأنوبماا-25(.:14)اكور

محثة.إلىتتحؤلأنفيجب14(،اكور)رجالعام

الطرقهذهكلمنأسمىطردقأيضاهناكلهذا

هيإليها،نتوقأنيجبالتي3(12:ا)اكور

هيالمواهبأعظملأن13(.)اكورالمحثةطريق

.(13:13اكور)المحتة

مواهب

حيننتعخبالجديد.العهدأسدارسالرثائإ:.

"كارسماألفظةواحدةمزةيستعمللااعأننرى

".القدسالروح"انجبلئعتبرالكتابهذاأنمع

الأولىالاهميةتحتكلاالمواهبأنفقطيعنيقدهذا

أعادبولسأنلاحظناوقدالفتتة.الكنبسةفي

بل،مظاهرأماملسنااكور.فينصابهاإلىالأمور

الدعوةشيءكلقبلهيالتياللهعطثةأمام

خيرأجلفمن،الموا!بعضلمجتتفإن.المسيحثة

عضولا،الكنيسةأعضاءجميعولبناء،الجماعة

تاربخكلفييعملالقدسالروحأنكيرواحد.

الروحوصهبة.(والعنصرة2)أعالأولىالكنيسة

المعمودئةفيالايدييضعونحينالرسليدتعطى

)اع"للخذام!الروحويعطى6(.:91؟8:17)اع

درجةنالواماوكأنهمشمامسةخطأيسقون6،:6

لناويبين.:3(13)أعوشاولولبرنابا(،الكهنوت

كيف)2:ا-13(،بألسنةالرسليتكلمكيفأع

الخطأةيعاملونوكيف(01-أ)3:المرضىيخحفون

.(1ا-ا:)5اللهباصم

وعمقهاحقيقتهافيالأولىالكنشةكانتإذا

الكاملالمعنىفيكذلكفهي،ومواهب!ةكرصحاتية

الموهبةنالتلقد:الرسولبولسيعطيهالذي

:يسوعفيبهاووعداللهأرسلهاالتيالامية

الآبيرسلهالذىالقدسالروح"البارنلبط،

فبتأثيره26(.ة14)يوثيء"كليعقمكمباسمي

!ا،أتعارفونوهمالأولرنالمسيحيونعاش

ظواهرننظرأنلناعادما:إليهيتوخهواأنويكفي

فيالقدسللروحعصيقاعملابل،وخارقةحسئة

الكيسة.حياةوفيواحدكلحياة

ساعة2:38،أعفي.والموهةالطوسمة3(،

نأيبهبمالهميقولواأنالرسلالجموعسأل

واحدكلوليعتمد"توبوا:بطرسأجاب،يعملوه

وينعمخطاياكمفتغفرالمسيحيسوعبامممنكم

هيهنااليونانثةالكلمةأ.القدسبالروحعليكم

نحنأما"خاريسحا".فنجداكورفيأما"دوربا".

بينفرقدونوالعطئةالموهبةعنالحالتينفيفنتكم

هيالروح)دوريا(عطئةإن:نقولهنا.الائنين
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حيث11:17)رجللمعمودثةالمباشرةالنتيجة

(،القدسالروحوعطنةالمحمودنةعطنةتتساوى

الموا!سائر،العطاياسائرتصدرالعطئةهذهومن

العطيةإنالقولنشطغ،اذن)الكارسمات(.

)الكارسمة(الموهبةأمما.دانمةعطيةهي)دوربا(

حاجةمعتتجاوبالتيالقدسالروحعطثةفهي

الشخصأجلمنالفدسالروحمجذدهامعئنة

النعمةنعطى.الجماعةيخرأجلمنبل،ينالهاالذي

عطيةبمقدارتعطىبلبمقدار،واحدلكل

التيالنعمةوهذه4:7(،إأتالمسيح)دوريا(

عطةهي،المسحيوعهوواحدانسانفيتمغ

الوصفنفوق5:15(،رو)دورلا،

.(3:15كور)2

التيالارمنبةفيخفظمسيحيئخبروحواءآدمموت

منطردهبعدمآحياةيصزرهو.اليونانثةعننقلئه

إلىمآإدخالترويالتيحواءورؤية،الفردوس

علىجالسينرجالثلاثةبواسطةالمماوقيالقصر

هذاإن.ومرتهمآمرضإلىأبضاوبتطزق.عروش

نجدهاالتيللأخبارموازبةعناصريتضئنانمحول

في،،الكنوزمغارة5فيوحواء،آرمكفاح،في

.مآدوصية

الذيالمثفثفيالثالثالالههواوغاردت()فيموت

البعل،وهم،إيلبعدبالسطلةللفوزصراغاصيهنوض

المظلمالحمفلياالعاإله.الموتالههوموت.موت،يم

الوحلوطعامهطينمنعرشه.جمادكلاله.البارد

مملكتهمنصعدإذا.المياهمنالكدروثرابه

فياليابسةالجافةوالأمثنالقفارفصوطنه،السفلية

يأمرفهو.الحياةعلىالقضاءعملهالصحراء.

فيوتعجلالزرعوتجففالشبفتحرقالسسس

الهابضابسمىلهذا.(للموترمز)والحصادالحصاد

ابل.يوذ(منأي)يددحيبلقبه.والجفافالفساد

عالمفيوالآخرةالموتعنهنانتحذث)ا!(موت،

القديم.الحثرق

ملحمةفينفرأ.وابابليالالثورىالعالمفي1(4

الموتأعطواالبثر،الآلهةخلق"حين:جلجاش

)اللوحة"أيديهمفيبالحياةواحتفظواللبشر،
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نأالانمانجسدعلىحكمإذن،(.العاشرة

روحهينزل"وأنعتيقثوبمثلالدوديابهله

"الأرضالمسمىا(السفليالعالمإلى(الحياة)نسمة

ال!دفليالعالمهذا".اللاعودة"أرضأو"الكبيرة

قاربفيخولورضونعبرأنبعدإلبهنصلالذكط

اهيهناكالملكة.والترابالظلمةفييغرقالممبر،

نرجال.الالهزوجهايساعدهاالتيارشكيغال

ونصفهاحيواننصفهاوحوشالعالمهذايسكن

الراقدينأرواحترتدي،قديمتقليدوحب.انسان

.والترابالطينوتغتذيالعصافير،مثلربثا

بفدرمحتملأ!صيرهميكونآخر،نقليدوحسب

ياكلولديننركمنأولادأ:وراءهمنركواما

تركمنالماء.يثربأولادثلاثةتركمنالحبز.

تركتالذيذاكأما.قلبهيفرحاكثرأوأولادأربعة

لهليسالذيوروح.لهراحةفلا،البريةفيجثنه

المرمثةالاطعمةبقاياسوىلهطعاملا،بهيهتق!من

الذينأمامنحن،الحالتينهاتينفي.الشارعفي

ابخائزلةالشعائرمنوبالتاليالاولاد،منخرموا

الأحياء.يقلقونفعادواسكب(،،)تقدمات

لكلالعادي"الحياةأإطارممر.عالمفي،2(

أحثماءفيطبييئبثكلموقعهيتحذدميت

الانسانمنالمادفيالجزءيرتاحجث،الأرض

وعالمالأحياءعالمبينالرباطهووالفبر)الجمد(.

تعليمالقديمةالمملكةفيوجدأنهغير.الأموات

وأالنجومعالمفيالآخرةموقغحذدسماوئ

عليا،وسماءسفلىسماءفبين)دوات(.الكوممب

النجوممعالأبديةالحياةفيالراقديننفوستشارك

بها.وتحتلط

أصلهفيكانالذي،الشصيالتعليموامتذ

كلإلى،القديحةالمملكةنهايةمنانطلافاملكما،

العالمفيالملكجمقبلأنبعد.المجتمعطفات

وتطهير(الموتى)دينونةاستجواببعدالشم!يئ

كان.السماوئةرحلتهفيرعالالةيرافق،طقودعي

)"حقلالسماءشرقفيالابرارمقامموقع

بواصلحبث"(القصب"حفلأوالنفدمات"

حاشته.بهتحطحياتهالملك
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اليأوزيرسى(إلى)نسبةالأوزدردةالنصو!ىإن

نظرتهاأيضاتذدت،!الاهرام)انصوصفيؤجدت

إلهأوفلري!صار.الآخرةجغرافيةحولالمعقدة

نهائيبشكلمملكتهوجعلت.الغربوجد،الموتى

المعتقداتبيننسويةوكانت.السفليالعالمفي

تجول،كبشرأسأعطبتالتيفالثمس.المختلفة

وفي.مفجتقاربفيالنهارخلالالسماءفي

ائنتيفتعبر،مصكيتتاربهفيأوزبرش!تزورالليل

.عشرةالأثنتيمصرمناطقتقابلمنطقةعثرة

لمجمىلهذا.عديدةأخطارتظهرالرحلةهذهخلال

عليهيتكلأنإلآ.العديدةالجنتاتمنالقارب

كابالحواجزفتحقطيرددهاعباراتيعرفأن

إلىالشمستتحؤل،الأخيرةالمنطقةفي(.الموتى

للنهار.جديدةولادةإلىيرمزجعل

يالو"،!حقولمنبأوزبرلىالخاصالعالمتكؤن

الراقدونفيهايعمل،حقيقئةأميرئةأرضهيالني

حياتهمفيكما،فعيهم.الساهرةالالهعينتحت

الأرضيفلحواأن،طحامهميؤئنواأن،الأرضعلى

سريغاالمصرلونوتحيلويحصدوها.ويزرعوها

تمائيل)شاوبتي،حقيقيينصغارخدماستعمال

المتاعب.هذهيتجتبواكي!3(نعملصغيرة

،الرقأهلشأنشأنهبمالمصردون،اهتم

معقبرفيليضعوهكاملاالجسمعلىبالحفاظ

فيالطفلكماالجسديوضع.الواجبةالطقوس

طعامفيهاآنيةمعهوتوصع،بكفنئثفالحثساء.

الحقبةوفيالمرت.بعدالحياةعلىالميتتاعد

المومياء.أعمالظهرتتش(=)حاضرالتيثة

الذيأنويص5بيداوزيريسكانتحتطمنوأول

فيالقبرولمجفر.جديدةحياةيعرفأنللالهأتاح

بلالج!مد،مشودعفقطيكونفلا،البريةصخر

.الآخرةفيللجاةرمزلةأوماديةعناصريتضمن

حسبويتوخهللخيلالغربئةالضفةعلىالقريكون

المومياءبنقلتبدأالجنازةوكانت.الثصمصيرة

بهتحيطتاربعلىالناووسئوضعالقبر.إلى

وتتبع.نفتيس5وايزيس*إلىترمزانبكاءتالط

وصين.عديدةقراربفيوالأصحابالحائلة

موت

تجرهاعجلةعلىالناووسبرضعاليل،يعبرون

تحق.حيوانئذبح.ابخازةموكصويسيرالبقر

شيءكلوينتهي.الحريبمعناهاالحمراءالآنية

الميت.معبوليمة

حولغامضةمعارفنازالتما.الحينلدى3(،

بعدوالحياةبالآخرةالمتعفقةالحثيينمعتقدات

علىفئجبر،فقيرةالاركيولوجتةفالمواد.الموث

بعضلاستخلاصالجنائزثةالطقوسئحليل

مستوىعلىوختىمعناها.لهااقيالنفاصيل

واحدتعليمؤجدماالعليا،المجتمعطبقات

المعطياتأما.الحميماعتناقهإلىالجمتياجتذب

اقالة:الامورلناققدمالنصوصئة

الحثية:)في"زي"ةعنصرلنمنالانسانتكؤن)1(

والآلهة.الناسبينالمثركةالنفسأياستزانا(

الجسدبحنيالذيتويغا(:الخية)فيتي""فيثم

سوىيبقىلاالمرتعدالحيئ.الشخصأو

الحئية:)فيمأيدي)غبثىالذي"زي"

بإلهغيديميرتبطالفقيد".إروحأي(اكانت

وأالملوكأحدمعصثماولا)زوالمط(فديمأنانولى

كلنجطأننتطيعلاالوجهاء.أوالامراء

نقزبهأنيجبانهإلا،الالههذابطبيعةالإحاطة

)الذيالرومانثةالديانةفيالمرنىأروا!إلهمن

زوالممايغضبقدلنا(.واضحغيرواقعهيظك

نبوقي.قولبواسطةئسأللهذا،حيئعلى

التأليةهذا،فوفالحثيونالملركوعرف)ب!

العالمفيبحدفيماالنظرةهذهسنجد.والتعظيم

الملكفروح.الرومانثةالامبراطورئةوفيالهلنستي

أعلىإلىونمضيالسفلىالمناطقمنتؤخذالفقيد

فيحياتهمالعظامالآلهةنقاسمحيثالساوات

حقولفيالقطعانالملكيرعى.فردوسيإطار

يجدقدالملكوتأليهالسماوقة.بالمساكنتحيط

الملكمنجعلحثيفيالعاصفةإلهأنفيأصله

همالراقدونوالملوك.الأرضعلىوكيله

فامتلكوا.آلهةصارواأنبعدعبادةمرضوع

التقادبم.لهاتقذم(أصنامالواخفي)هيتماثيل

نانوختالطويلةالجنائزتةالملوكتةوالطقوس
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فالملك.ال!ماوئالعالمإلىالملكدخولتسفل

عهذا،نقضفإن.نجاصاتيحملأنجمتطغلا

ويشربالخراءياكلأنالآخرةفيعليهوجب

برحلة(الملكة)أواسثيقومتبربرهوبعد.البول

هيالنفىتعيدالاهةبقيادةالسماواتإلى

"الأم".

ماهذا.يوقاا4الملكتيةابخازةطقوسامتذت

النشيدفيوهكتورفطرقلمعالالياذةفينجده

التفاصيل.بعضواليك.الالياذةصن2224،

العظامتجمعالتالياليوموفي،ب!رعةالجئةتحرق

نلفثانبعدكرصيعلىوتوضعبالزتوئصمح

العظامووضعالعبادفيالطعاموهاك.بالقماش

الأياموتتمتز.المدافنغرفةفيمهتأسلرعلى

والغنمالبقرمنللآلهةعديدةبتقدماتالتالية

وللأجدادالأرضشمسللآلهةستبتاولاوافي

جعلتساعة.نشاللهضغالذيالميتولنفس

ئورةخلالالجميععلىينطبقالآخرةعالممصر

للملكيحتفظونالحئيرنظلاوقلربس،

علبها.لمجمدبمعاملة)وللملكة(

الفليالعالمفيحياةيعرفونالموتىعوامكان)ج(

التيارئكيغالعليهائثرفللرثاء.ندعو

ي".انول"لمعأناتوليةعالمفيتماهت

بالحئيين(خاصة)نظرةالأرضشسفالالاهة

تلفيقعبرالحثيةللوانيمعبعيدزمنفيتماهت

الآلهةمملكةهىفالججم.مسيرتهنعرفلا

فحلى.عروشهمعنأنزلواالذبنالآلهةأوالقدامى

)الخبز،بالتقدماتدوتاتهذأأنالموتىأرواح

حالةأما.وعذبوهمالأجاءأقلقواوالآ(.العمل

دورئةبعودةتخقفأنفيمكنالمذرلةالموتى

كمامنهاجزءلأنه،عانلتهقبإلىالمقيدلروح

بعدحياةأمامهنانكونقد.البيتجدران

للحثيين،السابقةالحقبةفي.أناترلهعالمفيالموت

الدار،صحنتحتالموقىيدتواأناعتادوا

بهاتقوم،الميتروحتحزكطقوسووجدت

والكاذبونالقاتلونأماالعجوز!.9هيساحرة

مودوء.جوفيفيحيون،والسارقون

معرفةالموضمعهذانعرفلا.الجحيمتصرلر)د(

لاابوابصبعةفيهأنهونرفهماكلتاثة.

تضمتت.الأرضشمسالالاهةسوىتفئحها

أخذتآلراها.أبوابصبعةأيضاالبابلونتةجهنم

الفلىانماطقإلىوالدخولالحثيين؟عالممن

هناك.بقربهاالقدامىالآلهةئعبدأنهارمنينكؤن

منهاالجحييةالمديةفيرأنهاربحيراتت!ع

فيئعبدان)خهرانونكيلياتا)هاليى(مراسننيا

الجحيموسطفيالبرونزمنقدوركانت.تولنيا(

تزولفالنجاصاتفيها.ئرمىمماكلف!حرق

نقئا.طاهزاالمكانويبقىاللهيببفمل

الوجهةأولأ:..المقدسال!بف!4(،

ما.القديملعهدا(أ).(الفيؤيولوجتة)الطيية

اليونانمثلت(و)مالموتالعبرافيتصؤر

النفسانفصالتمؤرهما،الحضاراتوسائر

إلىتصلضعفحالةهوفالموتالجسد.عن

ما.حيوثةكلوضهلكالحياةمنهفت!فرغ،الانان

فىأر"ظك"هوالموتبعدالانسانمنيقى

ثوى)=الشيولإلىيذهب(الضعف،م

فرحلا،نقوصةحياةهناكلبحيا(،الأموات

لاستحقاتاتحابلمجحبلاوجثفيها،

إفراغيتصؤرونكان.الأرضعلىوهونالها

)مثلتسيلحباةقؤةأوكجوهرهذاالحباة

.17:21امل:9؟اصم2؟35:18تكالماء(.

الأخيرالنقسمعهذهالحياةقؤةالانسانيخسر

القؤةهذهتصعدوقد:9(.15إر02،ة11)أي

شفكالذيالدممنتصحدبخار،بئكلأيضا

نث14؟،1تا17الاالحياةمركزهووالذي

هوالموتإننقولقريبةنظرةوهناك:23(.12

املرجكل(.مش)نالنسمةخصران

2:7؟تك.ا:17،دا27:3؟أي17:17؟

الكتبفينجدهاأخرىنظرةوناك7:22.

فالانسان:اللهروحنتيجةالحياةتعتبر،المتأخرة

الحياةنسمةمنهمااللهبنزعحينيموتانوالحيوان

جا؟92:146:4؟401مز!3414:)أي

هـولاشفأنلاأنهالراضحمن،إذن:7(.12
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الموتبعديبقىالانسانمنجزءهما"روح"

"تا.شف"نفعبارة.الئهسيولإلىوينزل

،،الميت!نفىتعنيلا(ميتةنفى6:6،)عد

لافي"شف"ن)رخالمبتوالانان،الجثةبل

2(.:5عد؟22:4؟91:28

(،الاسكندريةفيكتابه)دؤنحككاتبأما

عنجديدةنظرةفقذم،الهلينيبالعالمتاثرففد

مبدأمنالطبيعةهذهتتكؤنالبثرية.الطبيعة

أننامع)النفس(.روحيئوبل!أ)الجسد(مادقي

الكئابهذافيالنصوصبعضنث!رحأننسنطيع

الجديدةالنظرةأنإلأ،التقيدئةالنظرةبحسب

يفرولعارض.أخرىنصوصفيواضحةتبدو

فيفيتحذث،العبريةالاننروبولوجياالحكمة

خارج)بسيخي(النفسحياةعنا-3ة3

الجسذفستى،أفلاطونفكزاستعادالجمد.

؟19:15الفكرعوطنهوالذيللروحثقلأالمائت

2(.0-891:رج

إلىالقدبمالعهدبقيناتامتدت.الجديدالعهد()ب

روحهوأيضاهاالحياةفمبدأالجديد.العهد

؟11:11،13:15)رؤاللهيعطه(روح،)بنفما

الروح)دىد(أسلمماتفمن:25(.17أعرج

أع03؟:91يو23:46؟لو؟27:ه)ت

الميتإلىالحياةعادت،الروحعادفإن95(.7:

)يممائتالروحبدونوالجسد8:هه(.الو

)بسيخيالمسعنيخهافيءونقول.26(؟2

2:2،16:25،28،ترخش(.نف=

:+؟13؟-01:11،15،1718يو4؟3:مر

اليونانئةالانتروبولوجياتأثيرإن3:16(.ايو

يقتلواأنيستطيعونالا:28ا.متفيواضح

التيالمصؤرةاللغةفيالجسد(.تجاه،النفس

الشهداءنفوسئقبر4(:02)69:رؤفينجدها

رج)ولكنالمذبحعلى!فكالذيبالدممرتطة

-3(.ا3:حك

مزفيمشخضاالموتببدو.ا!لوتئشخيص)ج(

هو02؟9:إر؟8:38:18؟25إش،94.15

14؟9:!زفي.512،14:رو؟13:14

؟82:22يأ،72-7:62مأ؟701:81

لموتا،41-02:31رؤ،53:23،38:71

الوياءهوالموت؟68رؤفي.الأمواتمئوىيعني

14:21حز21:7!إر9:3؟:3،هخرثكما

إله،أوغاربتأدبفي.السبعينتةاليونالثةحب

النصوصبعضفيلهذا،ت".و"مهوالجحيم

14:ا؟تث)في28:1518،إشفيكما

الاله)نقرأ،بعلالقدبرالالههوالموت14(26:

(.الحركاتنبذلأنيكفي.الموتبدل"موت"

نبدأ.القديمالعهدأ(.الاهوتيةالوجهة:ثايا.

الاشزوبرلو!افي.بالتهالانانوعلاقةالموتمع

القديمالعهدإنانأنبدا،سابفاصؤرناهاالتي

الجسدية.الوجهةمنفقطالموتإلىينظرلا

ومحييةشخصتةعلاتةكلنهايةأيضايعنيفالموت

يفكريعودلا،الأنسانيموتحين.اللهمع

كهـ:13(.6:6؟)مزالعجيبةبأعمالهولابالرلت

،0301:)مزأمانتهولااللهصلاحبمدحيعودلا

منهذا.(3818:إش؟:15117؟12ههـ:

الججمشدهرالذيالله،ثانيةجهةومن.جهة

،2(:9عا،711:إش8؟:913مز6،:26)أي

28:ا،رخ88:6؟)مزبالموتىيهتئميعودلا

التحارضكلرضيتعا"موطهم"لأن،7(:431

الموتكانلهذا.الحياةهوالذياللهيمثلهممامع

عنيخقفولا.التقيللانسانرعبموضوع

علامةهوالذيالطويلالعمرصوىقساوته

النظرةهذهارتبطتوتد.الرلثلرضىملموصة

منالاسائلة.العقلثةوجهاتمنبوجهتين

المرئبطةالدياناتتنظبراتعلحربهناك،جهة

هوالرب:الأمواتومئوىالمونىحولبالطبيعة

أعا36:.ا(.)مزالحياةينبوعهوافي.الاله

الذيالهولطابمهامن.اللهغيابفهوالموت

الإمرائيلئةالنظرةترتبط،ثانيةجهةومن.يرافقه

يتوخهاللهرضىيرىالذيالجماعيئبالفكر

بهذاالفردينعمفلا.اصرائيلجماعةإلىبالأحرى

ينتزعهمنهاالتيالجماعةفيعضولأنهإلأالرضى

الله،نظرفيالفردأهثةوعواماوبقدر.الموت



استحضار،موتى

لهيضعأنالمرتيستطيعلااللهمعاتحادأترتجرا

*:26(.)مزحذا

هوالموتأنبما.والخطيئةالموترباطوهناك

عنالجذرفيوالانفصالالبثزية،الحياةاخهيار

حياتناخلالالخطيئةعملهووهذا،الحئالاله

سوك!الموتفييرونكانواما،الأرضعلى

ثامل،الموتأنوبحا.الأكبروالعقابعقاب

البشردة،أصلفيهي،أصلئةهىالخطبئةفهذه

2؟ء:12-ا)روالبثمزيةأبواقرفهاأنبحد

الانسانخلققداللهكان21-22(.:ءااكور

يموتلاوهوالجاة(.)شجرةالابدإلىبجاكي

في3:3(.!2:17)تكاللهوصثةتجاوزإذاإلأ

يو)رجالموتأصلفيهوإبليى2:24،حك

.)8:44

!عخكمقدأنهيعرفكانالاسرائيليأنمع

الدمنعطثةالحياةيحتبركانفقد،بالموت

جهوهثريعةيحفظزالمابهاينعمأنيستطغ

وحين.(314:با؟32:47؟02-0315:)تث

عنهاعترتكمااللهمثيثةيعارضأى،يخطأ

فكأنهحاضزا.امزاموتهيجعلفهوالشرلعة،

مز22:16؟15:32؟)أيأوانهقبلبموت

،12:16؟11:91؟7:27؟2:18أم؟55:42

إر14؟5:إش،ا-12ا:احك23-22:22؟

يحارسحينهذا،مقابلا(.17:.ا-ا

،والصدقاتالصالحةوالأعمال!العدالةالإنسان

منحياتهويختصخطاياهيعؤضأنيستطيعكان

؟01:2أم،21:9؟11-4:01)طوالموت

للخطاياكحقابوالموت4:24(.دا11:4؟

كلنهاية-9(اأم)رجمرازايعني،الشخصئة

يكونأنخاصبشكليعنيكما،بثرفينشاط

""الحياةمدلولأنوكما.اللهمنمرذولأالانسان

وكلخيركلبل،الجسديةالحياةفقطيعنيلا

مدلولكذلك(،وصداقتهاللهحضور)=بركة

التيوالفشلوالعاسةالشقاءيتضضن"الموت"

اللهمنولعنة،خطاياهعلىعقائاالخاطئتضرب

مذابعبز(.العدمإلىفيعودالحياةعن)يغيب

0127

الخطيئة.نتهيجةهياللهمععداوةعنالمضمون

الانقطاعنتائجمذوا،المتأخرالبيبليالأدبوفي

الموتفياللهلعنةانحصرتفما.الزمانفياللهعن

ذاك.الأخرىالحياةإلىتمتدهيبل،الجدي

عنالجزاءالكاتبيفصلحيثحكوضعهو

أوانهقبلموتاأنيعتبربحيث،الجسديالموت

14(.:)4اللهرضىعلامةيكونأنيمكن

فيالموتالجديد،العهدفيالجديد.العهد)ب(

تيجةهوالذيالروحيالموتهوالاحيانأكلب

ور8:51؟5:24؟)يووالخطئةابماناللا

ا:15؟ج7:01؟كور8:62؟7:.ا؟

علىيدكحيثذ5:16(.3:14،ايو5:02؟

ا:32؟أروالأخرىالحياةفيالخافىمصير

الهثالنالموتأوالأبدقيالموت23(:،6:16،21

يدكوأخبرا.8(:12؟6،41:هـ2؟2:11)رؤ

حالةمنعبورعلىالجديد،الحهدفيالموت

المؤمنيموت.المعمودئةفيالبزحالةإلىالحطيئة

حينئذ2:24(.بط6:21؟أروالخطيثةعن

4(.6:)رو"للموت"عماذاالعماديسمى

الموتى.استحضار5رجايفحغار،موتى

الحصريالمعنىفيالموتىعبادةإن)ا!(عبادة،موق!

وكأنهممنهملبعضأوللأمواتتقذمعادةهي

رضاهمنتجلبمكزمونوأجداد،مؤلهةكائنات

معتتنافىالعبادةهذهمثلالثرير.تأثيرهمنتجثأو

الموتبحدماإلىوالظرة3(،:02)خربالتهالايمان

العهدمثارفحتىاسراثيل،شعبفيكما

مثوى،)الجحيمالثولإلىقيلونفالموتى.الجديد

،+:61عد؟24:38؟37:35تك)(مواتلأا

ياف)ر"الظلال"مسكنإلىالبهوهي(،حس!

؟2:18أم؟8811:مز،26:41،91إش،م

منقوصبشكلالموتىيعيشهناك21:26(.

الحياةمنيمكنماأقلالرقاد.من)قرلب

الذينالأحباءوعالماللهعنمنفصلين(4والتنفس

-11ههـ:؟0301:؟6:6)مزوبصبخونهيمدحونه

نظراتننسىلاأنمجبولكن115:17(.بما3

وممارساتالموتىاستحضارمثلالايمانعنبعيدة
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؟21:ه:27-91،28الااليهابيشجبهاحداد

فيالحدادعاداتمحصلإن26:14(.،ا:14تث

شعوبصائروعندكنعانفيؤجدتقدادرائيلبني

الموتى.عبادةمارسواالذينالئرق

القبوربذكرىالتوراةاحتفظتالقبرر.،ا!

؟302-:23أتكالآباءمدافن:المشهورة()المدافن

كهنوقي(.،:13ء"بم-901،94:9232-:25

الوهيمي(،35:8)ئكرفقةحاضنة،دبورةقبر

قبرالوهيمي(،35:91-.2،)تكراحيلمدفن

)عدهرونمدفنيذكرلاولكن.(ا:02)عدمريم

-27:12)عد،موسىمدفنولا،24-28(:02

إبشبشوعقبرودكر.(ه.-32:48تث؟13

2-5؟:8،3201:)قضالقضاةوبعض03(:24

2)ابشالوموقبر،31(:16؟12:7،01،21،15

ملأ)ونسله(2:01ملا)وداود(18:18صم

03-:13املأإيلببتنبيئقبروذكر:43(.11

حصبنانحنإننخطئ23:17-18(.مل312؟

)تكالمتثعةالعادةوركم.عبادةمواضعالمدافنهذه

جعلهالذي!(بص)مالنمبإن35:14(،

علىيدك35:02(،أتكراحبلقيعلىيعقوب

رإ.ا:2؟)اصمالرامةبجانبالقبرموضع

ذاك:7(.3591،48:)تلثلحمبيتأو15(31:

صم)2أبشالومإلىبالنسبةأيضاالوضعكان

عنعينهالثيءونقول.لاسمهتذكز!18:18(

)تكدبورةذكزارتبطبهاالتيأالبلوطة("السنديانة"

وهكذا،إيلبيتبمعبدأبذاارتبطتفما35:8(،

وعن35:7(12:8،)تكالمذبحعناختلفت

35:14(.22،31:13؟28:18،)تكالنصب

يوسفلإعطاءمهتضابدا24:32،يشأنومع

يتذكرونهكانواأنهمنظنإ،الأرض"تحتمدقا

يثى)تك!ه!:18-.2،شكيممعبدفيدوفا

نإالقوللنايتيحيثيءلاولكن24:25-27(.

بيتفيدبورةولاهولا.عبادةهناكتلقىيوسف

بقولالذينالآباءعنعينهالثيءونقولايل.

وهو،ممراتجاهالمكفيلةمدفنفيذفنواإنهمالكهنوتي

عنهنجدولا)تل!13:18(،ابراهيمبناهمذبح

عبادة،موتى

فيجذاأشتهرولكنه،التكولنسفرخارجحديئا

لتقليدامتداداهنانرىفقدالبيبئة.البعدالحقبة

ليبقىعنهتتحذثلاأنالتوراةحاولت،طولل

يعكسهذاكل.المكفيلةموححذدتفما،محهولا

لاولكنتلفيقتة.عبادةذاتلمعبدضشئاشجئا

هذافيلا،للموتىعبادةهناككانتأنهيدو

المدينة.مثمارفعلىولاالموضع

توضعالتيالتقدماتإن.جنائزلةتقدمات2(4

تقدماتصارتأنإلىفليلةصارتوالتيالقبورفي

وعاطفةالمرتبعدالموتىحياةعلىتدكرمزئة،

هذهإلىمرازاتئميرلاوالتوراةنجاههم.احترام

(9:4هو:16،7)إرالحدادفخبز.التقدمات

أإرالعزاءوكأس22(24:17،)حزوالناس

الموتىوذبائح.الميتلأهليقذمهذاكل:7(،16

بعلفياصائيلشبمارسهاالني:28(601)مز

للآلهةذبائحعلىتدكتد25:2(،)عدفغور

.26:14تثفينراهالذيالوضعهوذاك.الكاذبة

عالمفيفيبقىالكنعانتةالطقوسكتابأما

منالعشرعلىبالمحافظةوالاهتمامالفرضئات،

هذا،مقابلكتفسير.بقيمتهيحتفظتدني!،كل

4:17؟)طوجذامتأخرةالتاكيداتأوضحتبدو

المونىعبادةفكرةأبذاتتضضنولا7:لمهم!(،مي

موتىأجلمنوالذبيحة38:16-23(.)سي

فييتجلىس-46(،12:8مك)2المكابئةالحرب

بالقيامة.الابمانيفترضسياق

اصانيلشعبشاركالحداد.طقوس،3(

الحدادطقوسإلىنظرتفيالثرقثةالشعوب

واللجة،الرأسشعرانتزاع،الثيابتمزيق،)البكاء

كانتالتي(المسحلبسوالجسد،الوجهتخديش

أصولها.عنالبحثعلينايصعببجثجذاقديمة

،شمرا(راس)أوغارتفيكماالوراةفيتظهرهي

دم!:34")تكويأسهمالأحياءحزنعنفتعئر

يصيرجا:02؟أي3،3:اابما:اصم2

وتشكل(الاعتداليطلبالذي38:16-23

الذىالث!قاءعنالمعروفةالنبزدةالأقوالموضح

-15:2؟324:)إشبالاشخاصأوبالبلاديحل



ينمود

+-:48؟647:5-7؟:9216؟7:؟2:6!ر3؟

عا؟-2223،-42:6117؟7:18حز؟38

الطقوسهذهمعظمنجدأ:16(.مي8:.ا؟

عز7:6؟)يشعميقألمعنللحبيرالحدادخارج

شإ9:ا،)نحالتودةعنأو41:ه(إر9:3؟

نف!أننشطيعلا13(.:8-9،إيوء؟22:13

:27-91الاالرؤوسوحلقالتخديئىحرملماذا

نأمعا(،:14تث؟للكهنةتواعد:21:ه28،

،16:7)إرع!يعققوالمالذينالأنبياءفيذكرهذا

لسفريعطىالذيالتاريخأماا(..8:عا،41:ه

نإنقولأنعلبنافيفرض،القداسةوشرعةالتئنية

نث91:27-28،لاأماتطتق.لمالشريعةهذه

لجلتكريمئةممارساتعلىيدلأنفقد14:ا،

هذاولكن8:14(.)حزتموزأو18:28()امل

أمامحفانحنحيث،21:لاعلىينطبقلاالشرح

فيؤضعتإضافةأمامهنانكونقدحداد.طقوس

هوئةعلىبالتشديدتهتت!وهي،المنفىبعدالنصن

الأمم.وسط3(:14)تث"المقذس"الثب

فألهمعينهالاهتصاموجاءالجئت.نجاسة4(،

الكهةتمنعطهارةحولالكهنوتيالمرجعقواعد

1(.ا-ا21:إ-5،بم.أ:6-7الاالمقذسبن

؟5:2)عدالعبادةوجماعة6-9(:6)عدوالنذراء

جثةكانثلو)حتىجثةلمسمن2:13(حج

إلىبصلهذاكل4(.-.:1113لا،طاهرحيوان

إلاتطنقلم،91)عدالطهورالماءطقوسمعذرونه

الجثةمنتجحلالتيالقواعدهذه31:23(.في

لا،الموتىعبادةبإزالةكنئةئفهم،بالذاتالنجاسة

بأنالقانلةالقدبمةوالفكرةوجودها.علىبرهائا

مذينتمونبل،اللهبركاتفييثاركونلاالمرتى

بعاتلونجعلئهم،والانفصالاللعنةعالمإلىالآن

تث؟94؟)هوالطقوسبحسبنجسةككائنات

منفاويالبحدالتثرجكانهذاأجلمن14(.:26

والنجس.الطاهرحول

استحضارممارسةإن.الموتىاسنحضار،5(

27؟91:31،02:6؟لا)شجبهاالموتى

معرفةللموتىإنتقولفكرةتكشف11(:18تث

1272

عبادةوجودنشنتجأنلناتتيحلاولكنها،سامية

أصم)!الجمعصيغةفي)الله"الوهيم"فلقب.الموتى

للملانكةكماليهوهالثوراةتعطبهالذي28:14(

)مزالرفيعينوالبئر98:7(؟ا:8،692:)مز

علىيدك:7(،45)مزواسث6(،2:821؟58:

عنيكف)"عائد،بثرفيوالفوقالسريالطابم

جواب)نفهمه891:إشأما(.صموئيلأنهنفه

يتيحفلابدأ(،علىتاكيذاأوالنبهيئقبلمنصخرية

صاحبأنيقى.آلهةوكأنهمالمرنىنعتبرأنلنا

أمزاالموتىاستحضاراعبرالذي:3-2891اصم

منعودةبإمكانةيقول)آ3(،بهمسموحغير

02(.:46)ييصموئيليخمنمافيأقله،الثميول

التموعهذامنأخرىمعتقداتؤجدتوفد

"ميف"رعناوغاربتفيبعضهم)وتحذث

علىندلنسل(علىللحصولعبادةلهمتفذمالذين

الموتىسلطةعلىيدلاسرائيلبنيفيقديماعنفاد

.الانجابفي(منهمالنخبةستضا)ولا

.(2:1)امكالمكابببنوالدمتتياإقامةموضعمودين

مودينمذبحعلىللأصناميذبحأنمتتيارفض

وأولادههوالمدينةتركعلىفأجبر2:23(،)امك

انتصارايهوذاأحرزمودينقرب.الجبالإلىوساروا

ملىسمعانوساراي(.13:4مل)2عسكريا

جندهمعالليلسمعانقضىمودينترب.كندبيس

متتياذفنمودينفي16:14(.)امك

ويونائان9:91()امكويهوذا"7(2:)امك

نصاالمدفنعلىصمعانوشثد13:25(،مك)1

إلمطكلم03مودينتبتعد:27-13.013)أمك

اورشلبم.منالغريىالشمال

الجديد.العهدباصفارلائحةأقدمإقانون(موراتوي

الميهبةفي)1672-.175(موراتورييهشفها

المخطوطبعود)ايطاليا(.ميلانوفيالامبروسيانية

نحمخةولكنه،الامنأوالسادسالقرنإلىالحالي

القرنمنالثانيالقسمفيدؤنتقديمةوئيقةعن

هببوليتسبدعلىجوارهافياورومةفيالئاني

وهيسطرا85اللاثحةهذهتتضضن.الروماني

إلىالير.فهمهايمعبمعقدةلاتينيةبلغةمكتوبة
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يعذدضهائه.وفيالمخطوطبدايةفيالتشويه

عب،يذكرولاالجديدالعهدامفارالمخطوط

بتحفظ:ولذكررؤيذكرأنهغير.بط2،ابط،يم

يرفضولكنه.الحكمة،المنحولةبطرسرؤيا

اللاذقيةأهلإلىبولسورسائلالمرقيونيةالكتب

ويوردمتنؤعة.هرطوقبةوأسفازاوالاسكدرلة

.مفيدةةقراءأنهعلىهرماسراعيكتاب

والعراتالمعلم:مورة

فيالمديانيونختمسفحهعند.المورةتل14(

إلىكلم01تبهعدا(.ت7)قضجدعونزمن

ضاحي.جل:اليومتابور.جبلمنالجنوب

شكيمقربتقعمورة.بلوطات،2(

بلوطةنف!هاهيتكونقدا:.3(.اأتث

9:دم!(.)قضالعائفين

كتابصاحبالكهنوتيالمؤرخنسفيكفوقيمؤرخ

والذي،اسمهنجهلالذيأخ(،2،أح)1الاخبار

هماونحعزإن.يبدوماعلىونحعزمؤلفأيضاهو

كلمانهفييستعيدعزإنثم.الاخبارلكتابامتداد

أخ2وأخافينجدأنناكما.أخ2كلماتآخرالاولى

عينهاوالكلماتعيةالاسلوبونحعزفيكما

ئسمبعيدزمننذعينها.والافكارعيهوالروح

العبريةالئوراةانئم.قسمينالكبيرالاخباركتالث

كتابصاروهكذاالاخبارقبلونحعزجعلت

)اعتبروااليهودلدىالمقدسالكتابنهايةفيالاخبار

فيفألغيا،وملصمعلىشيثايزيدانلاأخ2واأن

العبريالنمننهايةفيجديدمنؤضعاثم.الأصل

ونحعزفيالمذكورةالاحداثآخرإن.اليهود(لدى

اشاراتهناكولكن..مق004سنةحوالىتقع

هذابعددؤننح(+)عزالكتابانعلىتدل

وهذا003.سنةحواليذلكيكونوقد.الوقت

لزربابلواحدة:للسلتينقراءنناخلالمنواضح

الأعظمالكاهنليثوعوأخرى-34(391:أح)1

الفارصيةالامبراطوريةصارت(:اا-ا.:12)نح

نإ.الأراميبالطابممطبوعةاللغةإنثمبعيذا.واقغا

وبأتيانسابسلسلةهيداودتسبقالتيالأزمنة

خاصةبصورةيث!ذدداودعنمفضلخبربعدها

موسى

أجلومنالبادةث!عائرأجلمنفحلهماعلى

.سليمانأجلمننفسهالشيءوبفعلالهبكل.

قصةإنئم.السامرةملوكعنيتكلملاأنهنلاحظ

الكاتبولكن،الث!مالملوكتقابليهوذاملوك

الوجهةمنصنعوهمااللذينالشرأوالخيرفييتوشع

بوشافاط،اصلاحاتيخصمافيولاسثضاالدبية

الدولةبناءإعادةولحعزفيويروي.يرشيا،حزتا

ومحاولتيالمنفىأيامبعد(الحاكمهو)اللهالبوقراطية

نتيجةولكن.ونحمياعزرابهماقاماللتينالاصلاح

مملكةمثالعنبعيدةظفتالإصلاحاتهذهكل

نأغيرالانبياء.إبىدعاعفاجذاوبعبدةداود،

بعدالحكمفإعادة.المثالهذاتحقيقيتمتىالمؤرخ

الكبيرالاهتصاموبسبب.النبوءةتحفيقهوالمنفى

لهذهمعرفتهوبشبوالهيكلالليتورجيااجلمن

المؤرخأنالثصزاحبعتقد،عنهايبرهنصرفةالامور

اليهوديللعالمكممثليظهروهو.اللاويينمنكان

بالمستقبلعظبمةوثفةلثعبهكبيرحثيحزكه

الله.مواعيدإلىتستند

دثر.حانوسيلىخلف.حثيملكالاولمورسيلى

الفراثتتغثمالشماليةسورلافافتتحبمخاد،"

بابلفيالكبرىالاموريةالمملكةعلىفقضىجنولا

البابليةةالاسانتهتوبذلك.0016سنةحوالى

ملوكها.أعظمحمورابي!كانالتيالاولى

صثماولا،الفراعنةوبينبينهكانتالئانيمورشلي

لم،سوربةفيطوللةحربالأولوسيئيحورمحص

مواتالي.!خلفهمعإلآتنته

قريبيهوذاسهلفيموضع.جترججتمورشأ

ميخاالنبيموطن141(.)ميجتمن

المورشي.

التةوهو22:2()تكاسحقذبيحةموضعمورية

يقولكماأورشليمهيكلعلبهاشئدالتي

أ-3:\.2

ثلابن.:موسىالمصرلة.منيئتقم!سى

ابناىرعمسيس)رجثحوتمس،احموسي!ى

مثه:بالحبرية:الاسم2:.أخريربطرع(.

مراراموسىاسميردالما..منخلص،اخرج



1274

خربينمرات)607القديمالعهداسفارفيعديدة

بما.(مرة08)الجديدوالمهد(ه:24ويث!2:01

0125،سنةحوالييبدو،ماعلى،نئمالخروجأن

الوتت.ذلكفيعاشموسىفيكون

والخروجموسى)أ(

المعذبالعبرانيالشعبإلىموسىانتمى1(،

انيضفافعلىولد01-15(.حكا؟)خر

2،6:16،18،02:ا؟)خرلاويةعيةمن

مننجا23:12-13(.أخ-92،ا26:95؟عد

حك2:أ-.1؟)خرفرعونابنةبواسطةالفرق

حكمةكلوتعلم7:02-21(،اع18:5،

)اعسنة04ابنصارلما7:22(.)اعالمصريين

عن2فداا(،ا:2)خرشعبهيتفقدذهب7:23(

أهلهولكن.مصررجلأوقتل،المضايقيناخوته

7:35(.اع11:14،حك14،ة2)خررفضوه

م!يانإلىلجأ،فرعونغضبمنخافأنهوبما

ولدينفأعطتهيمرونابنةصفورةوتزوج

الصحراءعبرمسيرئهوقادنه2:12-22(.)خر

العليقةفيالربمعلقاء:حوريب=سيناءإلى

يذهببأنموسىعاتقعلىملقاةمهتة،المثشعلة

بهاالموعودالارضإلىوبقودهمالعبرايخينوبحزر

الآياتاجتراحسلطة،يهوهاسموحمطللآباء،

كمساعدهروناخوهلهسيعطىالذيلموسى

إلىموصىعادحينئذ.(18:-4ا3:)خروقرجم

عديدةمداخلاتوبعد4:18.13-ا)خرممر

والعجائبالآياتمنكثيرمعفرعونلدى

مز34:12؟تث5-13؟خرمصر.)ضربات

شإ2،ة45سي01:16،حك26؟ت501

الحردةإلىالطريقهرونمعموسىفتح63:12(،

وقاده،(-،1ا4)خرالاحمرالبحرفعبزه،لعبه

عبر5:25(عا32:13،)عدصنة04مدة

،-14ااعد،:2217-15:18)خرالصحراء

الث!ريعةوأعطيتالعهدغقدسبناءوفي2(."2-ا

التيالذهبيالمجلحادثةوبمد91-24(.)خر

الحهدتجذد،والغضبالصلاةإلىموسىدبعت

الجبلمنموسىونزل.ثانيةمرةالسريعةوأعطت

اللهمحدرأىلقد32-34(.)خرمثغووجهه

32:16؟16:.ا؟رخ+:18-23؟)خر

سي99:7،مز2:8؟مك382-04:34؟

موسىوصلولما3:7-13(.كور52؟:45،3

علىسنة012بعمروهومات،اريحاتجاهموآبإلى

وترك2:4(مك2رج،اي34:)تثنبوجبل

الدورهذا.كنعانإلىالشعبقيادةمهمةليشوع

،24:هيئىسيذكرهالخروجفيموسىلعبهالذي

21،*:مز8:53،اكل8؟:12،6اصم

-اا63:إش،:16ا15-ا:01حك؟501،26

7:36؟اع؟64:مي؟12:14هو،13

92.:11؟316:عب:2؟01أكور

وابهرحليئاموسىكان.موسىيثخص!ية2(،

3:11،خررج12:3،)عدتواضعاالناس

)تثاللهرجككان45:4(.سي؟3؟4:.ا،

خادم،يهوهخادم،اللهخادم،6(:14يش؟اله!ة

ذامحتازكان34:ه(.تث12:7؟)عدالرب

وحبببا(اعهم!:)خراللهوصديق:23(ا60)مز

؟ا:11)حكقديصاكانا(.:45)سىوالبثرالله

:28؟6)خراللةويكلمهاللهيكلم،6(2،4:!4سى

ةعبارةمرة002منكثرونقرأا(.طهمم!:9-ا

كان.تث،عدلا،خر،في،موعى"الرب"وكلم

اللهباصمبتكلمالذيذلكأينبيأ،مرسى

02(-18:15تث24؟:11عد6-7،ة91)خر

02:18-)خروالبثراللهبينوسيطايبدووالذي

أجلمن:كمتشفعدورههامن24:2(.21،

وحدهكان.خاصةبصورةوضحبهوأختهفرعون

لوجهوجهاالربفعرفه24:2(،)خراللهمع

؟8(.12)عداللهشكلهوورأى34:.ا()تث

اللهحكمةفبه17(.5،اة)يشمعهفالته

الآخردنإلىينقلهالذيوالرو!اى(:6ا.)حك

كاهناسثي34:9(.تث11:25؟)عد

2:1(.أخرلاويقبيلةمنوهو6(ة99)مز

كهنوتالعازرإلىونقل،كهنةوبنيههرونكزس

الذبيحةمرصىقذم-28(.:0223)عدهرونابيه

باركهرونومع24(:91)خرالثعبتقذسالتي
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23(.ة9الاالشب

والشريعة.موسى)ب(

خر،،)تكالخمسةالأسفارفيفسمأقدسان

ي!مثىبتانوكس(يسمىلهذاتث،عد،لا،

12:5(،5:17؟تمفدمة،)سي:الئرلعة

موسىشريعةكناب44(،ة24الوموسىشريعة

شريعةأو18(8:)نحموسىكتاب8:ا()نح

الوموسى:بساطةبكلاو،315:كور2موسى

إلىالشريعةتتضفن2(.21:ااع92،31،ة16

وتعليما.انجاربةأقساتا،وتوانينتثرلعيةترتيبات

والدينيةالاخلافيةالحياةتنظيمإلمطتهدفوهي

!ذا.ومحررهقائدهموسىكانالذيالعهدلشعب

لاحيثالبداياتكنابإلىموسىسلطةامندت

اعطيتأالريعة:17ايووقول.موسىاسميرد

"قالمثلا:.عديدةعباراتتوضثه(بموسى

"قال:أو.لهم"وقلاصائيلبنيكلم:لموسىالرب

وحمل...فرلضةاووصيةوترد".لموسىالرب

...الفرائضوكلالربكلماتالشعبإلىموسى

الذيذلكإنه.ويفرضوبأمرفقطيقللموموسى

أجزائها.مناجزةأوالثردعةكتب

الجديد.موسىبسوع)ء(

)اعوفاديارئبسااساثلإلىمر!ىارسل

البيهوالذيالمسيحعنصورةإنه7:،3(.

)تثالاخيرةالازنةفيأعلنالذيبموسىالشيه

)يوالنبيهويسوع7:+(.3:22؟اع18:،1؟

وموسى.46(:5)يوموسىعنهتكلمالذي21(:ا

علىلبدلوز(-17:16أتالتجليوقثحاضر

محئىءوالىالجديدالعهدإلىالقديمالعهدمنالعبرر

؟2:هاتم،391:)غلالوحيدالحقيقيالوسيط

كانت3:13(.)غلالوحيدوالفادي8:6(ب

إلىيقودالذي3:24()غلالمرفمامويعىشريعة

جبلوعلى14(.:01)رومنهايتهاهوالذيالمسيح

الثمريعةيسوعاعلن5:ا()متالجليلفيحقير

علىتحموالتي5:3-7:92()متالجديدة

فراثضصارتأجل5:.2(.)تالقديمة

!ذم23:4(،)متتطاقلاالقديمةالثريعة

با(رؤ)موسى

)متخفيفاوحملأطئانيزاشريعتهيوع

الحقيقةالناسإلمىيسوعحملواذ.3(.:11-28

الطريقإنه:نفسهلهمقدم32(،8:)يوتحنثصالتي

!ثوعمرام!ابنموسىكان.والحياةوالحق

وزوجتهمر3!واختههرون5أخوهكان.بركابد

وابنه،يثرونو"حولاب!وحموهصفورة*

.ا:جرشوم

الاولالقرنإلىيعوديهوديمؤتف)انتثال(موسى

منهقسملناوبفيالارامبةأوالعبريةفيدؤن.م.ب

بعطينااللاتيية.فيناقصنان(والنهاية)البداية

موتحنىإصرائيلمستقبلعنلوحةاليهاب

أماماللوحةمذهموسىيرسمالكبر.هيرودس

تعزيةبخطبةالكتابوبنتهي.انتقالهقبليثموع

.انتقال،رج.موسىيلقي!ها

ا-2،:18بما:48بما3:خرحصب)حمو(موسى

في.مديانكاهنيشونهوموصىحمو12،

2:16(.)خرمديانلكاهناسملا18:2خر

يسئىوهومو!ىزوجةصفورةابنتهصارت

ابنحولابيسئى.ا:8،عدفيرعوئيل.

يتكلما4:اوا:16قضفيالمديافي.رعوئيل

كحميالقينيرعونيلابنحويابعنالص

المعطياتهذهبينيوفقواأنالئزاححاول.موسى

اعتبروهالذيرعوئلوحذفوالقئا،يتروفجعلوا

كاف(سبب)دونوقرأوا،2:18خرفيمزاذا

فيحمو()أيحتنبدلصهر()أيحتن

هذهولكنا.4:اا:16؟تض92،ج01عد

من!همالأششاصهؤلاءأنتشىالمحاولات

وحرلابالمديانثبنعنهوفيثرون.مح!لفينأقوام

ثلاثةأمامبل،تقليدينأمامهنانحن.القينئبنمن

مافيكوشية(هيموسىامرأةا:12عد)فينقاليد

تقلبديكونتدغرلبة.بامرأةموسىزواجيحصن

التاريخ.إلىالأقرباا:4و:116قض

.بالأولالقرنإلىيعوديهودقيكتاب)رؤيا(موسى

يونانتةنرجمةفيوبقيالأرامئةأوالعبرتةفيدؤن.م

ئيتعنوحواء،آدمعنيتحذثوأرمئه.

حياة،هوآخرأبوكريفمنقريتافيبدو،وقابين



شريعةموسى

رؤيا.8رخوحواء.مآ

بننانوكس."رجشريعةموسى

بعداسمهيردشخصاكثرهو(القرآن)فيموسى

الرلث"كئمهالذيذلكإلطسررة93تشير.محمد

وفعلا!رائيلبني!الىفرعونإلىأرصل.،بوضوح

المواضيعهذهالتقليدضخمولقد.عديدةمعجزات

موسى.سفرعلىوشذد

بنتانوكس.،رجكتاب،موسى

والبيبليا.السرلانثةالكناش!رجبوكيفاموسى

موسبروت.5ر!موسير

محطاتمنعطةأسير(.)رجالرباطات:موسيروت

موسيروتإلىحشونةمنانتقلوا.الخروجس!ر

31(.03-+:)عديعقانبنىإلىموسبروتومن

وقد:6(ا.)تثهرونماتحيثمرسير=هي

05(.32:)تثأدومحدودعلىالجبلهورنكون

إلىتعودقصيدة42منعحوعةسلممانموشحات

فيأواليونانئةفيدؤنتمتهؤد.سيحئمحيط

فيب.م.،07-125السنواتخلالالحبرثة

تكونأنئستبعدلاولكنالرها.فيأوأنطاكية

موثحةأربعبنلأن،الاصلئةاللغةهيالرلاثة

كتابفي،القبطيةفي5،السردانثةفيإليناوصلت

)الايمانسرفيابتي!!اسمهكنوصي

اليونانثة.فيفقطواحدةوموسحة(،والحكمة

البيهبئيما.المزامبرعلىسليمانموشحاتنرتكز

قمرانكتاباتمعاتصالنقاطعذةتتضمنوهي

اغناطبومىورسانلالبوحناويوالادب

المؤمنلدىالفرحفهويمئزهاماأما.الانطاكي

،الخلاصفيحالتةشاركةيشاركالذي

موضوعوتكرار،الم!مبحعيءأجلمنوالث!كر

فتذكر،يسوعبحياةيتعئقفيهماأثاالمعمودئة.

صورة،عماده،المياهعلىسيرهالموشحات

البتولتة.فيوولادته،الصليب

منجذاقربسليمانموشحاتلاهوتإن

علىخاصلكلفهو.يثذديوحنا.لاهوت

والابن.الآبوحدةعلى،وحنانهاللهرحمة

وثيقاارتباطأالكرصتولرجباوارنبطت
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الانتروبولوجياأماا.2:ه-افلبكرسنولوجية

وانتروبولوجيةبول!انثروبولوجيةعنفتختلف

العهدفيالحكميالنقليدخطفبحسببوخا.

ضالبنبينالبشرالانتروبولوجياهذهتفسم،القدبم

ينحصرولا.اللهومعرفةالحقلطريقتابعينوبين

خلقثةوجهاتفيالانتروبولوجيا،فيالثنائيالفكر

الكولط.البعدأيضأيثخذبل،وحب

ماشك."رجموشك

موشي.عشبرة،منموشولون

6:91،)خرلاويبنمراريابنمحليمعهوموثي

يشكل24:26(.21؟6:4:23،أخأ02؟3:عد

الموضوئبنعشيرة03(23:23:24؟أخ)انسله

القديمةالسسلةهذه3،26:58:مه!؟)عد

إلىالئقسيمصنوتختلفثديمةهياللاوثةللعثمائر

فياللاوثبنمسكنلمجعل.مراري،قهات،جرشون

هوالذيابتان،موصينسلمن(.حبرونمنطقة

6:32(.أخ)االكبارالثلاثةالمغنينمنواصد

محتلفة.مواضيعشروماتا.:العلمثةالكلمةموشيات

وكتت.الاسكندرانياكلمنضوسموشياتهناك

الكتبمنكاملةمقاطعحولموشياتأوريحان!

دا،فيصوسنة)خبرآيةآيةتثرحهاالمقذسة،

.ضاعالكتابهذاولكناكور(.

العمارنة)نلدمشقجنوقيتقعمدينةموث!يمونا

،182.)183

افي.،المخرجموما:

2:46(.أخ)اكابصلةعيفةابن1("

بنيأجدادومنشاولنلمنبنياميني24(

9:42-43(.=8:36-*أخ)اآصيل

والكفيرة.المصفاةمعتذكر.بنيامينفيمدينةمومة

.:1826ي!رج

منها.القوقازجبالنحوسوربةشمالمطفيمنطقةموصور

في.(16:اأخ2=01:28مل)9خيلهسليحانجلب

ونصخحها.مصرائيم:نفرأالحالتينكلتي

وعد.5رج)او(موعد،

فيالثاقالنظامالمحذد.الوقتالموعد.موعد

وكبيرها.صغيرهاالأعيادعنيتحذث.المثمناة
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فسحيم،عروبين،شبت،عشر:اثنامقالاته

هشه،روشبيصه،سوكه،يوما،شقليم،

هذهزتبت.حجيجه،قطنمرعد،محفه،تعيت

يثقليمومقالاالأصغر.إلىالأكبرصتالمقالات

وضعاولكنهمابالأعياد.لهماعلاقةلاوتعنيت

وتتفيتقعأحداثعنتكقمانلأخهماهنا

لانهتالسبت"شبت"معالنظامهذابدأمحذد.

لاأسبرعكلمزةالشعببهيحتفلالذيالعيد

سنة.كلمزة

فيعثرالحاديالمقال.الصغرىالأعيادقطنموعد

ويعالجفصولثلاثةيتضئن.المثشاةمنموعد

فيالممنوعةأوالمسمرحةالأعمالخاصبشكل

يعالجكما23:+(.الاوالمظالالفصحعيد

هذاكلوالأعياد.السبتيومفيالحدادقضايا

ونوسفنا.،التلمودان*فيهسيتعئق

9:6.هونو!.،ممفيسكأر!موف

مننعرفالالخ.عاصتها)مملكة(موكيش

خلال)حكماتاكومعمي،ليميارلمملوكها:

حتوسيليالخيئالملكالمدينةدئر(.17و18القرنين

هذابعد17(.القرنمنالثاني)النصفالأؤل

نأإلىوكمدينةمملكةكعاصمةأهمثتهاالالخنقدت

إليهافأعاداهـ05عامحوالمطأدربميالملكإليهاعاد

وشهرتها.قؤتها

نحرج15:26؟)بثىيهوذانقبفيمدينةمولادة

)يثىلثمعونقديمةمدبنةهي11:26(.

حسابعلىلهأعطيت4:28(.أح91:2-ا

المنفىبعدجديدمن!مكنتاليهوذاويين.

أسمانياتفيدكرتنكونقدا:26(.ا)نح

عراد،عنكلم6فابتعدت،القيصريأوسابيوس

هيرودسإليهلجأالذيالادوميالحصنملاتههي

يقتلأنحاولوهناك،غزلأنبعدالأولأغرباس

حينذاك.(471ة18دياتالعا،)يوسيفوسنفسه

القريب.الملحتلأوالقصيفةخربةفنيموقعهانحذد

51البيدةالوطنخربةفيجعلوهاآخرينولكن

أحداسمتكونوقد.سغبئرمنالمثرقإلىكلم

مولد.:برحمئيلأبناء

نولتريامو

مريم.مولدإنجيل،رجإنجبل،مرلممولد

"بوشت"حركاتمع"ملك"لكلمةلمحريفمولك

أصلمنكلمةمولكالحار".لاملكصارالعار.

فهممولكولكن.الذبائحمننوععلىتدلفينيقيئ

25:2-ه،2؟18:االاالهاسموكانه

أشوردةفيملبك32:35(.إر23:01،مل2

عندمولوخاوملكوم.ماريفيمولوك.وكنعان

في11:7(.امل12:03؟صم)2العمؤنين

بدلملكوماليونانئةمعبقرأمنهناك:117امل

،الومأما.7؟43أعرج.العبرئةفيكمامولك

فيكلو)معباديةذيحةمولكفيالشزاحفيرى

)ديودورسالحملأوالطفلئذبح(:الفينيقية

التفسيرولكن14(.:02التارثحثةالمكتبة،الصفلي

بالنارالأطفالحرقوممارسة.جدالموضرعهو

قد:3(16مل)2احازمعالأولىللمرةدكرتالتي

الأطفالذبائحإن.فينيقيتأثيراسرائيلإلىجاءت

02(:16حز31؟7:إر،وصان)باتالأبكار

مل)2هئومواديفيتوفتفيأورشليمفيالمقذمة

تعاتبكانت35(،32:إر03:+؟إش؟23:01

فياسائيلإليهالجأالواقعفي.الضريعةلطلالموت

منالنجاةلبنال17:17(مل)2الأزمةأوقات

لتفيدإنرمزفي.تنقيةبعملليقومأوخطر،

المعنىالنور"في"مرورلعبارةأعطىقدالبهودي

الوثنية:إلىاسرائييينأولادنقلالاشحارفي:

هدد.أوعثتارمعبدفيبتكريسهنالبنات

رذلتوهكذا.وثنئ!امرأةمعبالاتحادوالصبيان

أخذواالذيناصائلبنيأعمالالأنبهياءنلميحات

بممارسات12:6(مل)2ومنسىأحازعهدفي

يولنيا.إصلاخسيلجهاأيثورثة

عثيرةمن،وابيجائيلابيشورابنيلد.الذيموليدت

مولادة.5رج2:912.أخ)ايرحمئيل

هي.واللهالواحدمنمؤتفةيونانثةكلمةمونوتاوتة

دونيعبدالذيالواحدالإلهديانةالتوحيد.ديانة

التوحيد.!رج.الآلهةسائر

أخرىبآلهةالاعترافمعواحدإلهعبادةمونولترلا

.الشعوبلحائر
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بترتبتهنم.السومرىالعالمفيالاهةتكونقدمي

ترويأسطورةميعننقرأ.والرذبالعبادةشحائر

لدىإريدو،إلى(أوروك)منانانةالالاهةسفر

برتبط"مي"؟موضوعهوما.إنكيالاله

والاجنماعئةرالدينئةالسياسثةبالاشكال

الإلاهةهذه.المدينةفيوالعباديةوالاقتصادئة

عدد.الدينئةبالحفلاثضهتئ!وأخيرأ،ا.العاتنطم

يص!ك.شيءكليحني7.05،0036،هو"مي"

الآلهةسائرإلىوينقلاخا،وانليلآنالترتيباتهذه

العجيب.العالمبحفقونالذين

السعد.علامة،البمينمن:يامين

الحامسةالكهنوتئةالفرقةرنيس،1(

24:9(.أخ)ا

زربابلمعالسبيمنعادكاهن،2(

الريعةبحفظالعقدعلىووفع12:ه()نح

عائلةرئيسمنيامين:=نفسههو.ا:8(.)نح

12:17(.)نحيويافيمزمنفيكهنة

غريبةامرأةنزؤج.فرعوشبنيمناصرائيلي3(،

:25(.ا.)عزتركهاعلىوأجبر

الماء.*رج)ا!(،مياه

تحتم293علىيقع.كلم76طولها!(أالبحرميت

بحرء=هو25،:الملوحةدرجةالبحر.سطح

هو3:16(.)يشالأردنمياهيستقل.العربة

المقيمةإصائيلتجائل،رضالغربئةالجنويثةالحدود

4:94؟3:17؟)تثالأردنةشرقيئفي

يربعاملمملكةالجنولتةوالحدود12:3(،يش

)تثالملحبحر!=وهو:25(.14مل)2الثالما

الحدوديثمكل12:3(.3:16؟يش3:17؟

12(.3،ة34)عدالموعدلأرضالشرقثةالجنوبثة

أيشليهوذاالضرقئةالحدودنفممهالوقتفيوهو

ىأالكبيرالبحريفابلالملحبحرإن15:2،5،

14:3نكفي91(.:18)يشوبنياميناتموسط(

وهو=سدبم.(غور)أووالىهوالملحبحر

الئرقئة،إعرائيلحدودعلىيدك.الشرقيئالبحر

حدودعلىيدكالغرفماالبحرأوالكبرالبحرأنكما

كز"2:02بو؟ي18ة47)حزالغربتةإصائيل

فيالمنوسطمعمقابلةفيالميتالبحريوضع.8(:14

كز-72:8)مزالبحرإلىالبحرمن:عبارة

7:أ)ميآخرإلىبحرمن:أو.(712:مي؟هـا:9

المثالئة.الأرضحدودعلىيدكماوهذا12(،

شا02:2؟أخ2في"البحر"الميثالبحرويسفى

9311:حز32،:48إر:16،8

مبداس.ءرجمبتا

مرتفعاتمنحكمت.الحورتونأشسهامملكةميتافي

إلأمنهاأشررتحزرولم.المتوشطالبحرإلىماداي

1365-0132)حواليالأولأوبلمرأشورعهدفي

الفخارثة)هيداسوكانيعاصصتهاكانت.(..مق

ماعلى،خلفتلشرقيئيالخابورضرعلىالواتعة

أريخابوزغان،،نوزيمركزها:وأهئميبدو(

النصوصفيسفيتالحالئة(.كركوك)جنوب

جلبات،هانيحكامها:مننهاردنا.المصزدة:

الحثئونأزالالثاك(.انحوت)صاهرتو!ثراتا

ميناني.مملكة

.متراعطية:ميتريدات

يأالهلين)محبيخلهلانيسالأولمينربداث(41

ابراناحتل-913(0)171الفراتثبنملكالبونان(

وبابلونية.وثوشن

الفراتتينملكالبهير.الثانييترلدات،2(

الاسكعديينمنالثرقئةإيرانحزر)123-86(.

الازدهار.مملكتهومنحأرمييامنجزةاواحتل

الحكمعلىسيطرأوباتور.الراجمينرلدات34(

يطردأنوهمهتوسعتةسياسةوبدأ..مق111سنة

()701مملكتهإلىالبوسفورضئم.آسيةمنرومة

)09بيتينيةملكنيقويدسمعبفلاغونياواقتسم

فالردأرمبنيا،ملك،تغرانمعتحالف.(.ق.م

أعادترومةولكن.)49(كبادوكيةمناريوبرزان

ميتري!اتببنالحربمنبذبعدفلم،اربولرزان

أملا(،رومةحليفة،بيتييةمبترلداتدثر.ورومة

علىيثوراناليونانثئمالصغرىآسيةوجعل

فاحتك،الرومانيالقنصلسيلا،جاء.الرومان

ولكن)85(.الصلحمينرلداتعلىوفرضأثينة

إلىيترلداتعاد)74(،ب!تبنيةرومةضثتحين
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وقهره،بيتيةمنلوكولوسفطردهالحرب

أرضإلىهرب66.سنةنهائثةبصورةبومبيوس

جنودهأحدمنطلبوهناكالحالئة()روسياالقرم

بقتله.أن

هناك.ايجهبحرعلىلبمبوسجزيرةفيمرفأميتيينة

)أعالثالثةالرسولئةرحلتهخلاللبلةبول!قضى

اي(.02:4

والحكايات)مبتوس(الحطرعموعةميتولوجبما

منبمنطقة،الشعوبمنبشعبالخاصة

سطرة.*رج،الحضاراتمنبحضارة،المناطق

العهد.!رخ)ار(،ماق

مثل؟هومنيخا:

نسلومنمربعلابننجيامين.قبيلةمن14(

=8:34أخا9:12؟صم)2شاولالملك

=8:35أخ)اعديدينأبناءأبووهو04(،9:

آحاز.نحرء(،:)أونارج،مالك،فيتون41(::9

الئرلعةبحفظالتعفدوفعلاوي24؟

ا:12(.)نح

فيأقامالذيميخايا(أيضأ)يستىمتنياوالد3(4

أيضأوهو.آسافنسلمن.(9:15أخا)أورشليم

أورشليمفياللاوتينرئيسعزيأجدادمن

الهيكلتدشينرافقالذيوزكرياا:22(ا)نح

35(.:12)نحالموسيقثةبالآلات

أجدادومنرأوبيننسلمن.يوئيلابن"4(

5:5(.أخ)ابثيرة

قهات.بنيمنلاويميكة:*رجء(،

معخاضامعبذاامتلك.اسرائيلمنرجل64(

دانطلاخجاءت17:اي(.)قضوكاهنصنبم

نهايةعنكاهنهوسألتميخاعندوتوقفت

دانبوهاجرواذ18:ا-6(.)قضمسيرتهم

ميخااحتبئوصنمه.ميخاكاهنمعهمأخذوا

18:13-31(.)قضعبثاولكن

لسأله.اخابزمنفينبئيملة.بنميخا،7(

ضذبهايقومحملةعنايرائيل،علك،اخاب

ثتمعاخزا.جوائافقذمميخابدأجلعاد.راموت

وحدهيخاكانوهكذا.الرلثإئاهأراهماقذم

فكثفهالحملةبفشلأنبأتزتف!.نبي004ضد

النبيئبيدوجههعلىيضربأنالصرلحكلامه

ولكن.المديةحاكمسجنفيئوضعوأنصدقيا

خفهلقيوهناكالمعركةإلىاخابذهب

18:7-27(.أخ2-22:ه-28)امل

واحازيوتامزمنفينبي.المورشتيميخا"8(

هوإشعيا.البيئعاصروقدا:ا(.)ميؤحزقيا

26:18-91إريذكرعشر.الائنيالأنبياءأحد

بالشقاءالنبيئأنبأأورشلبم:ضذقولمعاسمه

مورثتمنالنبيئهذاكان.أحديعاتبهولمللمدبنة

منالغرتيالجنوبإلىكلم35نجحدالتيشا()1

تثرفالتيصهوذاهفابفي،شفالهفي،أورشليم

نإ.المتوسطللبحرالموازيالساحليالسهلعلى

يوثامزمنفيميخايجعل)1:ا(الكتابعنوان

وحزقيا)736-716(وأحاز74-6*(0)

الأشورفي.الامتدادحقبةهي)716-687(.

لمملكةحذاووضع،السامرةصجوناحتل

مملكةينحارببواجتاح.(..مق)721الشمال

)107الدمارمننجتأورشليمولكن،الجنوب

تكلمميخاكانإننعرفأنالصعبمن.(..مق

ئلاثةعرفتالنيالطويلةالحقبةهذهكلخلال

بعديتئأبدأأنهفيشكلا)074-687(.ملوك

أنهويبدو)1؟2-7(.721صنةاورشليم،دمار

)1؟8-16(.107سنةالأشوريالاجتياحشهد

)إرحزقاأيامفييتكلمزالماإنهالتقليدويقول

وعظ.وهناك.يهوذامملكةمنميخاكان(.26:18

.(9-12)3:أورشليمإلىمضىثم،منطقتهفيبدأ

.م)ع"الأرض"شعبمنوكان،الريفمنجاء

يكنلمأنهعلييدلأنوأسلرلهلغتهولكن.أرص(كل

اثصلمثقفرجلبلالفقراء،الفلأحينمن

منكانأنهعلىتدكإشاراتهناكبالحكماء.

الريفأهلعندافعالوظبفةهذهفي.جهوذا""شيوخ

منوعسكزيونمدنئونموظفونيستغفهمالذين

أخ)2رحبعامبناهاالتتي.إطضونومنالعاصمة

منمرسلأنهميخاوعى.منطقتهفي-12(:ه11

كلامهشابه.آخرينأناءفعارض)3:8(،الله



ميخا)سفر(

مورشت(من)القريةنقوعابن،عاموسكلاتم

نبيئ،هوثعميخاعامر.الحمالفيتنثأالذي

لماعميفاأثرهفكان،الجنربنبيئوأشعيا،الشمال

النبوفيوقولهاسمهذكروافالشيوخ.اللهشعب

26:18(.)إرالموثمنإرمياليخفصوا

الذبنأحدمبخابا(أو)ميخاعكبوروالد9(،

2(.0-22:12مل)2خلدةالنبثةإلىبرشثاأرسلهم

دشنتحبنبالبوقضربكماهنميخايا.01(،

.(12:41)نحأورشليمأسوار

ابيا.أمميكايا،ممهرج11("

يوثافاط.ضباطأحدمبكاباهو،ءرج12(4

جمرلا.ابنميكاياهو"رج134(

-ا.6:)يهسمحرنتبيلةمنعزيا.والد14(،

.)...21

)يعفر(يخا

أقامأربعةمينقسمأننستطيع.المف!مون)أ(

فكما2-4(.:)1الكونكدئانبهوهيظهر()1

بواصطةجهوذاشفرب-9(آهأالسامرةعاقب

المدنككسيدقر.والغربالجنوبمنآبعدؤ

صنحارب(.:ا-16آ.)طريقهفييجدهاالتي

)2:ا-ه،الأغنياءجثععقالتسكرنهذا

الوعدعنفاصلبعد،الأثهاموشتاجأ(.6-ا

والكهنةوالأنبياءالموطفينضذ)2:12-13(،

الهيكلجبلعنليهوذاوعود)2!.(-12أ)3:

-9)4:6-8،المثمتتينورجوع)4:أ-ه(

الذي-3(ا)5:المسيحيولدلحمبيتفياإ.4

القسمهذاوينتهيآ4-8(.)الشعوبيغب

عذةزوالتعلنخلاصنبوءةشكلفيبتهديد

)3(آ9-14(0)الأوئانعبادةوأدواتالحرب

ضذتهدبد-8(.ا)6:العقوقالثعبمحاكمة

)آ9-الاجتماعثةالتجاوزاتبسببأورشليم

الكونيعئمالذيالظلممنالنبيئوتثكي16(

رثاءبشكللصهيونمواعيد)4()7:ا-6(.

صلاتانوا-13(اآ)وانباءا(،)7:7-.

14(17-،.)18-02

الرسمةمزتينالكتابيقذم.ال!بأصل)ب(
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نبوءة،(والثالثالأؤل)القسمشفاءنبوءة:عينها

هذهتتجاوبلاوالرابم(.الثاني)الفسمسعادة

نعتبرلافنحن.الأصليالكتابنظاممعالقسمة

تقللبمواعبدالمرعبةالتهديداتاوقفتالنبوءةأن

دعوى)دتهتينللنبوءالمشابهةالبدايةإنثم.النتبجة

والكلطات6:اي(،ي؟ا:2إسائيل:على

الاني،بالقممالأؤلالقممتربطالتيالبارزة

فيالهيكل)جبلالراجبالقسمالثالثوالفسم

نج!دهاالتيا6:و14:هفيسمع،ا4:و3:12

علىتحمهد2(:1،البدايةفيكما7:7الخاتمةفي

المؤلف.عملعلىيدكمصطغترنب

فالتوحيد.لاهوتئاعملأميليس.اللاصت)ج(

فهو.علبهالتشدبدإلىحماجةفلا،وا!حأمر

أساسهيالئيجهوهصفاتئبرزبأنبكئفي

هومي.العظيمةرحمنه،اللهغضب؟كرازته

ترافقهالمإنللدبانةقيمةفلا.أخلاقيكاتب

المجتمع.وفيالفردعدالاجتماعتةالعدالةممارسة

نبوءتهفيقئةميلنايقذم،الم!يحانثةجهةومن

منالكبيرالقسمأنيبقى.أفراتهلحمبيتعن

تعاهدالذي،لشعبهالرببمحاكمةيبدأالكتاب

والمدنيينالديينالرؤساءهاجم.خانولكنه

)3:5(.الأنبياءهاجمكما11(،9،)3:ا،

البسطاءيملكهمايشتهون:والظلمبالجوراثهمهم

-ا.6:،11)3:9،بالعدالةييلون)2:2(.

كفالةوكأنهاللعهدالحقيقيئالمعنىحزفوا11(.

تصزفهبمعلىيوافقالربوكأنمثروطة،لا

خصوصامياهتئمأب(.)3:اأعمىبشكل

اسثةالسباالامورونركالاجنماعي،بالوضع

الكارثة.بحملالجورهذامثلأشعيا.لمعاصره

التيفالمدينة."أعمالكم"بسبب:312:مىوقال

فيهيقيمالذيوالهيكلمدنثونرؤساءيحكمها

منللأنبياءيعودفلا.12()3:سيدفران،الكهنة

)3:6-7(.سيصمتالربلأنيعلنونهكلام

ولا.(ا.:)4السكانويجلون.البلادسيحتفون

لئبعدهناكمنوذبيحةهامنذببحةتكفي

،الانسان"أيهاآخر:أمزايفرضفيهوه.العقاب
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نك:يطلبوماصالحهوماالربلكبينقد

بتواضعوتسير،الرحمةوثحث،الحكمتجريأن

الانبياءكرازةإلىميعاد.6-8(:)6"إلهكأمام

ةعاموسعندكماالحدالةفذكر،عصرهفي

عندكماوالتواضع،هوشععندكماوالرحمة

أورشليم.خهايةليتاصائيلنهايةولكن.أشعيا

اللهكفرانوبفضل)4:6-7(.تبقىفبقئة

ئذك.البناءعملسيعود-.2(71:18ورحمته

منلا،سيحملأو!ؤج-13(،اا:)4الأمم

المتواضعةلحمبيتمنبل،أورشليمالعاصمة

نقطةأورشليمونكون.شعبهليخثمى(ه-ا:)5

ويبدأاللهكلمةنجالون،الثعوبجصيعالتقاء

-4(.1:)4كلهالكونفيالسلام

ميكائيل."رجبخائيل

فيؤلد75ء-.65.النصيبينيالمعثمبادوتاميخاثيل

فيوضع.نصيبينفيتعلم)أدب(.دلبيعين

كماأجزاءثلاثةفيالمقذسللكتابشرخاالرلاتة

الصوياوي.يثوععبدعنهيقول

ميخا.5رج؟يهوهم!لهومنميخايا:

ميدبا.!هرخمدابا

انههمامععليهماالرلثروححكالداد.رفبق!داد

المعبدحولالواقفينمعيقفاولمالمحفةفيبفيا

11:26-27(.)عد

فريجية.،،ماشك!رجميداس

03.:12عديفولكمادئرتلموآبفديمةمديةبدبا

أولىفينرد16(.13:9،)ل!لرأوبينأعطيت

ولكثها.:7(91أخأ)العمولتينعلىداودحملات

ميدباصارت2(.ة15)أشبعدفيصاموآبتةعادت

يمريبنو،عربتةقبيلةاحتثتهاأنبعدالهلبيئالعهدفي

حشبان()جنوثيميدبااليومهي9:36(.مك)1

ؤجدت.عمانمنالجنوبإلىكلم32تبعدالني

مهشةوهيبيزنطثةكنيةفيالفشف!اءمنخارطة

إلىالخارطةتعود.فلسطينطوبوغرافيةأجلمن

الفنثة.سلمانيوسمدرسةإلىوتعود..مب6القرن

سوريةجغرافيةتقذمالخارطةكانتالأصلفي

الفلى.ومصروسيناء

ميراث

مدوت.،رجمبدوت

21:8:صم18:912،)اصمشاولابنةميرب

الكبرىميكالأخت(.ميكال،ميراب

ولكنهداودأبوهابهاوعد14:94(.صم)1

18:17-91(،)اصمالحولىلعدريثيلزؤجها

21:8-9(.صم)2أولادخمسةفأعطته

جذ()أوأرض.ذهبما.أوالذ!ماءيذهب

5(.ا:.ه-أأخ)1مطردبنتمهيبطئيل

)ار(،ميراث

الفدبم.العهد(1،

حن:العبربةفيورث.القانوليالمدلول:أولأ.

بيبلثةالبعدالعبرلةتأثرت.!لحن:ميراث.ل

"شر،يخاصبثمكلفاستعملتبالارامتة

"!!قور"يوكفعل(العربيةفي)ورث

دطاللفظتينهاتيننجدوقد.كاسم)ميراث(

نأيعنيل"ح"نفعلإن.المتأخرةالبببليةالكتابات

.الميراثمنحضتهنالقد،معبرثوارثاهناك

رجنالها.التيالحضةعلىتدذصلألحن9و

ائبليالاسالعالملنايتركلم.ا:كم!امز؟25:5قث

أنفيشكفلاذلكومع،مكتوبةوصئاتالقديم

بموتأنقبلبيتهأموريرثكانالأب

يأ\(38:إش1؟"2:مل23:2؟17صم)2

21:16؟)تثيتركهاالتيالخيراتيوزع

مالهيقتسمكانوقدصهيم!:24(.14:13؟صي

لههم!:02-سي8:21؟)طوطويلبزمنموتهتبل

ويستطيع(.15:12لورج؟-46:1618حز،24

خيرايسنحقلاولذاالمجراثمنيحرمأنالأب

الإرثتوزيمولكن:6(.املارج25؟:45)يي

والريعة.العادةمعتوافقأنيجب

21:15-)تثثريعثةنصوصثلاثةهناك

حز36:6-9؟عد+ا27:ا-اعد17؟

تنطمولكنها،الميراثعنتتحذث46:16-18(

فيظرفيةمعلوماتوتقلأم.الخاصةالحالاتفقط

القاعدةأما.المعطياتهذهيكفلماالتوراة

وللبكر.يرثونوحدهمالأبناءأنفهيالاساسئة

ثلثيولكن،حصتينياللافهو.ممئزةمكانة



ميراث

كز2:9،مل2رج،21:17)تثأبيهخيرات

الذيهوفالبكر،توأمينالولدانكاند!اذ:8(.13

25:91-26؟)تكأمهحئمامنأولأينهرج

التيالقانونتةالامتيازاتورغم38:27-.3(.

الثانيتجعلالتوراةفيأمثلةنجدالبكر،بهاينعم

باعالذىعيسوعل!اماهذاالبكر،ميراثيأخذ

هذه25:92-34(.)تكبكورئتهحقليعقوب

أنكالإلهيالاخنبارمحانثةعلىندكالحالات

16:6-13(.اصما؟+:3-ا4:5،25:23،

كما،كبيرةخطيئةبسببحفهالبكريخسروقد

ترثكانتوما35:22(.)تكلرأوبينحدث

-8،ا:27)عدالذكورالورثةغيابفيإلاالبنات

عشيرةفييتزؤجنأنوشرط،:3-6(17يشر!

أخرىتبيلةإلىالقبيلةمالينتقللئلآوالدهنقبيلة

7:.ا-طو23:22؟أخارج36:ا-9؟)عد

ولئةراحبل:اثنينشواذيننلاحظأنناكير13(.

ثايةجهةمنأيوبوبنات14(31:)تكجهةمن

ورثةوجودمععيرا"ئانلنفقد-15(:42:13)أي

نجدها،مضتحقبةتذكرأمامهنانحنذكور.

جميعيمنحالغنيئالأبحيث،التوراةخارج

"اختصاصيون"وكان.الميراثفيحضةأولاده

ماهذا.الأرضافتسامحينالخلافاتفييحكصون

يثرتئفيللقبائلالأرضأعطىحينموسىفعله

؟اي32:عدرخ-13:15،32)يثىالاردن

القبائلوموفدوويشوعوالعازر34:14-15(.

)عدبالقرعةالاردنغريىأرضقسمتحين

16-92؟34:13،+:56،54-26:53؟

ولمرجلماثإذا13-18(.يثى3-36:2؟

عمهأبناءإلىميراثهينتقل،نجاتولاصبيائايترك

بأنلهايحقلافالأرملةا(.27:9-ا)عدالذكور

زوجها.منترث

القانرفيالاستعمالإن.اللاهولقالمدلول:لافيا.

الفهمخلفثةفيوهو،التوراةفينادزاجاءللميراث

كبيرعددفييظهرالذي،الاستعارىأواللاهولمن

.النصوصمن

نوزفيبقذم.اسرائيلميراثالموعد،ارض)أ(
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كمااصرائبل،يحقوبنسلبينالموعدأرض

اللهمثثةبححسب،الوالدموتبعدالميراثيرتب

لاويلقبيلةيكنلمأنهوبما34:92(.)عد

هوفطاللاالتفسيرجاء،بهاخاصةأرضالكهنوتية

تث،02ة18)عدلهم،ميرهو"الله:يقول

.(44:28حز+؟:13يش،9،18:2:؟.

أنبفترضايصرائيلبنيبينالأرضواقتسام

إقضاسائيل""ميراثوابيهمملكهيكنعان

ومبراث14(:58)إشيعقوبوميراث6(:02

ننمثزالأرضوهذه.(3515:)حزادعرانيلبيت

أحزأدومأرضأي؟3(ا)ملاعيسوميراثعن

)إرالأممميراثوعن36:12(،35:15،

فقدنفسهاسرانيلأما6(.:111!زرج،12:15

يلدكماولدهالذىيهوهميراثنسلهمعنال

إثش؟-4:2223خررج32،6:)تثابنهالأب

؟ا:11هو9؟31:!34:إلى64:7،،6316:

كماشعبهالربعامل\(..51؟صي:6؟املا

رفيغاميرائأواختاهـله،المفضلالابنيعامل

6ئا!ميرلهليتركشبهتبئىهوأو)مز47:ه(.

كلأنفيشذلا(.391؟)إر،الأممدزةيكون

نأمع،أبيهمنالابنوراثةتشلهمالنظرةهذه

للاباءافعطىللوعدالتارئحثةالتقاليد

47:14؟حزا؟ه؟ا:8-امز32:13؟إخر

!1،:23)خروللاحتلال(-1518ة16أخا

!هه:78-5؟47:4مز،3802:16،:4تث

لهاكانقد136:17-22(،ا؟351:.ا-ا

المنفى.بعدحتةالنظرةوظفصأيضأ.أثرها

47:13-8!ا:45،92:ا-7؟حزوحسب

الزمنفنيجديدةقسمةالموعدأرضقسمت

المنفى.بعديبدأالذيالجديد

جهوهعئنهالذيالميراثإن.جهوهوارث،الملك()ب

والبنؤة.الابؤةعفهوميأيضأيتضمن،للملك

17:13؟أخا)رج7؟14صم2فحسب

ي!-2:798:7-8،مز28:16؟22:01؟

،يهوهابنهووالملك،للملكأبهويهوه28(،

هذهوبسبب98:128.)مزالبكرالابنبل
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جميعيضثممثالثاميراثاالمللثالرصثيمنحالعلافة

ملوككلعلىيلطةأو:8(،2)مزالأرضأمم

أحدهوالموضوعهذا98:28(.)مزالأرض

الي،القدبمالشرقفيالملكتةالايديولوجباتعاببر

والاله.الملكبينخاصةعلاقةتتضمن

أرضكانتإذا.الربميراث،اسرائيل)ج(

ميراثالنصوصبحضفياعرتقدكنعان

أرضمنتجعلأخرىنصوصفهناك،ايمرائيل

اصائيلشبمنتجعلبل،الربميراثكنعان

يعود.الربميراث،الأرضهذهفيبقيمالذي

عنتتحذثسطزيةفكرةإلىالموضوعانهذان

الآلهة.أبناءبينالمأهولةالأرضأوالأممافتسام

المغارةحسب)نفرأه32:8-9تثفحسب

الساميفالاله(،والسبعينيةقمرانفيالرابعة

الاممأعطىقد(يهوهمعتماهى)الذيعليون

إلىبالظرالقسمةتضتوقد.الآلهةلبنيميرائا

المذكورةأقةالسبعينعدديوافقالذيعددهم

هوالشعب،اليبلئةالكتاباتفي.ا.تكفي

اصم9:26؟4:02،)تثيهوهميراث

26:91؟)1!مالرد!أرضهو01:ا(،

ارتبطولكن.:7(712؟:2إر؟14:16صم2

رإفنيوثيفاارتباطأوالأرضالميراثموضوع

بلالملكثة،نقلعلىلاتشديدمع12:7-9،

لهذهالذلامتلاكوالمستمزالثابتالطابمعلى

ترثبطالآباءأرضففكرة.الميراثوهذاالأرض

.الميراثبمدلول

مقامهو.:1517خررج.الربميراثجبل)د(

أنهعلىالهيكليصف97:امزأنمع.الردث

إلىيلثح:1517خرأنيبدولا.إالرب"ميراث

شإرج)المقذسةالأرضعلىيدكهوبل،صهيون

الذيافرايمجبلعلى،55(-78:45مز؟57:13

15-:17)بشاسرائبلبنيعثمائرعليهأقات

أدبفيالمبراثلا"جبلعارةونجد18(.

جبلعلىيدكحيثالميتولوجي،اوغارلت

بعل.مقامهوالذي(الأقرع)جبلصافون

"ميراث"لفظةتستعملوالمصير.المحراث)وو(

ميراث

)أيو"نصيب""حظ"معنىفيالمراتبعض

وفي54:17(.إش31،2:؟:02:92،2713

نعطىالتيالميراثحصصإلىتلمبحهذا

نأنستطيع،أوسعمعنىوفي.بالقحممة،بالقرعة

)مزيره""شهاداتالروحئة،الخيراتنرث

منالعهد،يكفلهاالتيالخيراتأي111(:191

وهناك.35(:3)أمومجد(28:01)أمسحادة

27:18(،)أمالكاملينميراثعنحدبثأيضأ

ميراث،21(8:)أمالحكمةيحئونالذينميراث

)اصمالمجد""عرشيرئونالذبنالفقراء

وأ:92(11)أمالريحفبرثرنالبلداءأما2:8(.

ورثلأنهأيوبوتشكى(.:1418أأمالجهالة

قدالأمموآباء)7:3(.الأملخيبةمنأشهزا

.(16:91)إرالكذبورئوا

الميراثالجديدالعهديذكر.الجديدالعهد2!4

:7؟12مر21:38؟)ثالعادفيالمعنىفيمرازا

ولكنه03(.،4:1غل،ا!ا:25؟:1213لو

الذي(2:12)أف"الوصثة،مرضوعأيضأيستغل

فيبسثماولاالترراة،في"العهد!يقابل

الشاول.اللهوارثالمسيحيبدوحيثا:4-2

إلهئةوصئةهوابراهيممعالعهد،بولسفبحسب

3:15-)غلالمسيحأيونسلهابراهيمأجلمن

إخوة"بكرهوالذكطا:ا-16(مترج18؟

"ورثةهمالاخوةفهؤلاء8:92(.)رو"كثيرين

8:17(.)رو!الميراثفيالمسيحوشركاءالله

4:7()غلاللهبحشيثةيجعلهمبالمسيحوالايمان

حسب"الميراثو،لابراهيمالروحيالنسك

"أبناءو6:12(برجبم3:92)كلالوعد"

نثحذثالذيوالميراث4:28(.إغلالوعد"

واللهالمسيحملكوتبل،كنعانأرضليى،عنه

:4(.ا)ابطالسماواتفيهوالذي5:5()أف

3:7،ابطرج3:7،)ئيالأبدثةالحياةهوالذي

لنالميراثهذامثل.ا:25(.لو.ا:17؟مر

فيهلهحقفلاالجسد.بحسبللنسلئعطى

يمتلكهالذياللهوروح15:.ه(.)اكور

الحياةمنذالميراثهذاعربونهوفيهمالمؤمنون
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ا:13-14(.)أفالحاضرة

تفع.الصنرىآسيةفيء(:27إاعليكيةفيمدينةمير!

اندرلاك!.:مرفأهسئيالذيميروسيئاطئعلى

خلالبولسفبهتوقف.للقمحتجارئامركزاكان

نص:ا21:)أعالثالئةالرسولئةرحلتهمنعودته

هي.رومةبىقيصرئةمننقلهوخلال(نخلف

تركيا.فيدمبريايوم

تقع.دبورةنئيدلعنهامدينة5:23.تضميروز

مروس.خربة:اليومهي.نفتالمطفيقادشجنوتي

)حسبمبروممياهعند.قديمةكنعانيةمدينةميروم

الشمالئةكنعانملوكيثوعهزم11:ه-9(يش

11:ايشفياسائيل.بنيعلىتحالفواالذين

ملكلاميرومملكاليونانثة:معنقرأ12:91و

منالغريطالثممالإلىكلمخمسةتبعد.مادون

.ميرون:اليومممطصفد.

يادونموطن.جبعونمنترلبةبلدةميرونوت

علىالموكلالمجرونوثيويحديا3:7()نحالميرونوقي

35(.27:أخ)1داودالملكحمير

السادسالقرنبدايةعندحكم.كيثىملكيمليم

والعث!ردن.

تقع.الرومانثةآسيةمقاطعةإلىضثتمقاطعةمب!بة

بولساجتازها.الحالتةتركيامنالغرفطالسمالفي

والثالثة:7-8(16)أعالثايةالرمولئةرحلتهخلال

القائد5:24مك2في02:ه-13(.ا!)رخ

الآنبنالمرنزقةرئيسهو()مبسارخوسابلونيوس

ترواس،!،اسوس،:ميسيةمدنمن.ميسيةمن

ادرمتين.*،برغاموس5

ميثا

العربئةالقبائلتلكبقطان،بنيسكن14(

أبناهأحدشامننقزبهاقد01:.3(.)تك

25:14(.)تكايماعل

فيأقام.بنيامينعائلاتمنعائلةرئيى،2(

9(.8؟أخ)اموآب

ميشع

)في242:أخ1رج.زلفوأبوكاببكر1(4

مريسا(:اليونانثة

جزلةإسرائبللملكدء.موآبملك،2(

لعجةو....01حمل000001منصؤثفة

ولكن،ميشاعتمزداخابماتحينبصوفها.

)يوشافاطيهوذاملكبمساعدةعليهتغفبيورام

حوصرادوم.وملك(يورامابنهبالأحرىأو

علىابنهفذبحقيرحراعتعاصمنهفيمثع

منمأخذهالخوفأخذلالهه.محرقةالأسوار

3:4-27(.مل)2أرضهمإلىفرجعواالمهاجمين

اللوفرمتحففيميثعمعروضنصب

فيلإسائبلخضعموآبأنيذكر)بارسى(:

.عمريأبناءعلىتمزدمبثمعولكن،عمريأبام

.موآب،رج

الله؟هومن:ميث!اليل

عزيئيلأبناءوأحدقهاتعشيرةمنلاوي1(،

جسدالمعبدمنينزعأنموسىأوكله22(.6:أخر

4(.:01الاوأبيهوناداب

حينعزراشمالعنوتف.معروفيهودفي2(،

4(.8:)نحالثردعةكتابنلاوة

ميشك.نصرنبوخذلقبهالذيميشائيل،3(

:6-7(.ا)دادانيالرفاقأحد

:7(.ا)دادابالرفاقأحد،مبثمائبل"لفيثمك

الحثثين.عندالشمسوزبرميصارو

13:18(.أبثىرأوبينقبيلةفيمدبنةيفعت

=21:37)يثىمراريفرعمنللاوتينأعطيت

)إرموآبئةمدينةصارتثتم6:64(.أخا

.)48:21

لميرابالثانيةوالأختشاولابنةي!ل

18:"2-)اصمداوذأحثت14:94(.)اصم

من002قتلأنبعدتزوجهاالذي28(

الموتمنختصت18:27(.)اصمالفلسطين

ا-17(.91:ا)اصمشاولهذدهحينداود

لائيئىبنلفلطيزوجةأبوهاأعطاهاحي!ذ

منداودطلبهاشاولموتبعد25:44(.)اصم

ولكئه3:13-16(.صم)2فاولبناشبعل

العهدتابوتأمامرتصيوماحتقرتهحينأبعدها

صم2في15:92(.أخارج6:16-23،صم)2
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محملف:نص.ميكالالعبرانتة:فينجد8ة21

.ميراب

.ب،نصبءرجنمب،ب!ل

الله؟مثلمن:ميخالبلأومب!لبل

أضيرقبيلةفيعيرةرئيسصنوروالد14(

13:13(.)عد

6:25(-أخ)اآصافالمغئيئجد،2(

فيالحربرؤساءأحديساكر.منرجل،3(

المسؤولعمريووالد7:3-ه(.أخ)1عزيبني

27:18(.أخ)ايساكرقبيلةعن

ورئيصبريعةبنيمن.بنيامينمنرجل،4(

8:16(.أخ)اأورشليمفيعائلة

أحدوصاربداودالتحقمنشىمنبطل،5(

21(.:12أخ)االجيشضئاط

قتلهم.الستةبوشافاطالملكأبناهأحد64(

العرشاعتلىأنبحديورامالبكرأخوهم

عزربا،:همإخرته13(.،2-214:أخ)2

شفطيا.،عزريا،زكرلا،يحئل

5:13(.أخ)اعائلةرئيسجاد.قيلةمن،7(

قر)ءةحسبأو.ابيحائيلبنيمنجادي84(

ابيحائيل.جدميكائيل:ئانية

عزرامعالمبيمنعادالذيزبدياوالد9(،

8:8(.)عز

ئتى.اللهالشعبعنيحامي،01(ملاك

ميليتس

رئيىهو.(ا:12؟01:13،21)داالرئيس

-2؟ا3:زكرج9؟)يهرابليسوخصمالملائكة

7(.ة12رؤ

مناوربئيلبنت؟يهوهمثلمن:مجاباأومي!يا

1(.:13أخ)2يهوذاملكاياام.جغ

الكامل.الاسمهوهذا.يهرهثلمنمي!ياهو:

ميكة.ميخا،أوميخاباميكايا،لمجتصر:

بخابا.أومبكة

الملكأرسلهمالذينالحمسةالضتاطأحد1(،

شريعةلجلموالاوئينوثمانيةكاهنينمعبوشافاط

:7-9(.17أخ)2يهوذامدنفيالله

يوياقيموزراءإلىنقل.ضافانبنجمرلاابن2(،

إرمياأتوالمنسمحهما(والدهبينهمأوكان

ا-13(.36:ا)إر

نإ.عزيئيلوبكرقهاتعشيرةمنلاوي،3(

23:02،أخ)اشاميرهوميخاياأبناءرئشى

.)24:24-25

لآسيةالغرتيالشاطئعلىكاريةفيمرفأميايتس

أف!سى.منالجنوبإلىكم25بعدعلى،الصفرى

دعا،الثالثةالرسولئةرحلتهمنبول!عادحين

خطبةإليهمووخهميليتسإلىأفسسكنيسةشيوخ

في-38(.02:15)اعكراعالروحئةوصئتههي

فيهاوتركميلينسفيبول!مزحياتهنهاية

02(.4:تم)2مريضانروفيصى



منيسرعأقامفبهاالجلبل.ضيعمنضيعةنالين

هيا-17(.ا7:الولارملةالوحميدالابنالموت

عنالئرفيالجنوبإلىكلما0تبعدالتينائيناليوم

.الناصرة

رج.الخزيابن،المج!نون،الفط:نابال

صاحثكاب.بنيمنرجل25:25.اصم

نأرفضصهوذا.جبلفي،الكرملفيوضياعمواشبى

واذلمواشيه.داوديؤثنهاالتيالحمايةثمنيدفي

ينتقم،أنقزرداودأنابيجائيلامرأنهفمعرهـمن

25:2-أأصمماتأنعئموماالمرضأصابه

نأالبعضظن.ابيجائيلداودتزوجعندئذ93(.

ولكنوداود.نابالببنالفرقيبرزلقبلاب"ن

معالزواجفكانجذا،مهضاشخضاكاننابال

الياشة.داودأهدافخدمةفيأرملته

وأسس.250202-55لارسافيالأمرتسلمنومنابلا

9212-ضينرلمالملكعصرحتىداملفبيلتههملكا

1763.

كرمهعنيتخلىأنرففى.اليزرعيلينابوتنابوت

الملكةايزابيلفقامت.اصائيلصلك،لآخاب

يرجم،نابوتفجعلتزورشهودبساعدة

ايلياالنبيحكمجاءجنئذ.لزوجهاالكرموأعطت

نابوتدمالكلابلحستحيث:الملكعلى

رج21:ا-91،)املأيضادمكستلحس

2،24-26(.9:امل2

الله.عطيةاو.ناتانيامحتصر.اعطىالربةئان

اورشلببمفيلهولدواالذينداودأنجاءأحدا("

عئيرتهتذكر3:ه=14:4(.أخ5:14=اصم)2

حسبيحموعأجداد12:12=أحدزكفي

3:31.لو

23:36مم)2داودأبطالأحدمجآلوالد2("

11:38(.أخ-أ

منمهمةأوقاتثلاثةفيتدخل.النبيئناثان3(،

ببنيلنأنهللملكأعلنأ(.47:)صيداودحياة

بيتألد)وديمنحالرببلوهيكلا،يتأليهوه

-3،أ:17أخا=2،17-74:صم)2وسلالة

الحثيأورلاقنللأنهداودوثخالئانيةالمرةفي15(.

رج12:اي؟صم)2زوجةتثاجامرأتهواثخذ

فيرئيسيادوراناثانلعبوأخيرا،ا!:2(.مز

أدونياضدسليمانترشيحفساندداود،خلافة

النبي"ناثان"أخبارإني(.ا:8)امل

إلىبل،أصيلةوئيقةإلىنئميرلا92:92(أخ)أ

،92:25أخ2حسب.بناثانالمنعفقةصم2نصوص

:ابناه.العباديةالفرائضبحضصاحبهوناثان

.زابود"،عزريا!
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العبديرحاعتزؤجتالتيشيشانابنةحفيد4(،

يهوذافييرحمثيلعشيرةمن.المصري

2:36(.أخ)ا

الغريبةامرأتهطئقبنويبنيمناسرائيلي40(

.ا:93(.أعز

الرئيسإدوإلىعزراأرسلهمالذينأحد6(،

8:16(.)عز

حنانياأخو.ياتان:مححلفنص.5:14طو7(،

الكببر.

الحئة.:ناحاش

ا:91أخا)العمودينملكالعمونيناحاش(1،

بذجلعاد.فييايثىحاصرا(.12:صم-2

ناحاشجيضوهزمالمدينةلمساعدةشاول

:1212اصمإلم!عدنااذا1(0ا-ا:11)اصبم

لكياصائيلبنيدخالعحوفيالتهديداننرى

.حنون*والدهوناحاشملكا.يطلبوا

داودأجلمنكثيراضخىالذيشويىوالد2(،

قد27-92(.،17صم)2محنائيمفيمنفاهخلال

العبريالضحسبهييسىابنةابيجائيلتكون

هييشى(.ابنة:اليوناني)وحسبناحاشابنة

25؟:17صم)2الاسماعيليياتروامرأةداوداخت

-17(.2:16أخا

ناحاش.عير*ر!3("

توحو.*ر!اا6:أخانحثأوناحت

الجرميقعيلةابو.هوديةاخو.التعزيةنحمأوناحم

91(.4:أخ)االمحكيواشتموع

يشخر.الذيالمنخرصاجانماحور:

نارح،والد،مروجابن:البيبلىالنسصفي1(،

أحدهرا:26(.أخا11:22")تكابراهيمجد

نسبفييدخل-الطوفانبعدعاشواالذينالآباء

النسبهذاأنإلىهنانثير3.34:لوحسبيسوع

العليا:الرافدينبلادفيمشخصتينمدينتينضتم

24-:11)تكوتارح02-23(،:11)تكصوج

.حارانمنطفةفيتوارحيتيلأي32(

)تكابراهيماخوالبيبليالنبفيهرناحور2(،

صار24:2(.يشرج92-11:27؟11:26،

ناحو

8.اراميةمستوطنةاوفبيلة12جدنسائهبواسطة

من4والاولىناحورروجةجملكةمنتنحدرمنها

راحيلمن12ايرائبلقبانل)رجرؤومةصلته

(.اسماعيلابناءعننقولوكذا.وجاربتيهماولبئة

02-22:24:تكفيمذكورةناحورقبائلاسماء

ا:17،أخا:23؟01تكفي)يذكرالبكرعوص

32:2،أي25:23؟)إربوز(،أرامابن)ئسفى

واسم:17اأي)رجكاسد،أرامأبوتموئيل6(،

في)المعروفحزوالكلدانبون(،=كسديم

فيعاشتالقبائلهذهالاشورية(.الكتابات

يدلاف،،فلداش:ثم.العربيةالسوريةالصحراء

ابنتهعبرالاسرائيليةالقبائلمنتقزب)الذيبتوئيل

باسممدينةيعرف18:8أخا)إنطبحةإ،رفقة

ارام(.")رجمعكة،طاحش،جاحمطبحات(،

ناحوراسمنجدالمتأخرةالمح!ماريةالنصوصفي

الشاخر(ناحورو:)ناحيري،شخصكاسم

.3رجنحيري(.تل)نحور،مكانوكاسم

الرافدينبلادفيحارانمنطقةفيمدينة،3(

إلبها.ق.مالثانيالالففيأهميةاتخذتالعليا.

اسحقلابنهزوجةلبجبعبدهابراهيمأرعل

ناحورمدينة:العبارةتعنيوقد.أ(.24:)تك

الضفةعلىالمدينةهذهتقع.ابراهبماخوهوالذي

الكبادوكتةاللومجاتفيذكرت.خابورلنهراليمنى

فيهائادوزالعبتأنهاوببدو..مق91القرنفي

وهي..مق18القرنفيالملكتةماريمراسلات

هاجمها13القرنفي.أشورئةمقاطعةعاصمةأيضا

فينحيريتلباسمفولدتودمزوها،الاراميون

31القرنبينالواقعةالفترةنلكوفي7.القرن

تذكرهمأرامتةفبائلالمنطقةفيأقامت7،والقرن

.ناحور!ر!.التوراة

الانبياءأحد.الربعزاءأينحميامح!صرحوم

بينرسالتهمارس.ألقوشمنأصلهعشر.الاثني

وسنة(طيبةاواموننو)سقرط..مق663شة

للحريةمحثةعلىلغتهتدلنبنوى(.)سقرط612

مكانةالانجياءبينيثل.كبيرةشعرلةموهبةوعلى

لافناحوم،بالتويةيكرزونالانجياءكاناذا.خاصة



تفسير،حومنا

خطاياإلأبرىلاهويهوذا.خطاباعنيتحدث

الذىالظلممنشننقمالربان.والظالمينالغرباء

اسرائيل.بثعبيحل

)قمران(.ناحومتفسير،رجثفسير،ناحوم

نبوءةهونا،التقيديالرأيحسب)سفو(ناحوم

عاصمةنينوىبسقوطينئالغرلبة.الئعوبضد

نافيبرىحدبثأاقراضأولكن.المبغضةالاشوريين

توشلليتورجيةأونينوىلحمقوطشكرليتورجبة

أخذالنبيأنيبدوالآثي.بالحدثاللهليعخل

قديكنلمإن،وغيرهيوئيلمنالعبادةمواضيع

ناحوم!فرإنبعد.فيماالسفرجامغاقحمها

التالبة:المفاطعيتضمن

الميم(حرفحتى)يصلأبجديمديح،1(

فيويتصرللحقيثأرالذىالالهأنهعلىيهوهيمخد

هذاومضمونشكليبنعد)1:2-.ا(.الكون

وهذا،اليهابسائرمضمونعن)تيوفانيا(الظهور

الصعبمن.النبيإلىنبنهينكرونالفادجعلما

وأتجلهأنحدمديحاكئابهفيأقحمالنبيئإننقولأن

بتوافقفالمديحأمر،منيكنمهما.فعلالجامعأن

بابل.سقوطنرىفيهالذىالدينيالمنظورمع

لا.واسرائيلليهوهوئنيئاخصمضدقول24(

ا-14(.أ:)1الخصمهذااسئميمذكر

الخلاصيعلنكلامفيهليهوذاتنرلةقول،3(

-3(.ا:)2ورؤبة(ي1:12)1

فيهيحتفلحرئينشيد.نينوىعلاولنضيد4(،

)2:2،عانشاهدوكأنهنينوىباحتلالالشاعر

القاسيةبالشصاتةمشبعاهجاءنقرأهذابعد.(اا-4

14(.)2:نبويآقولأثم12-14(،)2:

ويلصرخةيتضئننينوىعلىثانينشبد5(،

مضمونهومضمونهحربنشيدمع31:ا(

رثاء.بشكلوقولالاولالنشيد

ا،)3:8-ابالسخريةمليثانهجاءان64(

.)12-91

614،سنةبعدئا؟؟ؤنمثى:الأول.سؤاليننطرح

والبابلويين،المادايينيدأشورس!طتساعة

محقولوبثكل.نينوىلحقوطالطرلقفهئأت
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الماداببنملكفشلصاعة623،سنةحوالى

فدفي،المدينةعلىالأولهجومهفيفراورتي5

ناحموم،عزاهم.المهاجمينقلبفيالبأس

الأشورية.العاصمةدمارباننظاروشخعهم

يبدو.الكتاببلاهوتبنعفقالئانيوالسؤال

الأعماكالمؤمنينفبزي،الجماعةفيكواعظالنبيئ

،الأناةالطوللاللهتصزدثرصم.الرلثبهانامالي

هذااللهتصزتناحومقابل.النهايةفيينتقمالذي

)سقوطالقرلبالمستقبلفيموقعهحذدحدثمع

اوهوالشحبينتظرهمشفبلإلىفتطفع(،طيبة

.(..مق612شةذلك)سيكوننينوىسقوط

فيالاسمبنهذيننجدالانادابثيلنادابيا،ناداب

،عميناداب،احيناداب،ايناداب،(الترراة

.(سخياالذظهر)يوناداب

امرائبلملوكثاني.الاوليربعامابنناداب(1،

القصيرحكمهمنالتوراةتذكرلا)019-9.9(.

)خلالونهاينه(أبيه)كموقفالدينيموقفهالا

قائدأنزلهجبتون(.ءالفلطينمدينةحصار

مكانهوأخذوقتلهالعرشعنبعشاجيثه

علىالحدثيقذم3(.:25-ا0215،:14)امل

العثيلوفي.أحياالنبيئتالهاالتيالكلمةتتفةأنه

وابتامارالعازاراخواهماواببهوناداب،2(

علىعقاببسببأولاددونمنماتا.البكران

الامقدصةغيرنارأالربأمامقذما:عبادبةخطيئة

لا؟ا:928،،6:2324:1؟خرر!-5؟ا:01

24:ا-ه:92،أخا6؟26:06-اعد16:ا؟

شريعةإلىمدخلأ-5ا:01لاخبرفينلاحظ2(.

:6-7(.01الاموتاهمعلىالكهنةحداد

افرانيم()اووافائيمصالدووالدشايابن3(،

03(.2:28،أخ)ايهوذافييرحمثيلعشيرةمن

جبمعونومنبيامينتجبلةمنرجل،4(

9:36(.-8:03الأأح

ناباد.:)اليونافي18ت11طوح!سبناداب5(،

عمابننادان(:تصحبح.كسباس:محسلفنص

برفقةشفيحينفرحتهطوليتقاسمطوليت.

)نصنادابئعاقب14:01طووفياحيقار.
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ضداقنرفهلجرمنادان(:تصحيح.هامان،محتلف

بالنبني.اببهاحيقار

حسبفيصخحناباد.11:18طوفينقرأنادان

.14:01طورج.ناداباونادان:أحيقارحكمة

.ه:ناداب8ر!

بور.:اليونانيةفي.إش:العبرلةفي)ال(نار،

فيواستعمالهاالارإنتاج)أ(.الناراستعمالاذ(4

ئشعلوناسرائيلبنركانكيفنعرفلا.البيت

كانواأنهمالأولللمزة01:3مك2يذكر.النار

نحنجذا(.قديمةعادة)هيالحجريسئعملون

أنلهميحقكانمالهذاجدا.هامعملأمامهنا

35:3(.)خرالشتيومالاطعحةيطبخوا

ابنهليذبحالجبلصعدحينالارابراهيموحمل

)ييضروراتأهممنالناركانت.6(:22)خر

لطبختستعملفهي.الانسانحباة93:26(

؟44:16أإشوللتدفئة:8-9(،12)خرالاممل

لمجرقوما:13(.13)يهوالانارة2(،:28امم!

)مزالاجتماقيالمشوىباختلافيختلفكان

بوء؟12+:بم5:24إش،26:02أم؟118:12

امل)اليابسالحطبيجمعونالفقراءكان.(ه:2

الحيوانبزبليكتفونأو7:18(إر17:12؟

12(.:4)خرالاشف

لتدميرئستعملالناركانت.تدميرعاملالار)ب(

55(،.13:52الانجاسةأومرضابحملماكل

الاخطيزاجنيئذئااقترفانسانلإزالةبل

(75:)نثالأوثانوتدمير،9(:02:14،21

تدميرتوخىحربسلاحالناروكانت.:3(12

.24(:6يش؟3101:)عدالاعداء

نارأجلمنضرورئةالناركانت.الذبائحنار)ج(

المحافظةمجبلهذا،.الهيكلخدمةوفيالذبائح

وقتفي-6(.ه:6الاالمحرقاتمذبحنارعلى

نإا:91(.مك)2الهيكلنارأخفيهت،السبي

بالتقليدخاصةبالنار"مفذمة"ذببحةعبارة

الاقاسئاحكماالتوهـاةحكمتوتد.الكهنوني

الاشخاصذبحعلى3(12:اتث2؟18:ا

16:3؟كل)2بالارخا!والاولادعامة

نار

.)17:17

)تيوفانبا،الظهوراتنار)أ(انار.لاهوت2("

وعظمنهمحذهاللهئظهرالنارفي(.اللهظهور

تحيطالناروكانت92(.:12عب؟5:24)تث

91:18(.3:2!)خرلموصىظهرحينبالرلث

شعبيقودالنارمنعمودكان،الليلخلال

24(.:2114؟:13)خرسيناءبرثةعبراسرائيل

الناروسطفيلهظهرالذياللهنداءحزتالوممع

فيليسفالئه،حورببفيأما27-128.،4:)1

جبلعلىلإيلياتجلىأنهمع12(،:91امل)النار

38(.:18امل)الذيحةعلىالنارمرسلأالكرمل

نارمنبألسنةالرسلعلىحكالقدسوالروح

2:3(.)أع

غضبيصؤر.عقابأوتطهيرولمبةاتر)ب(

رإ98:47؟97-5،)مزناربشكلمرازاالله

تدئر،تنفيتطفر،فالنارا:18(.صف4:4؟

اللهعقابأداةهيفالنارلهذا،،نجصهوما

مر،26:11إش،15ت383؟:05)مزودينونته

هيوالنار8:8-9(.رؤ5:3؟ج94،ة9

الربمجيءمشفاتعلنالتيالعلاماثإحدى

بالناراللهدينونةتنئموسوف)يوء3:3(.

التي3:91(ملا38،22:حز؟66:16)إش

3:15(.)اكورالبشرأعمالنوعثةتحتحن

تنطفئلاالتيالارعنيسوعوتحذث

الناروقؤة4(.25:أ18:8؟:22،ه)ت

ننفيأنتستطيع،مكانكلفيتدخلالتي

المسيحيئالعماديمتلكالمعنىهذافيضيء.كل

01(.3:)متالنارئفعلهمايفعلأن

عنللكلامالنارصررةئستعمل.صورةانار)ج(

ألمعن43:2(،إش66:12!)مزكبيرخطر

لاالتياللهكلمةعن4(،ة93)مزوعذاب

قؤةعن05:91(،)إشبهانحبطأنن!شطيع

31(،23:)إراللهل!مانعن8:6،)نشالحث

الثزعن68:3(،)مزحضورهعن

عن03(،:04)!يالتسؤلعن9:17(،)إش

اللهيب.8رج4(.51:)سيالافتراء



سيننارام

0226-ملكالقدبم.سرجونحفيدسيننارام

مدبنةودقر.حكمهعصتالتيالبلادفتح.2223

ايبلا.،

ضيعةالواقعفيولكنها،)بولي!(مدينةتسمىناصرة

بعدإلأمهئةتصبحلم.الجليلضيعمنصغيرة

بثسارةمرلمقبلتالاصرةفي.الجديدالعهدأحداث

بسوعقضىالاصرةفيا:26-38(.الوالملاك

2:23(،مت51-52؟2:93،الوالخفئةحياته

بحيث9(:امر،:413)مثاالعلنيةحياتهبدأوفيها

في:38(.أ.أعا،ا21:)متالنا!رةنبيئسمي

كرازةالنا!رةأهلعارض،العلمنتةالحياةبداية

-4:16الوالجبلأعلىمنيلقوهأنوأرادوا،يسوع

وسمواالقصفة(.جبلهوالجبلهذاإنيقولون.3.

منانطلاتااحتقاراونصارىناصريينالمسيحيين

يثيءالناصرةمنصيزجهل:46:ا)يوالناصرةاسم

الناصرةفيحفرياتكانت؟(.صلاحفيه

قرارإلىتشيركتابة1878سنةوكتحمفت

المسمناقيأهليمنعرومانيامبراطور

أصدركاليغولاأنالعلماءبعضفظنبالقبور.

متفيالمرولةالاحداثبمناسبةالقرارهذا

(.يسوعجسدالتلاميذ)سرق12-هاإ28

ضعيفا.يبدوالقولهذاولكن

نزاربنوسيسوعأع،لو،مر،يستينمامري

نزورابوس.،أعيو،لو،،تبفيهو)ناصري!

لم.النا!ريينشيعةرنيسبولسنئقبر24:هاعفي

محلهاوحلبعد،فيماالكلمةهذهتستعملتعد

أ"ناصريكلمةص!كليإن.مسيحيايكرستيهانرس

الناصرةكلمةمنيشتقانوهماعيةالشيءيعان

26:96،)مثالجليلكلمةمنجليلييشتقكحا

2:23:متفيصعبنصهناكإنما2:17.اع

تختلفها.ناصريدعى:الانبياهقالهماليتم

كلامفيهيجدونالذيالمكانالثزاحيجدولاالآراء

الموضرع.هذافيالانبياء

الناصريبن.انجيل8رج)ال(انجبلنامريين

أخواه15(."4أخ)ايفنةبنكالبأبناءأحدناعم

لىدلة.،عير:هما
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مديةاطلالفرقالمضيققلعةتقوم)مملكة(ناعية

علىسيطرتالنى،المملكةهذهعاصمة،ناعية

وخضعت،نوخشتيمملكةعاصرت.الغابسهل

منونعرفوالحثيين.والميئانيينللفراعنةمثلها

.(13)القرنتشربآجي،تثوا:ملوكها

نافج

وزكري.قورخ!ها:اخواهيصهار.ابن14(

21(.6:)خرتهاتعثبمةمنلاوي

أورشليمفيلهولدواالذينداودأبناءأحد2("

6(.:14-7ة3أخا=515:صم)2

أبناءأحدالكبير.الغنى،نفيسهوماناليش:

25:15=)تكاسماعيلعشانرورؤساء

كانتالاردنضرتيفيعربيةقبيلة3(.ا:اأحا

الاردنعبرفيالمقيمةايرائيلقبائلمعخلافعلى

.(591:أ!)ا

الثاكالالفنهايةفيباكزا،الفينيقيونبدأناووس

ليدفنوا(حجري)تابوتالناووسيستحملون

فاحنفظوا،واليونانالمصرببنعناختلفوا.مرتاهم

ماوهذا.والاستوقراطئةالملكيةللعائلاتبالناووس

الفينيقيين.عالمفيالنواويىمنالقليلالعدديفئ!ر

مااستلهموقد،جبيل5فيوجدناهالنواوسىأقدم

حجرفيحفرالقدبمة(.المملكة)نهايةمصرفي

ناووستبلتزلنفما،لبنانحجارةمنأبيض

.أحيرام

نفتبس.،رجنايت

والعلسلن،التاسعةالسلالةمنفرعونيناسمنابفرلتي

الدلتا.ادطمنديسمنأصله.الاولنايفرشي1(،

منمصرحزروالعشردن.التاسمةالسلالةأيئسى

عاسبرطةضدهممعاهدةوعقدالفرستسئط

(.لكيديمون)أو

اللالةمنالراجالفرعون.الثانينابفربتي2!،

عنسر!عاأزاحه378(.أحوالمطوالعشرينالتاسعة

.الاولنكتانابو*العرش

.يا6:مل2رجالانبياء.لمسكنقلايات:نابوت

جوارهافياوالرامةفيتقعموضعنقرأ:حيث

22.02:11؟91:18،أاصم
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نجاتهوالبيبليانباتإن.ميزات"ا()ال(،نجات

الخصبةالمناطقونبات،والجبليةالصحراوبةالمناطق

أخصبأما.والوديانالأنهاروقربالاحلعلى

سهل:فهيالبيبلياذكرتهاالتيالفلسطبنيةالمناطق

القريبالهل35:2(،)إشالساحليشارون"

فييزرعيلءسهل24:14(،)سيأريحامن

عواملأما.الاردنقأجزا?بعض،الجليل

يبوق،*.الاردن)،المياهمجاري:فهيالخصب

والآبار.3(:امز8،7:تث،قيشون،،يرموك*

)تثوالدىوالمطر.2(.-26:91أتك

كلأنغير:.ا(.!ه)إشوالثلج+:13(.

-ا.:041مز؟22-17:24أحزاللهمنيأتيهذا

9:25(،)خرالبردفهيالمفزةالعناصرأما15(.

والشوك،ي(ا:ا)بوءالحثراتوسائروالجراد

اللفحيصئبهاالتيوالأمراض،والزؤانوالقطرصث

)أيوالجفاف!هم(:8ملا،28:22)تثوالذبول

منيأتيساخنهواءيرافقهالذي15:03-عهم!(

شيء.كلفيحرقالصحرا.

القديمالعهدمثز.النباتأنواع،2(

:ص)عالكبيرالشجر9:25(حزا:11،)تك

يطئقلأنه،واسعةلفظة.والشجيراتالشجراث

التيالعثسبيةوالزراعات2:6(بشفيالكتانعلى

الجفاففيوتموتالمطرمعتولد:سنةكلتزرع

وشجيرشجرإلىالأولىالفئةونقسم)عشب(.

02:91-.2(.تثمئمر،شجر)شجرللمابهل،

92-03،ةاتكحححبالبيبليا.فيالنبات34(

للجوان.الأخضرالحقولنجاتكان،2:91،16

ومن،بذرفيهالذيالنباتمنفيأكلالانانأما

الثمرةمنالانسانكلحينالاشجار.ثمار

النظامبلبلوالئز،الخيرمعرفةشجرةمن،المحزمة

.(215:)تكالأرضفييعملسيظك:الأولاني

جبينهبعرقخبزهويأكلسيتعبولكنه

3:17-91(.)تك

4:2-3(:)تكبالزراعةباكزاالانساناهتئم

بأنواعها،الخضار،القمح،الشعير،الحنطة

16:.ا!)إشالمثرةالاشجاروسائروالكروم

النبنوهناك.والخلوالخمرالعنبهناك:17(.92

أجلمنكعطروئشحمليؤكل)زبتوالزي!ون

الأشجارستثمرالمجافيالمستقبلفي(.الجسم

من"2:91-02تثمغ47:12(.)خربوفرة

.المدنمنمدينةحصارحينالمثمرةالأشجارقطع

كالأرزخضبهاأجلمنتستعملأشجاروهناك

تصبحقدالأرضأناسرائيلبوعرفوالصنوير.

ئزرعلافيهاالتيالبتئةالةففرضوا،فقيرة

اللهواستعمل8-12(.25:ا-7،الاالأرض

والقطرب()الثوكالمضزالنباتالمراتبعض

القوىرمزالنبهاتهذايكونوقدالبئر.لحقاب

النصرعلىالنخلودك24-25(.7:)إشالمعادية

أسماءمنالبشرأسماءوأخذت7:9(.)رؤ

النخل.أي.تامار،مئلا:البات

ملكالاول!يربعام*والد.افرائيممنرجلفباط

11:26(.)املاسرائيل

أنباط.!رخنباطيون

اسماعيلعشانرورؤساءأبناءأولنييوت

اضتهرثعريةتجيلةا:92(.أخ25:13=ا)تك

الذينالانباطجذيكونئد6:7(.")إشبكباشها

التاربخفيوظهرواالبتراء،حولى،أدومفيأ!اموا

.م.ق2القرنمنذالبيبلي

31(.:17مل)2العولونالسامرةإلىادخلهإلهنبحاز

عؤا.*،نرتق*ر!

:62(.15)يئىيهوذابريةفيموصعنبشان

السبي.منالعودةبعدبنيامينبنوفيهااقامبلدةنبلاط

.لذةمنالثرقيالشمالإلىكلم7تبعد

نجو

على،الاردنمنالثرقإلىكلما9يبعدجبل(1،

ماتهناك.البحر(يطحفوقم)388أريحامستوى

4(.:2مل2رخ؟ات34؟ي3294:)تثموسى

أواخرمننجو.جبلصفحعندمكان24(

لرأوببنعديةهو+:47(.)عدالخروجمحطات

لموآبثم5:8(،أخا38؟32:3،)عد

)فيناباتا-22(،48:1ار،2؟15أإش

9:!.امكرج(.ندابات:اليونانية



لالاونبوخذنصر

فيهأقامنوب(.يكون)تديهوذافيموضع34(

-2:92)عزال!بيمن(عودتهمبعداصرائلبنو

همنساءنركوالوأهلبحض7:ل!م!(.نح

01:43(.)عزالنريبات

وابنهبالالالهونرجمانوالحكمة.الكتابةاله4(،

يسقطا:46اشرآ.والبابليةالاشو!بةالبلادفي

)اليومبورسيبا،إلهالاصلفي.بابلصقوطبعد

معمكانهوأخذمردوكابنصارغرور(.برس

ماوهذا.(.مق6)القرنالكلدائثةبابلسلالة

نبوخذنصر،"نجوفلاسر،،:العلماسماءفينثهده

امينكان.الالهيالاسمهونبوحيثنبونيد،"

.،.مق8القرنمنذ.قراراتهفدون،والدهسر

فيكنت"أئا:نقولفأنهفيأشورئةكتابةؤجدت

آخر".إلهعلىتتكلولانبوعلىائكل،المستقبل

الاستجابة.أيتشماتو:نبوزوجةاسم

بابلوملكايسينسلالةملوكثالثالاولنجوخذنمر

ورذ،بابلإلىالقرةأعادا.ل!اسنةحوالي

قوةأمامفث!لولكنهأعفابهم.علىالحيلامبين

اشورلة.

نابو:اكاديلاسمإيونادالشكلالثالثنبوخذنمر

في.الابننبوالالهصليحم:أي،اوصوركودوري

هونبوخذراصر.اونبرخذنصر:الماصوريالنص

ابن)4"6-562(0الشهيربابلملكاسم

تذكرالعديدةنصرنبوخذكتاباتاننبرفلاص.

التيالمقدسةوغيرالمقدسةالمبانيحصرلةشبهبطريقة

اظهرتوقد.المدنسائروفيبابلفيشتدها

بعدنكتثفلم.الملكهذاأبنيةمنعدداالحفرلات

مشؤهنمنسوىالملكهذاكرونيكاتأوحوليات

نحن)606(.نكوالملكضدممرإلىحملتهعن

وفلافيوسالتوراةمنحملاتهخبرنعرف

بحملةتامالعهد،وفيبعدكانلما.يوشفوس

الحملةهذهفينكو.الملكضد)606(مصرعلى

ورفاقهدانبالوجلا،يولاتيمالملكمنأورشلبمأخذ

منبكنمهماي(.36:6أخ2،اي:ا)دابابلإلى

الاسرإلىوأخذ795سنةأورشليماحتلإنه،أمر

شخصياتواكبروأمهإيوي!بن()أوالملكيبها
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وفي.حزقيالبينهمالمدنمنآخرلنوسكاناالمنطقة

أيضانمرنبوخذاحتلحزقيا،للملك11السنة

وأجلىودقرها.شتيندامحصاربعدأور!ثليم

صوروحاصر)586(.الكانمنا!برالقسم

وهناك.يوسيفوسيفولكما،سنة13مدةأيضأ

كم!السنةفيمصرإلىحملتهتذكرنصرلبوخذكتابة

.2ا-:9217حز،:8-4213ارر!)685(لملكه

التمثالعن)الحلمنصرنبوخذعن2-4دايرويهما

فيالعظيمالذهبتفالتحييد2،ففيالكبير

الفنإلىينتمي4(ففيجنونه3،ففيدوراسهل

!نوممالكملوكعلىيوزعالذيالجليالطالتاريخي

نبوخذنصره:1يهويذكر.معاصرةأحداثآالماضي

اشورئاملكانعرفلاولكننا.نينوىفياشوريةملك

بحصرتاريخيكتابيهأنافترضنافاذا.الاسمبهذا

الذياالشخصعلىيتعرفانالبعضحاول،المعنى

ناالافضلفمن.عبثاولكننمرنبوخذوراءيخنئ

شهوراملكاخبرهاطارفيجمعيهصاحباننعتبر

شهورةعظمىوقوة(بابلطكنصر)نبوخذ

تقية.أرملةبفضلتغلبتاللهتوةولكن)اشورية(.

الحز.التاريخيالفنيسثىماهذا

)نبوادين-زر-نبو:نسلااعطىنبو:نبوزرادان

حيننصر.نبوخذحرسقائدزرعا(.أذى

587،صةتموزخهايةفياورشليماستسلمت

دئرثموأحرقهالهيكلفلب،نبوزراداندخلها

سماكينتركولكنهسكانها،وسبىالمدينة

جدلياهوحاكماعلبهموعينالاكأض،

شةوفي04:اه(.-ا-.2ا25:8،مل)2

03(.:52ر)1يههوذاصكانمنآخرقسماصبى582

السرلانبةةفي)شوزبنجنينبو،يا:نجوفزبان

نبوخذانصربلاطفيالئرفاءأحدنجى(.

سرسكيم.آ3:فينقرأولكن.(9313:ر)1

بابلفيملكانفسهاعلن.البحرارضملكنجوفلاير

الجدبدة.البابليةالمملكةفأشسى..مدتى625سنة

حلفاؤههاجمهمالذينالاشوردينمنالارضأخذ

نصرنبوخذابنهكانيوم506سنةمات.المادايين

سوربة.خىفتوحاتهبمذ
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نمر.نبوخذ!رجنصرنبوكد

قلته)555-953(.الكلدانيينسلالةمنملكنبونبد

كان.الاخمييةالمملكةمؤئس!،الكبيركورش

وكانت.حارانفيالقمرالالهكاهنةحفيدنبونيد

واحةفيملكهمنمنواتعشرأقام.("غريبةديانته

كانصاعة،الغربيةالشماليةعرابيةفي،البعيدةتيماء

يسوس5-8(داق)بلشصرصورأوشاربالابنه

بابل،إلىنبونيدعودةوبعد.العاصمةمنالمملكة

كورضودخلها،الفرسبدفيالمدبةسقطت

حذافوضع،953سنةالأولتثرلن92فيالكبير

الكلدانثة.للمملكة

.جثانئا،2،مسيحانية*رجمح،نبوي

)ال(نبئت

العبرية:في.الاسم:أولأ..القديمالعهد1(،

باسمتكلم)منبروفيتيس:اليونانيةفينبي.

.جدالفموضوعالحبرفيالأصلأما.آخر(شخص

أعلن،،صرخ"نبو"،ا!ادية)فينبأمنقوب

الذيهوالنببئ،المعلومصيغةفيثت(.هتف،

عاولكنالمدعو.هو،المجهولصيةوفي.يعلن

فينجدالعريية،نيالترجحة.هذهيثئثلا7:14

نبتخفيفا(.)صاتنبأ:أفعالعذةب""نجذر

وأخرج)نشمهاالبثرنبث(.الأرضمن)خرج

نبخجحرها.منخرجتالقيحة:نبجتتراجها(.

يعني...نبغ،نبعثم...وانتفخاختمر؟العجين

النور،إلىالظلمةومن،العلنإلىالسرمنالخروج

أعلى.إلىأسفلومن

حالاتيعيثونالناسهؤلاءنرى،الأصلفي

الموسيقىآلاتبواسطةلثرونها"انخاطفتة"

يصبحونبحيث3:15(مل2-6؟ه:01)اصم

تفشر3:15(.حزرج24،:91)اصمضائعين

منحالاتتقبرمح!لفة.بأشكالالحالاتهذه

منهمجمهزأونالناسجعلماوهذا،الهذيان

)9:7(هوشعزمنحتى.ا:.ا-12()اصم

نفاؤلأ.اكثرخكئاهناكولكن)92:8(.وارعيا

02-91)اصم"الروح"حركةهوانخطافهم

نالهالذيالروحهو"الرو!"وهذا.؟7(9هو،23

نبئ

هؤلاءمنكلمنفجعل11:25(،أعدمرسى

لاأنهنلاحظ:6(.01)اصمجديذاانسائاالناس

نفوسهمسشواإرمياولاميخاولاأشعباولاموسى

الأنبياءيقذرالذي)7:14(فعاموس"نبي".

)3:8(،يخاشأنشأنه-12(،اا)2:والذراء

)8:3(،نبثةامرأتهإسعياسفى.اللقبهذايرفض

ارمياشأنشأئه"نبي"،نفسهيسفيلاولكنه

.(45:1؟43:6؟2؟01،15،42،-28:56)إر

:2؟د)إشالاصمبهذايدعونهالآخرونهمدل

فقد،وناحوموحبقوقوحجايزكرياأماا(.38:

وحده.كلامهمدؤنواالذينأولئك،انبياءسثاهم

نبئا.نفسهبسقيحزقبال

منالبيبليينالأفبياءالسبعينئةالترجمةمتزت

اممتعملتبالم!تقبل.ئنبثونالذينالعزافين

الخطيبيعنيالذي(مكان)تكلملابروفيتيس"

تكميعنيالذى"بروفوناوابن"والفعل.والمنادي

أبذايعنيولا.الخفيةالأموركئف،الالهباسم

بصر،."بز!،

النبوفيالتتارإنوتاريخها.افبوءةأصلثايخا:.

أشخاصبعكافيةنقارباتعلىيدكالبيبلي

فياخضائيون،الهيكلفيموظف،ملكي)موظف

في،الرافدبنبلادفي،مارممطفينجدهمالانخطاف(

أقل.بدرجةوانمصرفيوحثى،فينيقبةفي،سورية

التيالنبوتةالظاهرةفينرىأنإلىيدفعناماهذا

يقابلهاعضاصورة،القديمالثرقكلفيانتثرت

ولادةعلىكنحاناثرت،النهايةوفي.البيبليالعالمفي

محيهولةاسرانيلفيالنبوءةظواهرأول.البيبلئةالنبوءة

المتأخرةالنصوصجانئاجعلنافإذاإلينا.بالنسبة

)رج02:7نكمثلعمرها(نظراتتعكس)هي

معالنبي)يتماهى71؟:416خر،1(؟051:مز

:18،18تثشخص(؟باسميتكلممنفهو.الفم

تركناواذا:6-24:12.7-11،92عدا؟34:

4:4؟قض02؟:15)خرمتأخرةتوصيفات

فيبظهرونم(ييب)نفالانبياءا(،6:8-.

كيالكفابةفيهبمامعروفونوهم.صموئيلأيام

فيالحاشيةوصاحص.(-01:0112)اصمئتقدوا



4912

وظيفةوهي!الرائبن"،وبينبينهمماهى9:9اصم

الأنبياء،هؤلاءيظهرفحين.مفبولولقبقديمة

إلىبعضهموينضتونجماعةلطيعيشوننراهم

بعض.

في،الحقباتحسب،الظاهرةهذهنشهد

إيليازمنفي:3-،،2مل)2الشمالوفيالجنوب

35؟:02مل)االأنياء""بنوبسضونوأليشع(.

،ا:6؟38:522،،715،4:1،،2،3:5مل2

)أيم!ييب"نلفظةيرادتوهذا9:ا(.

4؟02:او02:35املق7:14؟)عاالانبياء(

)اصمرئي!الأنبياءلهؤلاء9:4(.و9:امل2

ا-22:ا)املرج6:ا؟4:38؟مل022؟91:

رح،6:همل)2ي(ن)أد"الستدي!يسئونه12(

هم14(.:913؟8:؟621:مل2"الأب"،ا:4

بعضهما(.:38:41،6-4مل)2مغايعيثمون

:8،)4الصدقاتمنويعيشون(.أ:)4متزؤجون

)هكذاوبرمنمعطقايلبسون5:22(.42،

ممتزة،كعلامة(الريةوزمنالرعاةحياةيتذكرون

صت:8،أمل2رج،13:4)زكجلدمنوحزافا

جباههمعلعلامةلهموكانت3:4(.

13:5()زكوتخديشات02:35-43()امل

خلاللنفوسهمسبثوهاالئيالجروحهي

18:28(.)أملانخطافهم

يصبح،يتنئأون""النبيينالربروحيصكحين

يدخلون.(01:6،91صما)آخر""انساتاالواحد

5(،:ا).بالغناءعنهايعبزونسيكولوجئةحالةفي

12؟،2215:)املالمتكزرةوالأدعيةبالصراخ

)22:11(،الرمزثةبالفعلات28(،18:26

15:02،)خروبالرقصإيقاعثةبحركات

؟615.-65:صم2ر!؟18:26ملا

الموسيقثة.تالا3أصواتعلى:6-7!أ18اصم

،ا:9-.هـ1)أ!كالعدوىالحالةهذهوتنتفل

المراتبعضفي.ا(-ا.:22امل؟91:02-23

الدميسيلحتىبسلاحهنفطالنبئيجرح

ئيابهعنهينزع13:6(،زك18:28؟)امل

وأا:8(،مي،02:2إشرج:24؟91)اصم

الوعيعنفيغببالتعبمنحراكبلايسقط

9:8-9(.27،،8:18دارج91:24؟)اصم

الثقليدعنالمداءذاكتأثيرساندواالنبثونهؤلاء

22؟،:1516)اصمصموئيلساندوا،اليهوي

علىالحربفيثاركواذلكبعد91:18-24(.

13،،:184)املوأليثعإيلياحولبعلعبادة

علمريسلالةاضطهدتهملهذا.35-42(:22،02

أحدحزك،أليئعمنوبدعوة14(.،2،51:)91

ياهو،ثورة،السلالةهذهعلىالانبياءمؤلاء

9(.مل)2المقدسبالزتملكاومسحه

آلفقد،كنعانفيبمانأئروااليينهؤلاءأنمع

شعبأصالةعنالمدافعةإلىوعملهمحضورهم

والاجتماعثةالسياسثةالسيطرةحاربوا.اسرائيل

الدينيالتأئيرحاربواالزرعيلي(،ونابوت)إيليا

حاربوا،إذن.والفينيقيونالكنعانيونحملهالذي

إلىإيليا)حبئالموسوفيالتقليدعلىليحافظوا

وكما.اليهويالايمانعلى91(،امل،حوربب

الثرقفيالملكيئبالبلاطوالحكماءالعزافونارتبط

ا:02؟داا-12؟ا91:3،إش41:8،)تك

بداودالنبثينهؤلاءبعضارتبطكذلك2(،

،51-ا:21؟-17ا:7صم2)تاننا:فخدموه

24:11،صم)2جاد32(.22،،ا:8-11امل

28:6(.)1شاولخدموايكونونوقد18(.

ا-ا3:اصم)2يوشافاطقربنجدهموسوف

نأنستطبع.اللهأوامرالملكإلىبقلونهم.2(.

نجدهموصرفالملكيئ".البلاطدأنبياءنسضيهم

بخدمةآخرونوارتبط.7(:6)نحالجلاءبعدحثى

ناحومسفرفيالليتورجياللوننفهمهكذا:الهيكل

النبوفي.القوليعلنونالمعبدفيفهم.حبقوقسفرأو

أحتا.مؤشسةكلعنبعيدينآخريننجدولكننا

في"الله"رجل14(،11:92،)املالشبلوني

)16:1(،بعثاأيامفيياهو13(.)املبهوذا

هؤلاءيتدخلقدأ-17(.22:4مل)2خلدة

الملكلدىحئىالخاصةبمملطتهمالاشخاص

12:ا-ها،عم)2اللهإرادةالناسلبعزفوا

11:92-93؟امل18-91،ا-14،،2:ا
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13:ا-3؟16:ا-4؟17:1،18:ا-2،41-

45؟14-02:13(.

)إشعيا،الكبار"الانبياء"نسثيهمالذبنإن

)هوشع،الصفاروالانبياء(حزقيال،إرب

بدوا،أقوالهملاحفظتالذين...!عاموس

عاموسمنذ:والسبب.النبتينهؤلاءتجاهقاسين

السباسةفمماشاة.النبوفيالتثارانحرف)7:14(

الآخرالبعضعندالبحلتتاعوضغط،البعضعند

مع"الكذبةالانبياء9إلىبناوصلا4(،:18مل)1

لاالتوراةأنونلاحظ.والانحرافاتالماومات

وصيتحشر..مق5القرنبعدالنبثينعنتتكلمتعود

4:46؟امك)رجالأنبياءلغياب74؟9مز

الأقراليعلنونالذينالكهنةمحفهمفحل4(.أ:14

المغئينبفمالروحتجلىثمالمعبد.فيالنبوثة

الحكماءوصار02:14(.أخ2أخ!25:ا؟)ا

الأنبياءكلاتمكلامهمفئابه،الشعبموخهي

بعضفيوأخذوا7:2(،5:ا،إرق02؟ا:)أم

7:27(.حك،:سم24)ييلقبهمالمرات

بهتلفظالذيالحكمإن.الكذبةالأنبياءئافما:.

9:)23ارميا،(11:)12هوشعو(41)7:عاموس

فصلتحرئاأنيبين13(،)فوحزقبال04(-

الذينفالأنبياء.النبوئالتيارفقسمتالأنبياءبين

الكذب:الآخرينإلىاللوميوخهوننصوصهمنقرأ

تمفق.(3:5،11أميالجشع0(3:4)حرت

،5:31إر؟03:01إش،22:13ملا)العظماء

؟23:41إر؟)زنىالاخلاقفاد.(أا:2مي

اللهاسمنسيان28:7(.إثىسكر:92:23؟

يقشون.واستنسابللأوامرامال23:27(0)إر

13:22(.حز23:14؟)إراللصوصقلوب

(1.:13حز92:8،؟22:)إرالشعبيضئون

يستطيعونهمبل.والتوبةالاهتداءإلىيدعونهولا

18:02(،)تثالفريبةالآلهةباسميتكفمواأن

:13،2)تثالآلهةهزهاتباعإلىالشعبويجزوا

تعنيهوما"؟الكذبة"الأنجياءهؤلاءهممن

رمزثةفعلات؟يفعلونهاوفعلاتيقولونهاكلمات

وأحلامرؤى.(28إر؟22:11ملا)

.(3:6مي؟31:6،61حزت23:25،27إر)

ىشبتهذاأنولعتبرون:2-6(.13)تثعجائب

يبحثوالم،تث،حز،إرأننفهمأنيجب.كرازتهم

فإنالأنبياء.هؤلاءلدىسيكولوجئ!ثرحعن

)برؤاهمالمزعومينالأنبياءهؤلاءكذلثغرف

نأتثيطلب:3(،13حز23:16؟إر،الكاذبة

هؤلاءيهئمماولكن.2(.:6:18؟)13قتلأئقتلوا

يثروخايقذمونوعنهاللهمخططهوالكتاب

يصنعواكيالانبباءهؤلاءالربأيتسىلقد.عدبدة

أهرنهم.والسحرةالعزافينإلىاللجوءمناسرانيل

كز9:03؟نحرج18:9،22،)تثالشزلن

"الكذب"روحفيهمجحلالذإنأو7:12(.

خلاصبمواعيدشعبهليضفوا22:23()امل

الحطهذافي9(.ةا4حزرج؟401:أإركاذبة

كلمةليقولارسلأنهنفسهعنإشعياقالعينه

فىعوبقاءالشعبفناءفتسثباللاايمانتحزك

6:9-13(.)إشعتيدشعبأصلفيسيكون

إلىفثلهصميقودبلاغايعلنأنحزقيالعلىووجب

الرلث:لمجدالحاسمالظهور:الأخيرالتاريخهدف

غير2-3(،حز)رج"الربأناأنييعرفون"حينئذ

الانبياءمهئةإنبفولمشتركايقيئاهناكأن

2؟18:ا)نثإلهئةوحدهاهي"الحقيقيين"

:6-7(.13حز32؟2-22،تا14:14،23إر

؟6)أشأنبياءهاللهئرسلفيهاالتيالمشاهدوهدف

الذيالنبيئصدقبؤكدأنهوا-3(،حز؟اإر

فشلت!ال!النبئهن!أنويبينالمهضة،بهذهنعم

المزعومبن،الانبياءوسطهو،حز(،)إشكرازته

رسالةوحدهأودعهالذياللهقبلمنالوحيدالمرسل

فماالذأرسلهمأنبياءأنفيشكلا)إر(.خاصة

)املالبثر(كسائردر)همأمناءكانوا

13:2-ء(.تث2؟3:17-احزا-22؟13:ا

91:3(املإيليافعلكمااللهكلمةمنفهربوا

فهمهموعدملاأمانتهمأنغير\(.)يونويونان

يبدلآنلا4(،)يونيحملونالذيللبلاغالموقت

إلىإيلياأعيد:تلفوهالذيللنداءالالهيالأصل
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فيجديدمنيونانوؤجد91:ه(.)املعمله

التيالالهيةفالرسالة3(.)يوننينوىإلىالطريق

يسيروابأنجديرلنوحدهاتجملهموعوها،

لاأن3:ه(،ميرج16،)إرمصالحهمعكس

"أنبياءهم"الكذبة"فالأنبياء.سامعبهممعيتوافقوا

كتيجةبال!ملامواعدينهالشبيطمئنون".سلام

28:2-22:17،إرا؟3:ا)ميللعهدحتمئة

خطفييكونوالملأنهم:ه13حزضهمهملهذا3(.

يقاومواولمالثلمة(،إلىتصعدواالمالدفاع

ولم،الشبفيوالدينئالاخلاقئالانحطاط

2؟3:17-احز)رجالتودةعلىاسرائيليحضوا

23:22(.إر+:9-4؟

ارسلهم،اللهأنالأنبياةتيفنان:سؤالوئطرح

تقديتمإن؟يقينهميقاسمهمالشعبيجعلونفكيف

وسيلةهو،درامابشكلتقديضايتلفونالذيالنداء

الموضوعيالئحفقولكناليقبن.هذالإيصالط

رإيقول.الواقعهوللرمالةالالهيللطاجالوحيد

ثنحفقحيناللهمنحفامرسلأالنبئئقبر28:9:

تثيعتبر،عينهالخطوفيبها.يعدالتيالحعادة

كذابهو،كلمتهتتتملاالذيالبئأن18:22

التميزعننبحث،النهايةوفي.بنفسهومعتذ

ظنالعهد.إلىنظرتهمفيالأنبياءبينالحقيقيئ

الربأن،الثبشأنشأنهم،الكذبةالانبياء

)كمامشروطغيربشكلشعبهمعبعهدارتبط

الشبكاندهانيتئمئيءكل.سحريبشكل

الجاةتهثهإلههويهوهأننحواالأبد.دهالىخائنا(

رحمئهعلىفدكالعهد،قطعبإرادنهالخلقئة.

لدىوالدينتةالخلقثةالحياةتوخىوقد،وعان!ه

فإن.الوفئوالنجاحالمادفيالازدهارتبلالشب

الشقاءاللهلهفسيحمل،اللهإلىقلبهاسرانيكيوخهلم

الحقيقببن:الأنبياءتعليمهوذاك.الخلاصلا

9:7()عاالخروجمعنىحولتلتقيفأفكارهم

)إشاصافيقدوسوبره2(ة3)عاوالاخئيار

3:9-12()عيصهيونقاللهواقامة6(،

يستعمل.الاسم:أولأ.ا!بد.العهد2(،

انمادينعلىليدك"بروفيتيس"لفظةالجديدالعهد
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يعنيلاإبروفوتاين"وفعلومف!ريه.اللهبوحي

الخفايا"أعلن9أيضابل،لااللهإيحاءات"أعلنفقط

أنبياءإلىويثار(.القديمالعهدخطفي)وذلك

5:12()تاللهمرسلوأنهمعلىالقديمالعهد

:22؟ا)تالجديدالعهدوقاخأعلنراوأشخاص

25،03-2:اع27:9،،214::35؟413؟:4

اعبارةفي"الأنبياء"ولفظة2(.3:اا:2،رو

،:1113؟712:؟:517)متوالأنجياءأ"الشردعة

القديمالعهدوحيعلىتدك24:27(،لو!22:04

أع،:417الرالوحيهذاتنضتنالتيالكتبأو

العهدفيالحباةإلىالنبوءةعادت8:28(.7:42،

الأنبياء.عنالنصنوتحذثالجديد،

المعمدانبوحناربط)1(.الجديدالعهدانبباء:ثانيا.

المهسيحلمجيءواعلانهالتويةعنتعليمه

القديمالعهدبأنبياء(وز3:7-12)مت

؟:ه14وز؟:9اا)متنبئا"اليهودفيه!ورأى

منامتلأزكرياووالده11:32(.6:15؟مر

!نبيئابنهفيفرأ!:67(،االوفتئأالقدسالروح

(45-1:14)اليصاباتوتستى.76(:1)العلي!

)2:26-وحنة)2:25-32(اليئوسمعان

فيفرأواالقدسبالروحاسئناروالأنهم،أنبياء38(

أول!شليمومحزر26(ت)2الردث""مسبخيسوع

المسيح.أممرلمفيورأوا،؟38()2

يقبل"لا:المأثورالقولنفسهعلىيسوعوطثق)ب(

بيننفضهوحس!ت4:24(.الو!وطنهفينبئ

)13:+(.أورشليمتقتلهمالذينالأنبياء

رأواا-21،14:ا)متكنبيئالناسواعتبره

)متارمباإبليا،القدماء:الأنبباءأحدفيه

الذي،والعملالقولفيالقديرالنبيئ14(16:0

رجبما24:9121،الواصرائيليخئص

فوافق،حالةمناكئروفي:15-91(.18تث

كم!يحإليهالتعزفمعكالنبيئيسوعإلىالتعزدت

أمثاللهوكابن21:9(،قا؟21:ا)مت

701:؟614:يروسئى1(.ا3:مرق8:92:

معومتواففا:1818نثإلىعائذا،!النبيئ!يسوع

عندنراهالذيالمسيحالمطالانتظارمنالشكلهذا
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هذهالمسبحيونأخذ.الا!يانيينوعدالسامرلين

الذينوالأنبباءالنبيئهذابينليعارضوااللفظة

يو)رجوالهلنشياليهودفيالعالمعغيتحذث

الجليهلييهوذابم،:36اعفيثوداس:مثلآ،5:43

سمعان21:38؟أعفيالمصرفي5:+؟أعفي

8(.ا!فيالساحر

ينيرونأنبياءالأولىالمسيحيةالجماعاتعرفت)ج(

-ا.:21)أعالإخوةأو-3(ا:13)أعالجماعة

هؤلاء.مصيرهمحولرصاتهم،حول11(

اكور32؟:13:1،15)اش!الملهمونالوغاظ

هذهقلبفيكبيرةصلطةبمتلكون12؟14(

،13،7:17عبرخ:22،!ا)أعالجماعات

)أعبكلامهمويعزوخهمالاخوةفيحزضون،24(

بولسدعاوقد.3(:41اكور32؟:15

بحسبونبيئنبئبينيمثزواكيتلاميذه

:92؟14.ا؟12:)اكوريلهمهالذيالروح

الأنبياءفبعض4:أ(.يورج2؟5:ااتس

باسميتنثأونبروفيتي!()بسودو"الكذبة"

)متإليهميتعزتلايوعولكن،يسوع

المسيحذاك،يسوعفييرونلاوهم7:22(.

الأنبياء4:2-3(0)ايوانسائاصارالذي

تأبتعليمهمصدقهمعلىيدئون"الحققيون"

)متوبحياتهم-3(4:2يوا،7:15-02

أنبياء.هرجا-13(.اديدكيه:صهم!-35؟12

.غزةمنالشرقيالث!مالالىكلم05تبعديونسنيي

فيقية.علمأسماءمعاراميةأوستركةفيهاوجدت

)الى(،لة

نلنالناءمنعددهناك.القديمالعهد14(

هناكي(.نبمؤثث!بي)ننبئةلقب

ثم15.012:)خرسلم،معتاريحمةمغالطة

ني"أمهيالتي5:7(؟4-414:)قضدثورة!

اأب"هوالذيالنبيئمع)قابل"اسرائيل

إتقضي"،كانتا(.13:!ا2:12،8:9؟مل2

فيماالأنجياءمثالعلى،المقذسةالحربإلىودعت

أيامفي)8:3(."نبثة"زوجتهأشعياسئبعد.

كتابعنسألوها.خلدة،النبئةعاشتيوثيا،

نثناؤ

بقولفتفؤهت،الهيكلفيكتثمفالذيالثريعة

(6:41)نحونحميا.-22(22:41مل)2نجوفي

النصبقولكما،نوعادثة،اسمهانئةعارضة

عنحزقبالوتحذث.نبيئ(:الحمبعينثةأفيالماسوري

عنحديثهمعرضفيالسحر،يمارسننبئات

معهم.فيجعلهن،الكذبةالأنبياء

عاشت."نبئة"حنة،سميت.الجديدالعهد2(،

)فيالصلاةعلىداومت.طويلةمدةكأرملة

علىدتت(.النبوءةمعالصلاةنتوازى14اكور

الحاضر،الخلاصإلىبالنحمبةخاصحسن

تحدث.أورشليميحزرالذيالابنعنفتحذثت

"كن:فقال،الأرجفيبسبناتعن21:9أع

يتنبأن".عذارى

:23(.4أخا)يهوذاسهلفيموضع.أنصاب:شاعيم

اعطىالله:نثنائيل

21:2(.)يوالجليلمنأصله.بسوعتلمبذ1(4

ا:43-)يوفيلبسدعاحينرسولابسوعدعاه

أراددهاذاسه.تذكرلاالرسللوائحإن51(.

صفةعنهنفى،المعويةهذهيحلأنأوكسطينس

)مثلالتلاميذمنتلميذفقطإنهوقال،الرسول

يذكرهمالذينالسبعينأحدأو(عماوستلميذي

هونتنائيلبأناتفاقفهناكاليومأما.ا.لو

القرنفيالسرلانعندالتماثلهذاولد.برتلماوس

فاستند،12القرنفياللاتينيالعالمإلىوانتقل9،

هووبرتلماوسالاصمهونثنائبلانالقولإلى

مرعوالىتلماوس(،أبر:نقول)كمااللقب

بعداسمه)يذكرالرسللائحةفيبرتلماوس

انالقانليننجيبلن:13(.ااعفيعدامافيلبس

أعطاهمالذبنإلىرمزابلشخصاليسنتنائيل

17:2(..ا:6:93،92،)يوليسوعالآب

يساكرقبيلةعنمسؤولصوعر.بننثنائيل2(،

ياحصاءوموكل15(:7:18،01؟هة2)عد

لدشينالتقدمةحملباسمهاا؟8(.)عدقبيلته

-23(.7:18)عدائانياليومفطالمذبح

أما.(2:41أخأ)داودوأخويسىأبناءراج3("

شعا.ابيناداب،أليآت،فهم:منها!ر
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نلاحظداود.،أوصم،ردأي:هممنهوالأصغر

.7الرقم

العهدتابوتامامالبوقلطينفخكاهن،4(

24(.:15أ!)ا

6(.:24أخ)االكاتاللاويوالده("

أدومعوبيدأبناءخامسبؤاب.،6(

شمعيا،فهم:منهالاكبرأما26:4(.أخ)1

عميئيل:منه:والأصغرساكار.يوآح،يوزاباد،

البركة.رقم،سبعةالرقمنلاحظ.فعتاييساكر:

الملكأرسلهمالذينالخمسةالضباطأحد،7(

فيالضريعةليعئموالاويين8وكاهنينمعيوشافاط

:7-9(.17أخ)2يهوذامدن

الملكأيامفيالستةاللاويينرؤساءأحد،8(

كوننيا،:همأسماءلماليك35:91.أح)2يوشيا

يوزاباد.،يعيئيل،حشيا،نتنائيل،شمعيا

غريبةامرأةتزؤ!فشحور.أنجاءمنكاهن9("

:22(.01)عزتركهاعكوأجبر

رئي!أيامفيالكهنوتيةيدعياعائلةرئى01(،

21(.:12)نحيوداقيمالكهنة

أسوارتدثينفيبموسيقاهشارككاهن11(،

36(.:12)نحأورشمليم

اجدادأحد،شمعونقبيلةمنرجل124(

.(1ة8)بهبهوديت

فيغرفةلهكانتخصي.اعطىالملكتتنملك:

11(.23:مل)2أورشيمهيكلملحقات

اعطى.يهوهنثنيا:

جدليافتلدننشاركالذياسماعبلوالد1(،

:7-9(.04ر11نصرنبوخذأتامهالذيالحاكم

لفرقةالخاس!الرئيس.أسافبنيصت،2(

25:2-12(.أخ)االمغنين

الملكأرسلهمالذيالثمانيةاللاوليناحد،3(

ليعفمواضباطوخمحمةكاهنينمعيوشافاط

:7-9(.17أح)1يهوذامدنئيالثريعة

إلىالملكيوياقيمأرسلهالذييهودقيمم!والد4(،

.23(ث36:41،12)ارباروخ

اعطى:منالمفعولاسم(الهيكل)خذامنتييم
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يقومونالذبنالغرباءنسل.المقدمونةالمعطون

يض)رجاورشليمهيكلفيوضيعةبهوظائف

رجع8:.2(.عز44:7-9؟حز9:23،27،

-ه8،-243:54)عزالشيمنكبيرعددمنهم

02(.8:عز06؟.-74656:نح

.طهارة-رج)ال(،نجاسة

استرولوجا."رج.التنجبمعلم)الى(،نجام!

3:25.لوحسبيسوعأجدادمننجاي

نظاممنالثالثالمقال.الرصعلامةنجيم

يثراخ14فصولهتعالج.المشناةفيطهوروت

الكاهنبيدومعالجتهالبرصبانتقالتنعقق

الكاصن،عمل،البرصأنواع13-14(:الا

الجماعة،منفصلوالجلد،الشعرفيالعلامات

لاالمرضوعهذا.ذبيحته،ثيابه،الابرصتطهير

نوسفتا.تعالجه

الشمالإلىكلم127تبعدمصرلةمديةحمادينجع

قربها.للني!!الئمافيالشاطئباتباعالاقصر،من

دؤنتصعيدتة()باكثريتهاقبطيةكتبكتشفت

25أو51.كودكساتبشكلمجقدةبردياثعلى

طابمذاحدة(على13/3حبناذا)1كتابا

غنوصيئ.مسيحي

ا!تشافاتأنيبدو.احتشافاتخبر14(

نعرفلاولكننا4591،نهايةفيحصلتالاولى

فيهالذيالمكاننمرفلاكماتبالضبطالزصت

إلأالاخقائيينأيديإلىتصللمفالوثائق.كتخحفت

سياسثةنفتباتوسطبعد،وما4791سنة

اكتث!فتالرئائقأنيبدولها.عذلاومث!اورات

النيلضاطئعلىدومحمراتريةقرببالاحرى

.جزةفيالطريفجبلجبالصخوروسطالأيمن

وقد.غطاؤهاإلامنهايظهرفلمالأرضفيأخميت

الصخور.شقوقحتىمقبرةبثحكلالموضعايمئعمك

،5691شةالوسىحربثما529ثورةوجماءت

.الستيناتخىالمخطوطاتنشرفتأخر

7291:سنةللنصرصالكاملةالنثهرةنتت

إلىتزجمهيوهاالانكليقلة.إلىوترجمت

.منهاوحفظ.كودكشا13هناكوجد...الفرنس!ة
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الكودكحانأماجلد.منغلاففيعرأحد

فنصتثذلكومعأجزاء.منهمابقيفقد-1213

من(كاملالصفحاتصنكبير)عدد1531نملك

وعرضها35الصفحةطول.!فحة1257أصل

أصغر.الصفحةحيثالأولالكودكسعداما15

فيأصلئةلنصوص!قبطتةنسخاتاأمانحىت

مححلفةترجماتووجدتالسريانتة.أواليونائة

قبلالنصوصلهذه3/4!)212،الئيءبعض

فيه(اطتزا)ولابرلينمتحففاشتراها.اليىقتذلك

المجدلئةةسلم)انجيلعيهالوعمنمؤقفينير

أخرىمؤتفاتوعرلت.6918شة(بطرسأعمال

مجهولأظلمعظمهاأنكير،القديمةالعصورمنذ

إلينا.اضسبةبا

حمادىنجعميهةلائحة2(،

)أ(كودكسا

لأن.يوكودكسأيضاالكودكسهذاسفي

وكان.الوقتبعض!اقتاهيوخكاراطالفيلسوف

فنيس!ئماولابالغنوصتة،قربعناهتتمتد

.المناقشاتفيودخل!الانثىالالوهةوجهات

كتاب)ابوكريفون،منحولا/ا.ن!ت.

يسوعوحي-16(ة1)صيعقوبسي(

الاموربعضيتضضت.القيامةبعدليعقوب

الازائية.المقولاتمعالمتوازية

تعليم:-43(16)صالحقانجيل/120نجع.

معبعضهمماهاهوقدتاسمهنجهلمع!أعطاه

ولنطينس.

43-)صالقيامةحولمقالا/3.فجع.

كواقعالقيامةعناليهثبهذايتحذث05(:

ارسالةالمراتبعضشئي.روحيئوعضحاضر

النمن(.فيالاسم)يردهـاجينو-!"إلى

51-138إ:)صالمئئثالمقاك1/40نجع.

)روح،البشرفيللكائ!المثتثةالفسمةحولتعليم

غنرصئةصتقربهوالمقالهذاممادة(..نفس

امم!نيسة.اآباءعندعرقاهاكماولنطينس!ة

هنانجد.بولساسسول!اصلوات./هانجع.

موضعهما،فيالأخصائيوناختلفصفحتين

خحض

عنتتحذثالكودكس.بدايةفيفجعلوهما

المتنيرة"."نفحيخلاص

الثافيالكودكى)ب(

كتاب.)ابوكريفونمنحول.211نجع.

غنوصيئتفسيرا-32(:)صيوحناسي(

365إدخالمع7يئالتكولسمرالأولىللفصوك

بشكللليهودمعارضةاللهجةوتبدوملاكا.

".موسىقالكما"لاعارةتكرارمع،واضح

كنابهقيايرشاولي!"يهاجمهالذيهوالكتابهذا

.03!-1:92)"الهراطقةضد"

:5(321-)صتوماانجيا!2/20نجع.

قريبمنهاعددوهناك.ليسوعقولأ114مجموعة

عنقريبةوأخرىالازائثة،الأناجيلقولاتمن

بهلنححة.قولات

51-)صالرسولفيلبسانجيل2/3.نجع.

الولنطينئةالغنوصيةمنقريبةأقوالمحموعة68(:

الالوهة.فيالانثوفيالفصرعلىثديدمع

86-79(:)صالاركنةطبيعة.2/4ن!ت.

.الكوننشأةأوالكوسموغوياحولوحي

79-)صالعالمأصلحول2/5.نجع.

العالموخلاصالكوسموغونياحولطوحي127(:

"لمؤلفهذتضمن.الوحييحملمخقصبواسطة

للمسيحثة.سابقةعناصر

-*أإ:127)صاضفساتأويل2/6.نجعء

ايراداتمعوافتدائهاطالمشخصةالمفسسقوطخبر

اليوناني.الثاعرهوميروسومنا(جيبليامن

المجاهدتوماأوتوماكتاب2/7.نجع.

توماويهوذايسوعبينحوارا(:دا138-5)ص

معمئىجمعهكماواحذا(اسئاالاسمان)صار

أقوالءاقواقلاتبعض!يضقن.التسكتةميوله

الازاء-سه.الاناجيلمن

.3الكودكس()ج

ا-.،(ة)صيوخاأبوكريفون.3/1نجع.

متحفنسخةصنوقريبة2/1نجعمنأقصرنخة

برلين.

04-96(:)صالمصرلينانجيل3/20نجع"



حماديجم

ذاتيحملالذيالانجيلمعالمؤلف!ذاعلاقةلا

أوردهماخلالمننعرفهوالذي،الاسم

رئيميئبشكلنحن.الاسكندرافيكلمنضوس"

والتعولذات.والمداثحالصلواتمنمحموعةأمام

07-)صالمباركاوغنستوس3/30نجع.

غيروكأنهاتبدوكوسموغونياحولرسالة09(:

09-)صالمسيحيسوعحكمة3/4.نجع.

"المبارك!اوغنتوسرسميحئةنسخة901(:

اليح.يحوعفيهايتدخل3/3()نجع

012-)صالمخفصحوار.3/5نجع.

حولوتلاميذهيسوعبينحوارأجزاء914(:

هذابينعتوازبةأموزانجد.والفداءالكوسموغويا

الازا!لئة.الأناجلمنوأقوالالمؤقف

)ناتص(4الكودك!د(

ا-94(:)صيوحناأبوكرلفون.4/1نجع.

2/1.نجعنشبهنسخة

8(:05-ا)صالممريينانجبل214.نجع.

.الاختلافاتبحضمع3/2نجعنسخة

الكودكسه)كل(

-1)ص"المبارك!اوكنستوس.5/1نجع.

.اختلافاتمع3/3نجعنسخة17(ة

رؤى-24(:17)صبولسرؤيا./52نجع.

أجزاء.منهبقيتبل،كاملأالك!تابليس.الرسول

24-)صالأولىيعفوبرؤلا5/3.نجع.

الصبتبلوبسوع"البار"يحقوببينحوار44(:

فيإلائصبلمأنهيسوعبؤكدوفيه،وبعده

الذيالكتابهذافيولنطيئةعباراتنجد.الظاهر

أجزاء.منهبقيت

44-)صالثانجةيعقوبرؤيا5/4.نجع.

ويعقوببسوعقالهاوأناشيدمداثحمحموعة63(:

المؤلفهذافيئذكرالفداء(.فيعاملهو)الذي

بحقوب.استثهادأبضا

خبر63-85(؟)صمآرؤيا5/5.نجع.

وايحاءوحواءآدمخبر.ظاهرهفيمسيحثا"يبدو

نسلهما.مستفبلحولات

0013

لكودكس6ا(وأ

عثرالائنيوالرسلبطرسأعمال.61/نجع.

الغنوصثة.بلونبتلؤنلامؤلفا-12(:)ص

!ا-)صالكاملالروحالرعد6/20نجع.

هوأ.اأنانمطمنالحكمةابحاءات21(:

الحققيئالتحليمأوبسلطانتعليم6/3.نجع.

عالملطاالنفسوضعحولعظة22-35(:)ص

معاب.

36-)صالعظيمةتؤتنامفهوم6/4.نجع.

لكوارثوصفمعللكونغامضتارلخ48(:

العالم.نهاية

48-)صأفلاطونجمهورئة516.نجع.

حولالأخطاءمنالبهبرفيهاقبطئةنسخة51(:

الفيلسوفمزلفمن،ب958)ههـطثبسيطجزء

فب.اليونا

52-ع!6(ة)صوالتاسعةالثامنة6/60نجع.

تلاميذهوأحدترسماجيشسهرسىبينحوار

والتاسعة.الثامنة)؟(السمماواتحول

63-65(:)صشكرصلاة6/7.نجع.

اليونانثةفينجدها،الهرميئبأصلهاالصلاةهذه

.حمادينجعإلىتنتميلانصوصفيواللاتيثه

65-78(:)صاسكليبيوس6/80نجع.

اليونانئةفيغرفتهرمسئةلوئبقةقبطيةنسخة

.حمادينجعإلىتتميلانصوصفيواللاتينتة

فأعيدالعنوانضاعمصر.مصيرهوالموضوع

المعروفة.الموازبةالضوصبفضلتكولنه

الكودكس7)ز(

ا-94(:)صساماسهاب7/10نجع.

التكودن.سفرمنعناصرمعالكوسموغونيا

94-)صالعظيملشيتثانمقال.7/2نجع.

المختمى)ماتظاهرلةنزعةذاتخلاصخبر:07(

اهتملقدللبهود.ومناونة(الحقيقةفيلاالظاهرفب

به)حبل!الذيالابنلأنه،بحسيتدوئماالغنوصئون

،ه)تك"ومثالهصورته"علىسنة013ابنوهومآ

السقطة.بعدالمعرفةمنلهبقيمانقلواليه3(،

شيت.لمجشدهويسوع،المصرلينانجلحسب
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07-84(:)صبطرسرؤلا7/3.نجع.

نأمع.صلبوهأنهمظئواالذينمنالمخقصقزئ

لاالقيريني(.صسمعانيكون)قدمحقهحكآخر

يحملالذيالغنوصيالمنحولمعالمؤلفلهذاعلائة

الاسم.ذات

84-)صسلرانسدروس7/4.نجع.

نسكئة.نزعةذاتحكميتعليم118(:

ص)الثلاثشيتمسلات7/5.نجع.

مدائح.عموعة(:-118127

)ناقص(8الكودكس)ح(

ا-132(:)صزوصترلانس8/1.نجع.

زردافت.معلمإلىنسبوحي

فيلبسإلىبطرسرسالة8/2.نجع.

الطردقةعلىالصلبعالجت132-.14(.)ص

الظاهزية.

)ناقص(9الكودكس)ط(

اجزاءا-27(0أصملكيصادق.9/1نجع.

موضوعدوئاملكبصادقكانلفدوحئا.نحمل

فيمماإلىبالنظر،واليهوديالم!يحيالتقليداهتمام

.(:1418)نكأصارمنمولده

نصن:-92(27)صنوريحفكر.9/2نجع.

الغنوصيونفيهارأىصورةحولقصيرشعر!

(.المقدسالكتابفياسمهائذكرالانوحامرأة

92-74(:)صىالحقيقةشهادة9/3.نجع.

الحقة.)عوليس(المعرفةحرلشرلةعظة

)نالص(ا.الكودكس)ي(

ا-68(:)صمرسانيس01/1.نجع.

السماوفي.العالمعنجزيةعورة

)ناثص(ااالكودك!)ك(

2(ةا-ا)ص!المعرفةتفسير11/1.نجع.

ولنطينية.نزعةذاتالكنيسةعنعظة

22-)صولنطينيعرض11/2.نجع.

الملءرئيحيئبخمكلالمقالهذايعالج44(:

.العبادةوشعانر)بليروما(

نحن45-96(:)صالغرب11/30نجع.

وحتا.يحملوهوالبلادمنليسشخصأمام

حمادينجع!

96-72(:)صالسايةالمعرفة11/40نجع.

جزئي.وحي

.12الكودكسال(

اجزةعشروخمسةصفحاتعشرفقطيحتوي

بيطا.

امبيريكوس:سكشوسأقوال:/121نجع.

اليوناني،الفيلسوفهذالأتوالقبطئةترجمة

آخر.موضعفيالمعروضة

أجزاء.:الحققةانجيل/12:2نجع.

مختلفة.أجزاء/12:3نجع.

.13الكودكس)م(

وبعضصفحةععثرةستفقطيحتوي

أهشين.مفاليننكتشفأنلانتيحوهيالاجزاء،

الثلاثة:بأشكالهاالاولىالمعرفة13/10نجع"

،الأب:أشكالثلاثةفيالالهيئبالفيضيأتيوحي

الابن.،الأم

.الكونأصل./132نجع.

المخطوطاتمذهحولاتجارات3(،

الوثانفةالبردباتوسائرالرصائلإن؟ذؤنتمتى

تحديدعلىساعدتناقد"الكتب،لتفليفالمشعملة

القسصمفب،حمادينجعمخطوطاتكتابةتاربخ

الدقيقةتةالعلانجهلأنناغير.الراجالقرنمنالأول

طيبة(فيالصنر،)قنوبينقينرلوع!كيرنرهبانبين

،تيردورسأنهونعرفهماكل.المخطوطاتوهذه

العيد!"رمالةبترجمةأمر،باخويوسخلف

وهيالقبطئة،إلى.م.(ب)367لاثناصيوس

اللائحة)أوقانرنفيحاسمةمحطةتشكل

المقالاتبحضوتشجبالجديد،العهدالقانونئة(

السببكانتالرسالةهذهأنفيشلثلا.المهرطقة

نأالبعضحاوللهذا.الغنوصئةالكتبتدميرفي

فجواتفيفطمروها،الخرابهذامنبعضهاينخوا

المقالاتهذهتدوينأما.حمادينجعصخرر

2-3.القرنإلىفيعود

إلىبالنظرالمخطوطاث؟هذهأهمئةهيما

عذدناهاالتيالمؤتفاتهذهإنأولأ:الغنوصثة

معلوماتجوهريوبشكلالأولىللمزةتعطينا
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الذينولنطيس،مثلالننوصيينعنمباشرة

كلمنضوس)ايرلناوس،الآباءحاربهم

أفلوط!حاربهمكماهيبوليتسإة،الاسكندراني

عهولة،الغنوصئةأصولنبقى.اليونانيالفيلسوف

نحتلفة.أشكالها.للصسيحتةسابقةأنهايبدوولكن

تتحذثبعقيدةدوئايتمسزالغنوصيئالنهجولكن

لا،الصليبلا،)عوسي!ىبالمعرفةالفداءعن

)وقدأصولهاعنالوحيالنفستنالفحينالقليد(.

"!مثالعلى"الأسرار"هيطقوسعبرذلكيكون

كإالآنمنذ!لأنتستطيعالميحتة(،فيما

فالعالم،ذلكبعد.منهسقطتالديالالهيالعالم

له.معنىلا،قيهشجنتالذيوالتاريخ!الملموس

نتجزدمنه،نتخقصبأنتنصحفالغنوصيةولهذا

فيهنغطسأنأوالمسيحئة(،الغنوصيةفي)الديرعنه

وعىوقد.النفسعلىيؤثرانلاوعربدةسكرعبر

عميفاوعئاالغنوصية(المعرفةنال)الذيالغنوصي

وحئا.يالوالمالذينعلىلفؤه

العهدإلىبالنظرالمخطوطاتهذهآهئةهيوما

القرنإلىتحودالمخطوطاتهذهأنمعالجديد؟

قبلماإلىتعودغنوصئةنعكسفهي،م.بالراج

المخطوطاتهذهعلاقاتإنبحيث،الزمنذاك

لاحظوقد.جدفيبث!كلتطرحالجديدالعهدمع

والانجبلالغنوصثةبينتشابهاتالأخضائبون

ونمضة،والحقيقةالنورمواضإتاشعمالفيالراج

علموغيابتيسوعأصولومسألةةوتحتفوق

كبيرةبعنايةيتجنبيوحناأنفير.موشعأخلاقيئ

التيوالحقيقةادتهبينأبذايماهيولا،"وحي"لفظة

هويوعإنبل،يسوعالموحييرحبهاقد

نفهمهأنيجبالحقيقةومعنى.الحقهو،الحقيقة

الأمانةالحقيهقةتوازممححيثتوراتئةخلفثةفي

أيضاالحاضرةالمتهؤدةالميحئةوالفكرة.والثبات

الزمنفيأي،التاريخفيخلاصعنيو،في

كماالبداياتزمن،السطريالزمنفيالاالبشري

تاريخيئ،انانبواسطةالمبتولوجبات(فينجده

أيبشرتةحياةكلنصيبهومابواسطةوبخاصة

نهجفييدخلأنيمكنلاهذاكل،والموتالألم

موتيذكرأندوئايخئبأنيحاولغؤصيئ

)فجعمناقشةولااطجدابلاينكرههوأوتيسوع

7/2-3(.5/3؟

أجلمنجداعهفةحمادينجعوثائقبدتلقد

فقطعرفناهاالتيالمسيحيةللعنوصئةأعمقمعرفة

نأومع.الآباءبواسطةخصوضاةمباشرةغيرمعرفة

افهي،المسيحيالرابمالقرنإلىتعودالمخطوطاث

غنوصئةعننتحدثتتجعناأتدمغنوصئةتحكس

ترسحات!.هرصفيكماللمسيحيةسابقة

الجديد،العهدمؤتفاتبعضفيأثرهتركهذاكل

قدالذيوالمسؤوليةالالتزامغيابعلىفع!!كرذة

أشخاصفيالتاريخمنالخارجالغنوصيئالموقفمجزه

.الرسولبولسبهمالتقىالذينمثل"متحضسين"

طهوروتنظاممنالثالثالمقال.الرصعلامةنجعيم

بانتقاكنتعفقشراغ14فصرلهتعالج.المشناةفي

أنواع13-14(:الاالكا!تبيدومعالجتهالبرص

والجلد؟الشعرفيالعلامات،الكاهنعملةالهبر!!

ذبيحته.تثابه،الأبرصتطهير:الجماعةمنالفصل

توسفتا.تعالجهلاالموضوعهذا

كوكب.*رجنجمة

28:2(.)أيثشونح:العبرثةفي)ا!(،نحاس

امزيجهوالبرونزالبرونز(.1خلكوس:اليونانتةفي

صثاسراثيلبنوتعلمآخر.ومعدنالنحاسمن

بالموادبدورهمجاؤواالذينالمصرثيرمنالبرونز

قيصكانتالثايىتالألففي.أناتوليةمنالأولتة

فيالأويط.الثرقفيالنحاستجا!ةمركز

فيالمستعملةالأدواتفيالانتاجانحصر،فلسط!ت

فصنعهاالصعبةالأغراضأتااليومثة.الحياة

القرن1منذفينيفية.فيضنعتأوالفينيقئون

منالقصديريطلبونالفينيقثونأخذالعاشر،

كلفصنعحبرامالصوريأئاوانكلترا.إسباينا

العمودان:سليمانهيكلأجلمنالبرونزأغراض

طالأحواض،النحاسبحر!المعبد،مدخلعند

والتماثل-46(.7013أمل)العبادةأدواتصائر

قد،الحفرياتفيؤجدثالتيلعشتار،البدامم!لية

.كنعانفيضنعت
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)نحطوطاتالنحاسلفائف4رجا!لفائف،نحاس

.(قمران

نحشتان.*رجا!الحة،نحاسئة

قبيلةفيعشيرةرئيسوفحيئ.بننحبينحبي

ليجسرتقبيلتهعنكمملموسىأرسله.نفتافي

)عدالجواسيسسائرمعكنعانأرض

.)13:14

يانوح(.،منوح،فاحت)رجالراحةةندث

يسئى.أدوملبرعوئيلورؤساءأبناءأول(1،

17"36:13،)تكعيسوامرأةبسمةابن

أ:ثم(.أخ1

أجدادوأحدتهاتعثيرةمنلاوي،2(

نقرأ:6:91فيا.6:ااتحسبصموئيل

توحو.ا:ا:اصمي.توح

كننياساعدواالذبنالستةاللاوبينأحد34(

31:13(أخ)2حزقياالملكاأيافيويثمعي

ابنيوآبسلاححامل.البنيورتينحراينحواي

-23:+صم)2داودأبطالمنصروية.

:93(.11أخا

أورضليممنأصلهاجهوذا.ملكبوياكبنأمنحشنا

ابنهامعالحبيإلىذهت24:8(.مل)2

.2(:92؟ي22:26ار؟15ة24:21مل)2

.ونحاس)الافعى(نحشمنمركباسمنحثتان

صنعهاالتيالنحاسيةالحيةهو18:4.مل2رج

خلالحزقياحطمها.اصرإئيلبنووعبدهاموسى

21:4-9،عد)رتالدينيإصلاحه

هذهمثلؤجدت3:14(.يوي؟16:6حك

معابدوفي،وتعناكوجاررمجدوتنقيباتفيالحثة

الحديثالبرونزخلال،مباركوتلوتمناعحاصور

.!21-41)القرن

جهوذاقيلةعنمسؤولعميناداب.ابننحشون

احصاءعلىتوكل.ا:14(.2:3،7:12،)عد

تدضينأجلمنالتقدمةوحمل:7(،ا)عدقبيلته

هو7:12-17(.)عدالاولإليومفيالمذبح

خرج.هروناختاليشابمأخو6:23خرحسب

داودأجدادأحدفكاناليهوذاويةفارصعشيرةمن

نحليئيل

ويوعداودجد-2:01أخا؟2":4راحسب

32(.3:لو،4:ا)مت

الحتة.أفيحنش()أو"نحث!(إلىنسبةالنحثون

في:تقولجماعة.الحثة(،)أوفيس""اوفيونر

،الأولاآةالأولالانانهناكثيءكا!أصل

.الانسانابنأيضاوهو.وأنثىذكرهوالذي

ئلاثةتنثقومنه.اللهمعرفةمبدأهيآدمومعرفة

فينجدهاالتي،المادقي،المحيئ،الحقليعناصر:

وحذثسلمصتولدالانانفيوعيوع.

)الحاقلون(،الملانكة:الثلاثالكونفئات

كنائس:ثلاثوهناكالمادئون.النفستون،

نفوسنانجدوهكذا.المسئه،المدعؤة،المختارة

وحيإلىفتعودالتحضتةأما.غوصئةمواضغأمام

فيكماالرلتأخييعقوببواسطةلمرلمنةأعطي

المصريين.وانجيلتوماانجيل

اليونانئة:في!.روبدالعبرتة:في)الى(نحل،

ولكضها.الوراةفيالنحلتربيةتذكرنمماليسا.

لعب..مقالثالثالألفمذمصرفيمورست

فيثلأ،القديصةالميتولوجثاتفيهائادوزاالنحل

44اتتثيذكر.تالافيوشالحوريالإلهحكاية

7:18،إشا:8؟لاقض32:13!؟)ق

منيخافونالذيالبرفيالنحل118:12مز

الشعبلدىمطلوئاعسلهكانوالذي،لحعنه

البثرئةالظواهرحولمثلفي3:4(.)مت

الحيوانأوضعالنحليبدوا:2-3(،ا)سي

شحعئذكر.الأطعمةأعذبينتجولكثهالطائر،

ط22:15مزفيإمتحارفيمحنىي!نجو)دالضحل

16:15(.يها:4،مي79:ه؟68:3؟

عابر.نحلمخطوطات*رجنحطوطاتعابر،نحل

.نهلالرجنورل

دعاالذيارمياعارض.النحلاميشمعيابلدةنحلام

طوللةالمنهفىأياملأنبابلفييقيمواأنالمسبتين

92:24-32(.)ار

المراحلإحدىحضتي.الذاواللهسيل:نحليثيل

91(:21:)عدموآبفيالخروجعسيرةفيالاخيرة

.باموتإلىنحليئيلومننحليئبلإلىالمتانةمن
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السبي.بحدؤجداس!.يعزيالربنحميا:

أور!ثليمإلىالعودةمصيرةقادواالذينأحد1(،

7:7(.نح-2ة2)عزالسبيبعد

المخطوطاتبعضى)فيحليابننحميا،2(

فارسملكساقيحلقيا(.اوحلكيا:اليونانية

السنةفي.السبيبعدالبناءإعادةنطممنوأعظم

ملكأعطاه.(،.مق)445الاولالارتحضضتا02

ليعيدأورضلبمإلىفتوخه،واصعةسلطاتفارس

الذينال!اعرينمؤامراتورغمأسوارها.بناء

اعادةإلىنحمياتوضل،غيرهوأعداءسنبلطتادهم

2:اي،)نحجذاقصيروقتفيالأسواربناء

قبلمناليهوديةحاكمكانأنهوبمااي(.ت4

عنداح5:14(.)نحبتجردهتمئز،فارس

الملاكينربىأفقرهمالذينوطنهأهلمصالح

23السنةوفي5:اي(.)نحالاكنياءاليهود

إلىنحمياعاد.(ق.م)432الاوللارتحششنا

فيثانبةمرةأقامثم:6(.13أنحالفارسيالبلاط

السبت،علىالتعذيضداجراءاتواتخذ،اليهودية

بنيمنرجالاتزوجناللواتيالغريباتالنساءوضد

ذلك؟بعدلهجرىماذاي(.13:1)نحاسرانيل

فضلهيحتدحاليهوديالتقيدولكن.نجهلهماهذا

وجمع:13(94)عىالمقدصةالمدينةبناءأعادلأنه

2:13(.مك)2المقدسةالكتب

مقاطعةنصفرئيسعزبوق.بننحميا34(

أورشليمأسوارمنقسمارتمصور.بيت

3:16(.)نح

ءعزرا.نحميا)سفر(رج

اليونانية:فير.مت:العبريةفي)ا!(نخل،

الصحراءواحاتفيغرسضجرالخل.فوشيكس

لهذاه(.:!ا)قضافرانيمجبلوفي:27(15)خر

34:3؟)تث"النخل"مدينةالمواضعبعف!شتيت

وأ3:13(ا:16،ئضأريحا،28:15:أخ2

وأ:28(.48؟47:91حز؟:918امل)تامار!"،

عينء02:2:أخ7:2"14)تكتامارحصون8

أغصانكانت02:+(.)تضناماربعلجدي(.

عيد*رجالشس.منححايةتث!كلالنخل

نوغاالنخليعطي(.815:نح؟23:04الاالمظال

6:91،صم)2ثمارهوتؤكلالنبيذ.من

امرأةااسمهوتامار*واعم16:3(.أخا

النخلتجماللىانا:3(.ت38؟6-7،)تك

)قامة7:8-9ل!عروسبهتشئهلماذايفهمنا

البارإلىرمز2جعلاهوجمالهالنخلوقؤة(.فارعة

رمزهو(بايون:اليونانئة)فيوالنخل.(29:13)مز

.9(7:رؤ؟13ة12يو،13:51ملا)الانتصار

6:92-)امكالهيكلزثتالنخلصورةوان

.(!رومت:العبريةفي.16-17ة.!احز03،

.دبورةءرخدبورةنخلة

أبناءأحد.خبرالهعلهولغدوالربلندبهمن:نديما

.(3:18أص!ا)يويثينالملك

في)النساء(نشيمنظامفيالثاكالمقال.النذورندريم

وعدحولشراختعالجوهي.أافصوله.المشناة

عنلهلنعبزاواللهلخدمةميئانكزسأنطوعيئ

يبطلفيهااليالحالاتعنتحذثوهوشكرنا.

فبهشتوشعالموضوعهذا.امرأتهاوابنتهنذزالرجل

وترسفتا.التلمودان

فهيالبحر،منالآتيةالريحتنفخحين)ار(ندى،

رطئا،هواءوصوربةولبنانفلطينإلىتحمل

العبرتة،في،ل)طالندىيزل،الليلخلال

إلىبالنبةمهتموهذا.غزيزااليونانثة(!يدروصوص

إذن.الجفاففصلفييتئمنزولهلأن،الزراعة

اللهبركةوعلامةالازدهارإلىرمزاالندىيصح

هو313:3؟مز+؟13؟تث27:28؟)تك

اللهعقابعلامةهوالندىوغياب14:6(.

والندىا(..:احج؟ا:17امل21؟:اصم)2

فهو:3(.13)هوالعابرةالأمورعنصورةأيضا

عئاصورةأبضاوهو.الثمىمعباكزايتبخر

فيينزلفهو17:12(.صم)2الخفاءفييعمل

ضخة.بحدثأندونالليل

نظامفيالاجالمقالحيضها.فيالمرأةنجاصةنله

بشكلالستةفصولهتعالج.المئناةليطهوروت

طمثهادورةقيالمرأةبوضعتنعققشراخ،رنشيئ

وضع،الطمثزمن..3(-15:91الاوبعدها
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المرأةوضع،الاجهاض،النجاصةانتقالالعذراء،

فيالوحبدالمقالهوهذا.حيضهاقبلاليهوديةغير

وتوسقا.التلمردانفيهيتوشعالذيطهوروت

اوخي.:اليونانثةفير.دن:العبريةفي)ار(نذر،

قديمةعادةالنذرعادةإن.القديمالعهد1(،

الشعبمارسهاوقد،القديمالعهدديانةفيجذا

)إنالنذريفرضواحذانضانجدلالهذا،طوغا.

الانسانتلقظفيهالذيالموضعيحذد12تث

الذبائحبجانبعديدةمراتالنذورئذكر.بالنذر(

15:3،عد7:16؟الابهاترتبطالنيالطوعية

لاآخربشكلمفروضاواجئاإنثم:6(.12تث

فينجدهاالتيفالذورنذزا.يكرنأنيمكن

تمثواأناس،صعبوضعفيبهاتلفظقدالبيبليا،

منبناكدواأنأرادواواذا.اللهقبلمنخاضاندخلأ

يفعلوابأنيعدونكانوا،بطلبونماعلىالحصول

إلىحفاالربجاءإنآخرشىءعنيشعواأوشيئا

لاجزءاذا(،)إنالشرطئةالسمةهذه.صاعدضهم

لطشخضاأوشيئاننذربهإمجابقنذركلمنيتجزا

قض21:2،عد28:02؟)نكللربالهيكل

15:7-8(.صم2ا،ا:ااصم3؟11:03-ا

منشيءعننمتنعبه،سلبينذرأيضاووجد

الأحيانأغبفيمشروطاالنذرهذاوكان.الاشياء

مننفسهالانسانيحرم24(::14اصم03،)عد

النذروموضوع.محذدةنممةليناللئهكرائاشيء

.(...!وم،)ذبيحةعبادفيعملدوئاهوالايجايى

تجاهصالحبعملنقومبأننذزاالبيبليافينجدلا

)اصمبلعنةأوبقشميئبئتالنذروكان.القرب

المزمنيحصلوحين.النذرعنتتئيزلا24(،:14

ينشدكان،عليهللحصولنذرالذيالخيرعل

مننالهالذيالحلاصأوالمساعدةصادقبامتنان

مثل.:3-29بون؟65،66116؟مزرخ.الرب

طلب.ماالانساننالأنبعددؤنتالنصوصهذ،

"أنت:المؤمنينذرهنذرعنفيتحذث61مزأما

آ6(.)رب"بانذوريتستمع

النذور.فيانحرافاتدخلت،الوقتمع

حذاتضعأنالانياءوكنبالئرلعةفحاولت

نذير

لابحبثملئا،فيهنفكرلمنذرمنفحذرتلها.

03:2-عد2-22،23:ا)تثنفيهأننستطيع

ولا\(.2:نا18:22-23،حمطا-6؟5:جا3،

غرضايقذمحيننذرهيفيأنالانسانيستطيع

نجشاشبئاأو:14(املا2-23؟ا22:الاأدنى

النساء،بهاتتلفظالتيالنذورأمما22:91(.)تث

الزوجمنأوالرالدشسماخانفرضفالثرلعة

كانتالنذورممارسةأنوبما03:4-17(.)عد

بنييحذرأن"المشترع،علىوجب،متواترة

يشخعهمأنلا،اندفاعهممنويخفف،اسرائيل

النذور،تتكاثروحين.بالنذورالتفؤهإلىولدفعهم

ما11:35-36.)قضالاجبارئطابعهاينسون

ذلك،بعد(.نذرهمنيتخفصأنيفتاحاستطاع

الادتهنذروهالذيالغرضيساويماسيدفعون

)فيلون،للنذرالدينئةالفبمةخفتعندئذ27(.

أكولالكبرىوالصلاة2:16(.الخاصةالثراخ

علىتدكالتكفير،بومفيالذور(كلأيندري

يعلنالكهنةعظيمكان:المجالهذافيالتجاوزات

المؤمنونبهاتلقظإنباطلةشكونالنذوربعضأن

المقبلة.السنةخلال

لاالبيبلياأنبعضهماعتبرالجديد.العهد،2!

الح!لبيالموقفبسببالنذور،بممارسةتنصح

العادةهذهأنوظئوا.،الأنبياءال!ثريعةاتخذتهالذي

فيضكلاالجديد.العهدفيوجردهاعلةخرت

-15:5)تالنذورفيبالتجاوزاتنذديصوعأن

وممارسةألغاها.أنهعلىيدكشيءلاولكن6(.

علىتدك21024(؟18ت18)أعالأولينالمسيحيين

،تربان،حرم،!:رجهكذا.ليسالأمرأن

نذير.،

لثه.منذورضخمىر.يزن:العبريةفي)ا!(نذير،

الخمرعنيمتنعأنعليه.محذدةقراعدعليهوتفرض

وعن(،14-13:4،7فض،-2:1112)عا

11(.:اامم؟:1617؟:ه13)قضشعرهقصن

يعلو!لا:تقولكانتللنذرالطقحتةالعبارةإن

عد؟11:ااصم،13:5)تض9موصىرأصه

مع5:2قضمقابلةإن:17(.16فضرج؟6:ه
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تديفاطقئاالنذيرنظامفينرىتجعلنا16:91-02

لئهتكرسىخمذفيتطؤرقدثالمقذسةبالحربيرقي

جهةومنا(.ا:ا)اصمالعبادتةالخدمةأجلمن

بم:137)قضالحياةمدىالتكري!صارةأخرى

عدفيقواعدهنجدمؤقئا،نذراا(،ا:ااصم

نأالذيرعلى،التكزسوقتخلال6:ا-2.

يقصنلاأن،العنبنقيعوعنالخمرعنيمتنع

لاسىفإن.ميتمنالاقئرابيتجئبأن،شعره

فيحلقنطهير،لطقوسيخضعأنعليهوجبميئا،

يأخذأندوننذرهواجباتويستعيدرأسهشعر

النذرثضهايةوقي.مضىالذيالوتتالاعتباربعين

والتكردى:الذرمنالخرطقوالنذو.لي
ءوجسبريمبم

معسلامةذبيحة،الخطيئةعنذبيحةطمحرقةبقدم

ذبيحةمعويحرتهرأسهشعريحلق.وسكيبتقدمة

اليومئة.الحياةإلىبعودأنبسنطيععندئذ.السلامة

امك)المكابئينأيامفيموجودابعدالنذرنظامكان

بولسقامالجديد.العهدزمنوفي3:94-اه!

وبعد18:18(.)أعكنخريةقيالنذرهذابمئل

الهيكلفيليقذمنذراءأربعةإلىأنضم،الوقصذلك

21:23-24؟)أعالنذرنهايةتفرضهاالتيالذبائح

6:14-هأ(.عدرج

لسرجونالثالثوالخلفمانيشتوسوابنسيننرام

وأعادعائا،04نحوحكم24(.)القرنالفديم

"ملكنفسهوأعلن،الواسعةالامبراطوريةإلىالهدوء

اخرىولوحةالنصرلوحةآثارهأهم((.الأرخ!الأمم

شمالفيبكرديارفطقةجبالأحدفيحفرت

.العراق

إقدرةجالايرقيني:الرافدينبلادفيالهاسمنرجل

الشمس.الهنرجالطكانالأصلفي.(العظيمالمقام

فيالمعبودالوياءإلهأزامثلصارحمورابيعهدفي

الامواتمثوىإلهواعئبر03(،:17مل)2كونا

نرجالالالهيمثلعطاردالكوكبان)ثيول(.

فيالغضبثالقالفيالشجاعةتنسبواليه

نإ17:03مل2يقول.الدميرفيالسخط"الحرب

مملكةكانماإكأدخلوااشورلينمح!توطنبن

نرجال.عبادةاضمالا

13!6

)رببابليحريرئيسامرشرنرجلأونرجمال

وهوالتوراةفيما!ربالاكادبة،في!رجي

نبوخذأيامفي(المجوسرئيسلاكبيرموظف

11؟25:8،مل)2نبوزرادانمعدخلنصر.

يثليماولىإلى52:12(؟93:911،13،

شارنرجالالاشوربة:فياسمه93:3(0)ار

الموظفينمنلائحةفي.الملكالربليحماضور:

المقامفياسمهيبرزنمر،نبوخذزمنفيالبابليين

مع(كاديمشاماتأربوتياكادعظماءبينالاني

شرقيشماليفي)مدينةعبراسينرجللقب

نبوسمجرفيالمدينةهذهاسئميذكراكاد(.

آخرضابطاصممنتبقىماهينبو93:3(.ر)1

لاشيماجر.يصت!وشمجر)آ13إةنبرشزلان

نصرنبوخذصهراصرشرنرجليكونانيستحيل

اصرفرنرجلازاحجلبسار.نيرى:عادةالمسمى

هووصارالعرشعن)562-056(مردوكاويل

056-556(.)بابلملك

نرجال.8رجنرغال

)ال(الجحبم،إلىنزول

بيسوع...أومن.المسيحيالايمانكلام1(،

الايمانقانونإن.الجحيمإلىنزلالذيالمسيح

تزولفيؤكد3:914:6؟ابطإلىهناي!تند

الجحيم.إلىالمحيح

وأالجحيم:الأولى.لفظتينعندهنانتوقف

هذهخلفتةدبنجدهما.الموتىعالمالاسافل:

للفظةواليعهدتةالنوراتيةالنظرةهو،اللفظة

الظلموضع(:هاديسالونانية:)في"ضيول"

وانتظاراللهعنالبعدفيالموتىيقبمحيثوالظلمة

الفكرة.الزولالئانية:واللفظة.تجئيهأبالرجاء(

فينفوسنافيهانجدأماكننحرعبورفكرةهي

ي،الأرضعلىالحاضرةالحياةمن"أدنى"وضع

مععهدفيالأحياء،معمشاركةفيالنهار،ضوء

.بالأخرىالواحدةمرتبطتانلفظشان.المخفصالله

نأإلأيمكنلاالوجردمنصالةإلى"الجحيم"تثير

منتريب)والرقاد"يرقد،والذيفيها."ننزل!

الثيول.فييكون(الموت
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أننايعنيهذاإليها،ننزكأما!تعننتكلمحين

البشريوالمصيركوسمولوجئا،ئعذاللكوننعطي

نفوسنا.نغثنلاأنينهبغيولكنمبترلوجثا.ئعذا

وكأنالحرك!تبالمعنىيؤخذلاالعبارةهذهفهدف

"حئهزيتنا"إرضاءتتوخىعليهاحصلناالتيالمعلومة

إنبلعنا.غابواتركونا،الذينمصيريخمنمافي

حياةإليهتؤولبمانفكرأنإلىتدعوناالعبارةهذه

أمامبل.آخر""!وضعحولمعرفةأماملسنا.البثر

الحاضرتالتاريخيئتالوجودمعنىلفهمدعوة

لغةاأمابلمينولوجتة،لغةأمامل!االمائت.

ميتولوجتة،عناصراللغةهذهتضفتوان.رمزئة

نأويجبذاتها.فيحمقةتحملالعناصرفهذه

العناصرلهذهالحقيقيئالهدفنفئرها.أننقهمهات

إلىبالنظر:ولمعناهالبشرئللوجودقراءةتقديمهو

علىلسناأجل،.اللهإلىبالنسبةقربأوئعد

علىولا(الامكنة)تحديدالطوبوغرافيامستوى

الكوسمودوجيا.مسثوئ

عضدنترففتواللغةالألفاظعدالتوففبعد

أمامفلسنا.الجحيمإلىالنزولةالتعبيرهذاسياق

"ونزلماتشخصأيأمام،الجحيمإلىنزولأي

ماوهذا.المشحيسوعهوالموضوع".الجحيمإلى

إلىفالنزول.الاعتباراتبعضإضافةإلىيدفعنا

وحدهيصورلا،يسوعإلىينعمبالذيالجحيم

لافنحن.سباقفييصؤرهو.لذاتهيصؤرولا

الجحيها،9إكذهبالمسيحيسوعأنفقطنؤكد

الاعترافهوالموضوع.ذاكأرهذايكونأوليفعل

الججم"،إلى9الزلوبالتاللأوفبر""ماتالذيبأن

إلىوصعد،الثالثاليومفيالأمواتبينمنقام"قد

ليدينويعود،اللهيمينعنوجلسالسماء:

اعترافليمتزيكفيهذا".والأمواتالأحياء

الدباناتلدئالنزواط")سطرعنالمسيحيئالايمان

نزلإلهنصفأوإلهعنتتحذثالتيالمسيحتةغ!!

فيكشفواحذاشخضاليحزرالجحيمإلىحيا

الايمانأما.مجهلونهكانواصاأوكنرأللموتى

إلىالمسيحبسوعنزوليطتلافهوالمسيحيئ

أنوقبلمخنومتبرفيموئايذكرأنبعدإلأالححيم

المحبم-!نزول-

اللهلدىعرشعلىوالجلوسوالصعودالقيامةيعلن

!زاىل.والأموإتالأحياءكدثانمجيدةوعودة

عليهانتوثفالتيللعبارةاللاهوتيالئعديحذد

.الآن

أولأ:..الجحيمإلىللنزولاللاهوقيالبعد2("

إلىنزليسوعإننقولحينالتجشد.منطق

البشرقاسمأنهعينهالوقتفينؤكد،الجحيم

الأرضعلىفقطعاشما:النهايةحتىحالتهم

يتألمبأناكفىما.والضعفوالجهلالمقروضع

كانالأياممنيومفيهوبل.ويموتثوينازع

"القاعدينعدادفيالأمواتعدادفيخسب،ماهـشا

:97(.االو"الموتظلااطوفيالظلامفي

نفسوجوديخهينكرونكانواتاريخيئإطارفي

الكنيسةآباءبعضانطلقالمسي!،يسوعفطبشرتة

الذيالاسكندرثةاسقف،اثناسيوس)مثلأث

منبالتجشد(يتعئقمافيايوليناريوسحارب

يمموعأن)يالبرهان(ليؤكدواالججمإلىالنزول

"حصلأنهبما:حقيقئةبثرتةنفىلهكانالمسي!

ككلأنهيعنيفهذا،فيامتهوفبلموتهبعدشىء"له

فترةفيالجسدعن"انفصلت!نفم!اامتلكانان

حتىالعظيمةالجمعةيوافيالموتمنتمتذزشتة

فهماتخذالطريقةبهذه.الفصحصباحفيالقيامة

عمرناأماأونطولوخا.ئعذا"الجحيمإلى"النزول!

يسوعبشرئةحقيقةلئبرزأخرىطريفافيأخذ

فبقدر.ووجودفيتاريخيئمنظارمنينطلتى.المسي!

يتقاصعالجحيمإلىالمسيحيسوعنزولعلىالتأكيدما

المساء(،من")نزلالنا!لة"الكرستولوجيادينايةمع

الكلمة،لتج!دالمنطقثةالنهايةالنزولهذافينرى

الذيذاكعافالذيالأمخاءلهذاالأخبرةوالمحطة

غنيمةلتهمصاواتهاعتبرما،اللهصورةفي"هوكان

شبيفاصارالعبد،صورةواتخذذاتهأخاىبل.له

حتىأطاع،تواضع.الانسانصورةفيوظهربالبثر

5-8(.:2)فل"الصليبعلىالموث،الموت

نستطيعلأ،نفهاضجدامنطقبحبولكن

يسوعحياةسوىيعنيلاتاكيدكدنتوففأن

جوهرهفيهوفالتجت!د:ومصبرهوحدهالمي!



نرساي

يمرعإلىبالنحبةالايانبهيعترفماوكل4.فدا

البثرنحن"لأجلناأتفهأنهيؤكدفهو،المسيح

هوالججمإلىالنزولأنبماخلاصناإ.ولأجل

ئعدجوهرهفيفله،المسبحيسوعنزول

.الخلاصمستوىعليجعلنابعد،سوتيريولوجي

الآباءنقدبدتوففالحلا!ي.البعدئانئا:.

الوضععندبعدهمجاؤواالذبنواللاهوتئين

ولكن.الجحيمفيالمسيحلبسوعالاونطولوجي

النزولإلىفالإشارةالجديد.العهداتجاههذاليس

المحطاتمننوجمنأن3نادر.أمرالججمإلى

أمزاالإشارةهذهمننجعلألنعلينايفرضان

الحالمالأولالميحيئالأدبيتغلمأولأ:نسبئا.

موضغاالجحيممنجعلحينالمعاصراليهودفي

تتضئن)التيالأخيرةوالدينونةالموتبينعابزا

بدونيدخلونالرفي""فيبموتونفالذبن(.القيامة

أعإرجخلاصهمإلهمعجديدةعلاقاتفيتأخبر

حذزاالأدبهذاكانثانئا،23:43(.لو7:95،

إلىالمحيوعلنزولالمبتولوجيئاللونإلىبالنبة

الموتبينحمرالنزولهذاأنيحنيوهذا.الجحبم

هوشيء،كلقبليهت!فما.والقيامةالصليبعلى

.ومصيرهالمسيحبسوعلحباةالخلاصثالبعدإعلان

مثلعبارةفيكاملاتلخيضاكهنجدماهذا

وأقامهزلاتناعنللتكفيرالموتإلى"أسلمه؟هذه

25(.:4)روتبريرنا"أجلمن

إلى"النزولفكرةالجديدالعهدكئاباصتغك

اليهوديالعالمعرفهموضوعهيالي"الجحيم

يجملواأنرفضواولكنهم،الحوارأجلمن،المعاصر

يتوشط(موقعهالهعملأأوحدثاالنزولهذامن

ومن.جهةمنهذا.الفصحويومالعظيمةالجمعة

،يسوعموتفيباطنيبعدأنهأظهروا،ثانيةجهة

أنيجب،لهذا.نهائئبشكلالقيامةتخاوزهسوف

نزولعنلا،الجحيممنصعودعنبالاحرىنتكلم

)اعالجديدالعهدنصوصفيكصا،الجحيمإلى

هـ2(.-3:18بطا:8؟4أف6؟؟01رو24،:2

بلايحكلالجحيمإلىالم!يحبنزولالايمانإن

الئعدهوالئعدهذاولكن.سوتيرلولوجئائعذاشلث
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فيإلأيخكشفلاالذينفهللحوتالحقيقيئ

بهذاالجحيمإلىالنزولنفهموحبن.القيامة

نزلحذأفيإلىنرىكييدعونانراه،الثحكل

قيامنهحازتحذأيإلىأي،الموتفييسوع

نراه)الذيفصحهعزأنأيضايعنيوهذا-الغلبة

الموتقتلتد(وقيامتهمونهبيننفصللاوحدة

وحزرها.البشرئةوأحبا،عليهوانتصر

ابطإلىمتهؤدميحيئلاهونيتقليداستند

ليأخذالشيولإلىينزلالمسيحفجعل،4:6؟391:

انتظرواالذينالقدبم(العهد)فيالأبرارالموئىمنه

اوبرز(.يسوعحيءقبلالموتىجميع)أولمحريرهم

المسيحانتصارعنتعبيراالزولهذافيرأىآخرصليار

الشياطين(،الاقطينالملائكة)=القؤات"أعلى

الاساءةويحاولونالخطيئةإلىالبشريجزونالذين

هيالظروت،كلفيالأماسئةوالنثة.إليهم

موتهفيهوالمسيعيسوعأنواحدوقتفيالاعلان

ونحفصهم(،معهم)هوالبشرجميعنحفصوقيامته

والنخئنوالعزلةالمحنحالاتكلمناليخرجهم(

يعرفوها.أنيمكنالتيواليأس

كلفيالموتعرفقدمات،حينفيسوع

ممات!اذ.اللهعنالابتعادوجهةفيهابما،ساعته

إلهي،،)"إلهيوالظلمةوالتخئنالعزلةمقرإلىراح

أعمقإلىذهبهوبل.34(:15مر؟نريهنيلمألماذا

ولكنه.الكبيرغريغوريوسيقولكما،الججممن

إذا:27(.2)أع()هاديس"الجحيمصلطة)افييقلم

أليكونالجاةإلىيعودفلكي،ماتتدالمسيحكان

الله"فرفعه:9(.14)رو"والأمواتالاحياءرقي

كليسوعلاسملتنحنياسمكلفوقاسئاوأعطاه

،الأرضولمحتالأرضوفيالسماءفيركبة

تمجي!ذاالربهرالمسحيسوعأنلسانكلولشهد

.الآخرةعالم+رخا(.9-ا2:)فلالآبإ.قه

عمل)أدلب(.دلبيعينفيولد.993-29!انوساي

يشرحبرصوما.الاسقفأيامفيالرهامدرسةفي

"الايامشماولاالقديمالعهداجزاءأهئمالسريانثة

إلىيتدزجوفهالحرلطبالتفميريبدأكان!.الستة

المعنوئ.التف!ير
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المشناة.فينشيمنظامفيالرابمالمقالالمنذور.نزلر

فييدخلبمنالمتعثقةالخراختقذمالتسعةفصوله

طببيئاتدادهو6:ا-21(.)عدالنذرطريق

سوفهذاكل.النذورأوندربم:السابقللمقال

وتوصفتا.التلمودانفيهيتوشع

ومقالاته.المشناةلطالراجالظامالاضرار.شدقين

سنهدرين،بثرا،بابامصيعا،بابا،قامابابا:عثرة

،زرهعبودهعديوت،شبوعوت،مكوت،

بثكلينحذثالنظامهذاهورلوت.ابوت،

فيضرريكونحينتطئقالتيالراخعنخاص

جردمةفي،الخاصأوالعامالمجالق،مالأوملك

عنمقالاأيضاالنظامهذاويتضثن.قتلأوكبرى

الاخلاقتة.الأقوالمنوعمرعة،الأصنامعبادة

وأ"يشوعوت"المشناةفيالنظامهذايسفى

شإتفسيرحسب(الجمعصيغة)فيالخلاص

فيهانوشعقدالنظامهذامفالاتكللمهم!:6.

"ابوت"عدامعاورشليموتلمردبابلئلحود

عداماكلهافيهافتوضتتوسفتاأما"عديوت".

."ابوت)ا

)أوالعيدبعضكان.رومانيةشخصيةنركيسوس

11(.:16)رومالمسيحيينمن(حررهمالذين

العمارنة)تلتانووقربدمشقجنويىتقعمدينة!يا

.)602

.الحبوبإلاهةهيالاصلفي.سومريةإلاهةنسا،

حبلتمسكهي.والطومالكتابةشفيعةوصارت

هي،غوديانصوصحسب.القاءوقصبةالمساحة

الأعداد".مدلول"تعرفو"الحكمة"سئدة

هذا".الصالحةالسماء"نجوملويحةعلىوتسخل

الألفخهايةقبلالامشرولوجياممارسةإلىيشير

.الأول

نسبسلسلة،رجنسب

يسوعنسب

منكلأعطىلو.ونخةتنسخة،1(

.يسوعن!الئاكوالإنجيلالأولالإنجيل

والثاني.ابراهيمإلىيعودا:2-17()متالأول

ويأخذ)الله(.آدمإلىيعودس(.3:23-8الو

يسونسب

الثاني.للانجيلمعثئاخطاالأولالإنجيل

عدا)مانتطابقلاالنسبينفيالموجودةوالأصماء

فيإلأ3:لهم"لومعاليونالمنالنصفيواحداشناء

لنداود،بعدداود.إلىابراهيممنالممتذةالحقبة

شألنئيل-مضترك:واحدعنمرسوىنجد

بعضهمواعنبر.يوسفنسبتأعطى.زربابل

أعطىلوأنيبدوولكن.مريمنسبأعطىلوأن

3:23(.)رجيوسفلنبثانيةنسخةأيضا

بالنحبةمختلفيننسبينعنأمئلةالقديمالعهدعرف

واحدةعانلةإلىأوواحدشخصإلى

2:3-أ!اأ-.4؟8:مع7:6-12أخا)ق

بفشرواأنالشزاحأرادولما1-23(.:4مع3:4

عنتحذثوا،يوسفإلىبالشةالنسبينهذين

نأغيريكنيا(.-نيري؟يعقوب-)عالمطزواجين

فييفترضلانه،مرضيئغيريبدوالتفسيرهذا

د!الا،وأبولنواحدةأممنأخوينأمامأنناالحالتين

بالنسبةجديدمنتتطابقاأناللائحتينعلىوجب

بانالقولنفضللهذا.الأشخاصهؤلاءأجدادإلى

الحقنقلعنبالحدبثيهتثانالنسببنهذين

كل،ولومتفأورد.اللهيكفلهكما،داودبحرش

بهاأخذالتيالنسخةعننحتلفةنسخةبطرلقته،

الآخر.

يتأتفمتى.أولأ:.وهدفهالنسببنية،2(

)7*2(14!ندوراتئلاثمنمثنسب

من:الثلاثاسرانيلتاربخحقباتتوافق،جيلأ

من.بابلسبيإلىصليمانمنداود.إلىابراهيم

يتاو!)فيهاالأولىفالدورة.يوعإلىبابلسبي

لورجولكنلر،وعندمتعدالحلقاتعدد

والثالثةالثانيةللدورتيننموذخاكانت3:صهم!(

ورقم.داودإل!ابراهيممنجبلأ41رسمتاأعذوا

4(.-د6،=و،4=دداود،اسميقابل14

ثلاثةنركالمدد،هذاعلىيحافظأنمتأرادواذ

أمامنفوسنانجدوهكذاوعزلا.يورامبينأجيال

الهدفأتمامحذد.رقمعلىعمذاتأشتلائحة

وابراهيم،داودنسل،يسوعبأنالقولفهوالمحذد

غلأرجلابراهيمأعطيالذيالوعدأودعقد



نسباس

نهايةفيجاءالجديد.داودصاروقد3:16(،

السل!لةبدايةمعفدشنجيلأ،صن*7سلسلة

إدراجإنالشزاحبعضاطوقا.الأزمنةملءالسابحة

راعوت،"،راحاب،تامار،)،!ناءأرج

بطلاتهن)بلتإسرائيلثاتشحمنبش!اج(كيو

يسوعمجيءأهمتةعلىيدك،النشبفي(شعبيات

لالثكلدخلنأضهنبما.الوثنيئاالعاإلىبالنسبة

فهنالمنتظر،المسحنحسبفيواشثنائيئ2متو

الأملدخولالطريقاطالأشكامنبشكليعددن

.يسوعنسبفيالعجائبيئالعذراء

77اليونانيالنص!فيلونس!عذلوقا.ثانئا:.

بعضوفياللاتينتةالشعبئةفيجيلأ(.ا*7)1اسفا

السرلانئةوفياصفا.76اللاتينئة:المخطوطات

منعددفي.اسئا75السيناعهلية(:اصلانتة)االعنيقة

يستندالتعدادهذا.اسئا72:اللاتينثةالمخطوطات

تتوخىةمصطنعةرسمةإلى(مظاهرهمنمظهر)في

الشبتاريضفقطيمثملايوعأنتب!تأن

آدم""ابن)فهوأيضاالبشزلةتاريخبلالمختار،

كته.الكونمخقصإئه"(:ابراهيم!ابنفقطولبس

شهادةبينلوجعلهالذيالرباطأيضاونلاحظ

فيالأخ!هـةوالآية)3:22(،يسوععمادفيالآب

تشكل."(اللهابن،آدم"ابن38:)3:يوعنسب

الذيذاكأنعلىفتدلآنتضميناالآيتانهاتان

فياللهابنأيضاهوالبئزيةيلالتهنس!هيصؤر

بدأالذيمتعنلوواخلفتجذا.شفيعمعنى

يسوعسلالةعنفتحذث،يوعبنسبإنجيله

ا:35،الوالإله!ةبنؤتهأبرزأنبعدالبشرئة

.)3:22

ينتميبسوع-نبوأعلالأدبيالفن34(

.السلالاتلاثحهننهوأدبماننإلىالنسب

بالإنجابفقطيرتبطلا)اغانيسان("ولد"فالفعل

هذ،منعددانجدونحن.والدماللحمحسب

ثمرةلاأدبيتاخوهي:القديمالعهدفياللوائح

.يسوعنسبعلىأيضاينطبقوهن!ا.شعبيئتقليد

الأصلعلىمسيحئةكرازةأقدمشذدتفقد

22-23(؟:2:9213-35؟أاش!ليموعالداودي

0131

.(55،22:16:رؤ:2،8تم2بم39:5،:ارو

والمركبةوالمصطنعةا(طويلةالسلسلاتأنكير

ماذةبسهولةتقذمأنتستطيعلارمرئا،تركيئا

أثفاقلاولوقامتىإننقوللهذا.الكرازةتوافق

وجدمرجعصتأخذاهماربماأو!النحبينهذين

العبرتة.إكلاال!جنتةإكتعودفالأسماء.قبلهما

المنفى،إلىابراهيممنيسوعأجدادمتيوردحين

لوواستلهم2-3.أخاإلىرئيسيئبشكليلجأفهو

منتنطلقالتيالأجيالإلىبالنسبة2-3أخاأيضا

مامرجعينالإنجيلئاناستعملثتم.ابراهيمإلىداود

نجهلهما.زلنا

.4:ناداب*ر!.:1118طونسباس

فيهف!لالذفيالهيكللالهاعطيئاسمنسروخ

91:كم!؟مل)2ضا.م.681سنةسنحارب

رجوعإلىتشيرالتيالقرلنةأنمع37:38(.إش

المدينة:هذهفيفتلإنهتقولنينوىإلىسنحارب

تركهالذيالخبرانثم.سنة02الحدئينبينمزفقد

هذاانيفرضجدهقتةضدثأرهصتبانيبالاشور

البابليالبنتبون*انوبما.بابلهيكلفيقتلالجد

انكونانالممكنفمن،نصروكباسمالهايعرفلا

الالهانهيقولمنهاك.مردوكمم!للالهتحريفااما

هذاولكن)مردوك(.نينورتااوالار()الهنوعكو

ضعيفا.يبدواشأي

الاناشدنثيد

أجمليعنيئالاناشيدنثسيد.الاسم:اولأ.

بيننشاليهوديالقانونمجعا!ليد.وأسمى

الخمس.اللفائف"إحدىويعتبرهالتقويةال!خب

فيراعوتسفريقرأبينماالفصحعيدفنييقرأإنه

اورشليمدمارتذكارياوالمراثيالعنصرةعيد

و)1الفوربماعيديواستيرالمظالعيدفيوالجامعة

جعلفقدواللاتينياليونانيالنقليدأما(.القرعة

الحكمية.الاسفاربيننش

متنوعة.الآراء.الادبيوالفنالمفمون:ئانئا.

عرائسيةاغالتمجموعةهونش:اولرأي1(،

ليستعيدوحدتها،الاخيرالكاتبأعطاهاوغرامية

فيخلقيلتقيا(أنفيالحبيبين)رغبةنفسهالموضوع
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والصورفالكلمات.دراماتيكيبانثدادالثعور

الزوجانيعترجثوالحبالوصفجوفيتحعلما

زواجهما.يليالذيالاسبوعفيوالملكةالملك

هول!.اوريجات!إلىيعود.ثمانرأممط24(

اختطفهاراعيةمغامراتيثددراماتيكيعمل

أمينةظلتولكنها.حزمهفيوسجنهاسليمان

الاواسه.لخها

تحضفلاغانعموعةنشبعتبر.ثاكرأي3("

مناسرائيلبنواستعادها.الحنهصببآلهةالاصلفي

خطىعلىالاسرائيليونبهإيحتفلالفطيربمدأجل

الربيع.قيالطبيعةاستيهقاظفأنثدوا(الكنعانيين

الكنابفيالوثنبةالاغانيهذهدخلتكيفولكن

أولأالكنعانيةالأيطورةطمقت:الجواب؟المقدس

معاللهبأعرا-!تحتفلأنفبلسليمانأعرا-!جملى

إلىيلجأرمزيمؤلفهود!.رابمرأي4(،

رجلصوشةحلالمنينهثدإنه.الاستعارة

ينشد،الزوجيةوأمانتهماالمتبادلوحبهماوامرأة

الفدبمالعهدففي.اصائبلمعيهوهعلاقات

عنللتحدثالزوجيةوالامانةالزواجيستعمل

05:ا،)اشللعهدوالامانةبالعهدالعلاقة

31:17-ار؟ي624:-544،8:ةفيا52:

نمضسا،وفي3:ا-3...(.هو16:8،حز22،

بطريقةولكنعينهاالصورةيخأالكاتبيتوسع

اليهوديالتقليدرأيهوهذا.وملموسةمفضلة

وكثر(ميمونابن،قمحيةراشي،)ترجوم

قال.البروتستانتم!كبيروعددالكاثوليك

فيكلهاتتوسعأغنيات7مننشيتألف:احدهم

،متبادلإعجابةالعروس)محنةالمثلثالموضوع

هوالأناشيدنشيدإنللآخر(.الواحدامتلاك

خيانةعلىفقطشذدو!الذينللأنبياءامتداد

خطفيهونشإنآخر:شارحوقال.اسرائيل

معالربأعرا-!صتيتحدثح!تالبويالتفليد

"المخارات"درجتأيامالكتابولدثعبه.

نقفيالمستعملةوالمورالمواضيعوتقبلت

نام،الكرم،الراعي،الملك،والعروس)العريصى

الاناشيدنشيد

نبرلامدلولأوجد..-(طلب،واستيقظ

)هو،الانبياءكرازةبتأئيرجديداواسكاتولوجبا

لهذهالحياقيانماخأماإش(.تث،حز،ارت

العائدةاللاهوتيةالجماعةفهو،الخمسالأكنيات

.(.مق444)حوالينحياعودةقي.السبيمن

انتظار!وخوفرجاءعواطفتتجاذبهاكانت

الدراماتيكيالاغنياتتدزجإنبحيثأم!توخيبة

هذافي.والسيكولوجيالتاريخيالتطورهذايقابل

)الذيالربونعمةاللاقناهيالحبيعطيالتطور

ويوثخهاالسابقةبالمعادةالخائنةعرويمهيذكر

ولكن.عظيمةوحدةاليهابمجموعحبه(بقوة

صيءلافيقواط:الرأيهذايعارضمنهناك

نرىمابخلافةالاستعارةمعنىتستشفثيجعلنا

شإ)مثلاالقديمالعهدمنأخرىنصوصفي

الحبينثدنشإنا:2(0هو62:4؟54:5،

يطبقواأنالملهمونالك!ابيتعؤدلم.فقطالبثري

لغةفي.افي!عالممنمأخوذةصورايهوهعلى

دوما.الخائةهياسرائيلأئةتالتقليديةالانبياء

الراج.الرأيعلىالمعترضيناعتراضاتهيهذه

نشمدلول:ثاثا.

الحبنشيث!د.الحرفيالمعنى.اولرأي1(،

الجسد.بجمالالأعجابمنيتوثدالذيالبشري

باختلافصورهفيالكاتتجرؤنقهمونحن

(.القبلةصتا)8:وا(!اداتالعيثىوطرقالاذواق

يدعواللهمنعطيةهوالجديالحبهذاوان

بالامانةةالزوجيةحياتهماواجباتلتتميمالزوجين

فيإنهثمالشري.الئخص!قيمةو!ثاف

ارتباطاالحبهذايرتبطللعهداضاريخياالاطار

الذيبالعملبرتبطلانه،لشعبهاللهبحبياضرو

شجه.الذيخلقبه

لشعبهالربحب.نمطيمعنى.ثانرأي2(،

المسبححبالجديد،العهدتتميمضوءوعلى

المعنىهوهذاالجديد.العهدلشبللكيسة،

وتعليمالانبياءلغةضوءعلىنفهمهالذيالروحي

،-4ا:9:15،22)تالجديدالعهد

3:92(.يو5:23-32،أف؟اا2:كور2



رباالاناشيدنشيد

بدايةفي؟نشدؤنمتى.الكتابأصل:رابتا.

القرنإلىالمختلفةالاناثيدتعودوقد.الهلينيالعهد

الثامن.

حولاخباريتفسيرأومدراشرباالانالثدنث!بد

المواعظتة،التفاييممنعددايورد.الاناشيدنشيد

ستةمنيناقهالفر.لهذاحرفباتفسيزافيقذم

بابل،تلمودمراجعه.الئمانيةفصرلهتقابلأقسام

فسقتاربا،لاويينربا،تكولن،اورشليمنلمود

الردادينلتفسيراميناالتفسيرهذابدا.كهانرب

هوالذياللهببنحوازانشفاعتبر)تنائيم(

هذادؤن.الحبيبةهيالتيوا!رائيلالحيب،

أراميةمنعباراتمعالمثناويةالعبربةفيالمدراش

فيدونيكونوفد.فل!طينفيولدقد.الجليل

.م.بالسادسالقرن

.بسلامعبدكالآنتطلق،رجالاطلاقنضيد

.الربنفيتحطمءرجالتعظيمنث!يد

الحلى.فيدتهالمجد"رجالتمجيدنئبد

الاله.الربتبارك"رجالمباركةنشيد

سبعةمقالاته.اثمناةفيالئالثالنظامالنساء.يخم

سوطه،،نزير،ندريم.كتوبوت،يبموت.هي

.الزواجوعقدالخطبةموضوعه.قيدوشين،جيطين

بينوالعلاقات،والطلاقللعهد،الخائنةوالمرأة

العيدوتحريرالنذورأيضاوتذكر.والمرأةالرجل

عالجهقدالمقالاتهذهمنكلالنذراء.وشراخ

وتوسفتا.اورشليموتلمود،بابلتلمود

المقدسال!بنمن

المقدسالكتابنمنإلياانتقل.عامةأمور1(،

الضأما.الترجمات5والمخطوطات5بواسطة

هذامثل.كاتبهدؤنهالذيالنصنفهوالأصيلاليلي

والعهدالقدبمالعهدمستوىعلىضاعقدالنمى

فيما)والمسيحبينالشرلعةمعئميأنومع.الجديد

النصوصعلىللمحافظةكبيربمجهودقاموابعد(

فهذه:8(،اابيونضد،يوشفوس)رجالمقدسة

النصوصكلبهنأترتبماتاثرتالنصوص

أوالمهملينالكئابمنعددنممخهاأنبعدالقديمة

النشاخبهاقامئحؤلاتذلكإلىوئضاف.الجاهلين

13!2

المنيبقىذلك،ومع.هامةعباراتفأضاعوا

بلاكذلكوهو.للأصلأماجوهرهفيالبيبلي

معظملأنالابصان،بحفانقبتعفقمافيشك

!سئماولا،ضجفتأثيرسوىتحمللاالاختلافات

مهفةتكونوهكذاالجديد.العهدستوىعلى

،الكتابإلىالاصلالشكلإعادةالنصوصيئالنقد

يجمعحينبعملهيقوموهو.الامكانبقدر

عموعة،كلوبقئمأشر،فيالمخطوطات

مماييرحسبالنصوصمننصكلويتفخص

فاككان)إذاوخارجئة(النصداخل)منداخلئة

(.أخرىمراجعفينصوص

انمنتثبيتأولأ:.القدبم.العهد،2(

المجموعةبدأت،المنفىمنالعودةمنذبحروف!.

ابنتحذث،..مق018صنةوحوالى،تتكؤنالبيبلتة

الفدماءجميعوحكمة...العلي"ئريعةعنسيراخ

اللائحة)أوقانونإلىأضاروهكذاوالنبوءات".

غير.(ا93:)م!ياليونافيالمقدسةالكفالقانونثة(

القانونتبعبعد،فيحاالكتابترجمالذيحفيدهأن

"الشريعة،:المطلعثمامراتئلاثفأوردالعبري

ك.ييمبنص.رو")تالكنبسائر،الانبياء

أمزاوأضاف.24(،1،91:ا)حممام(يبوت

اليونانبة،إلىنقلتالتيالأسفارهذه"جميغ:مهما

التقالبدونوعثةمضمونهها".فيكببرأاختلاقاتختلف

.العبريالنمنضأنشأنها،واضحةبدتالأدبئة

صم2ق.أخ2اومعمل2اوصم،2واقم!لأ،

شإمع18:13-.2:91مل182،مزمع22

شإ52،إرمع24:18-53مل36-932،

مز53؟مزمع14مز4:ا-3؟ميمع2:2-4

مزمع8-5712:عز07!مزمع04:14-18

:7-14؟801مزمعا7-064:مز2-6؟ة801

مع501:ا-5مز16:23-ثم،أ!امع69مز

مع47-60148:ا،مز16:8-22؟أخأ

16:34-36.أخا

نسخها،وأعيدنسختالتيالكتبمح!لفإن

منعدذاتضضنت،محتلفةتقاليدعنصدرتأنبعد

ونوزج،والألفاظالاملاءمستوىعلىالاختلافات
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السبعينيةفيذلكعنعديدةأمثلةولنا.المقطوعات

منالكبرالعددوهذا.السامرفيوالبنتاتوكس

يتثتت،للمسيحيةالسابقةالأخيرةالقرونفيالتقاليد

هاكظهر.قمرانفيممتثفتالتيالنصوصفي

فيبعيدزمنمنذكتشفاوتد،النصوصمننمطان

،قصيرةنصوصهناكاليونال!:فيكماالعبرقي

دقيقةإملاءفيكبيرةعنايةعلىندك،موجزة

معطويلةنصوصوهناك(.العبريإلى)بالنسبة

حروفواستعمالوتوشماتوتكراراتإضافات

العبريةالنسخةجاءتوهكذا.العبريةاللغةفيالعتة

.اس،عز،دا،صي،أمفيالونانئةالنحخةمنأقصر

،بالعبرييتعئقمافيأمامثلأ.إرفيوأطول

النصوصبنمطيرتبطالسامريفالبنتاتوك!

2الوافيولكنناالرابينئة.البيبلياعكسالطويلة

بالنصوصالفل!طينيالتقليد(1):تقاليدثلاثةنمئز

صم؟2اوأخإتجاه2اوفينجده.الطويلة

كنابفي،الامريالبنتانوكسكننمل(،2او

الممرية.الحقبةمنيهودئةمزثفاتفيةاليوليلات

فيهو.قلسطينيأصلمنالذيالممرفيالتقليد)2(

التقليد)3(.بهخا!ةمقاطعمعالسبحينيةأساس

الراببنية.البيبلياأعطى.القصيرةنصوصهمعالبابلوني

،النصوصموطنحذدتالتيال!ظريةهذهإن

وقد.التماسكبعفنمحدودئتها،علىتقذم،

هيثم.واحدةنسخةفيوالعرفياليونانيجمعت

بينوالاختلافاتالتقارباتنفهمأنلناتتيح

السامرية.والنسخةالسبعينية

المقيمينباليثغللمالنصوصفيالاختلافهذا

الأولالقرنفيالرابينياليهوديالعالمأما.قمرانفي

ترخدأنلمحاولحركةعندهتوئدتفقد،م.ق

حذاالفريسيونوضع75،سنةحوالمط.النصوص

سوفريم(.)تقونيالصادوقيىنبهاقامالتيللمسات

المستعملةالبنتاتوكسمخطوطاتكانت،سنةفكل

بابل،)تلمودلمراجعتهاالهيكلإلىتحملاليهودئةفي

المسيحئ،الأولالقرنوخلال.ب(18قطنموعد

النصوصيالشكلهي.العبريةالنسخةهلأل"ثتت

ولدىصهلا(سنة)تبلمصعدةنيوجدالذيالوحيد

المقدسالكتابنمن

المشناةوحسب)013517(.الكوكبابنجنود

الرابينيون،حذد(،64:سوفريمرج،6:2)تحنيت

ئلاثمنانطلافاالتوراةنص،ينيةفي09،صنة

دمارقبلوخصلتالهيكلفيحفظتنسخات

تقريئا:آليبثكلعملوا..مب07سنةالهيهل

ثلاثة.منغطوطيننيالموجودبالنصأخذوا

العبريةالبيبليافيالأساصيالنمنتثثتوهكذا

حصلماللنصنليونانيوحصلنهائئ.بشكل

-أعاد،عقيبةهـرابيمنفبمادرة.العبريللنصن

السابقة،الترجمةفيالظر(..مب2القرن)فياكيلا

الحرفتة.حدودأقصإلىحرفثةترجمةعلىفشذد

)رجدقيقبشكلالاصلتعكسلغةإلىفوصل

مافيعبنهاالروحوسيطرث(.القديمةالترجمات

.السامريالترجوميخمن

المرحلةانحهتوهكذا.الماسوريينعملثانئا:.

تثببتاليبليا:فيالعبريالنصتاريخفيالأولى

مرحلة،،الثانيةالمرحلةوصتقوم.بحروفهالنمن

وضعفيب.م.(،8-.ا)القرنالماصوردبن

الحروتعددمعالغناءلهاشاراتالحركات

بعضوتصحيحالالفاظوتواردوالآيات

مناهجثلاثةوصيغت.والاختلافاتالكلمات

استلهموقده.القرنمنذ،البابليللتشكبل:

حيث،الفلسطينيالثرقي.ال!ريانياستعمال

استبعدالذيوالطبرباوي.الريىالتأثيرنلاحظ

وغنىبتماسكهنفسهوفرض،السابقبنالمنهجين

نفتاليوبنأشيربنعائلتيأنفبشلثلا.حركاته

الذيالكبيرالمثروعهذافيتخضصتاالقزأدين،

الكولوفونينسبهالذيلنينغرادمخطوطمثلأأعطانا

أشير.بنموسىبنهارونإلى

للعهدالنصوميئالقدحاول.الجديدالعهد3(،

الضخمالعددكبيرةأنماطبعضفيينطمأنالجديد

نأومع05(.00)يتعذىاليونانيةالمخطوطاتمن

يزاللاوالجدال،الجميعبرضيلاالنرتيبهذا

أنماطمختلفبينالمتبادلةالعلاقاتحولمحتدئا

أنماطأربعةوجودحولاتفائاهاكأنإلأ،النمن

.كبرى



المقدسالكتابنصن

نجده.(الاسكندراني)لمصرياالنمط:ولأأ.

الكببرةالاسفبنيةالمخطوطاتفيعامبشكل

الاسكندراني.يو(بدايةعدا)ماالسينائي:الأهـبعة

)معوالافراميالفاتيكانيالأناجبل(.عدا)ما

النمطإلىصابقة،حقبةإلىتعوداختلافات

أخرىشواهدهناكببدو(.مماعلى،الفلسطيني

47البردية:متقغباستمرارالنمطهذاتتغقيلة

،9)القرن091ل(.عامةرسائل+أع7،)القرن

،اع،ناجيلالأ،9)8-.44ب!ي.(ناجيلالأ

آخر(.نمالايتغاعولكنلتبو،العامةالرسائل

9(،)القرن298صهم!،مثلجزارةمخطوطاتوهناك

وأخيرا13(.إالقرن11957(،)القرن81401!

ماهى.والبحيزيةالصعيدئةالقبطةالترجماتمجمل

الذيهبسيخيوسنمطمعالنمطهذابعضهم

النمط،هذاأساسفي384.سنةايرونيموسذكره

نئمطرلل(المخطوطاتبإحصاء)قامنقيحيعمل

بدأ(،فلسطينفيالآخر)والبعضمصرفيبعضه

66بردبةقبلوربما،2القرنمنالثانيالنصفمنذ

57برديةقبلاكيدبثحكلولكن002(.)حوالى

قريبنصفيويوبنملواحتفظتالتي3()القرن

بعضيجدحيث9القرنبعدوذلك،الفاتيكانيمن

علىكلهويختفي،الجزارةالمخطوطاتفيالشهود

والغرثي،،الفلسطينيالقصريالنمطحساب

،91القرنفيجديدمنليولد،البيزنطيئوالسورقي

لخمانمنانطلافامطوعةنسخاتفي،الغربفي

الطبعة،)نستلهالحاليةالنخاثوحتى)1831(

خفيفةبدرجةالنصوصمنالنمطهذايتمتز26(.

عنويبحث،نقثةلغةإلىبالمجاه،التنسبقمحاولةمن

الإيجا!.

)الانطاكي(.اليزنطيال!ووىالنمنثانئا:.

منعددفيالبيزنطيال!وريالنصنمطنجد

9-.1(.)القرنالمتأخرةالاسفينتةالمخطوطات

القراءاتوكئب،الجزارةالمخطوطاتمعظموفي

ئنسبالوسيطئة.الشرقئةوالترجماتاليوناثة

الانطاكيلوقيانسنحقيقإلم!النمطهذاولادة

نأنعرف.ايرون!وسعنهييهلمالني)235-312(
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!تبعته،.القرنفيكبيرةأهمثةأخذالنمطهذا

بعضفيظهركما(.البسيطة)أوالريانثةالثجثة

الأناجيل(من)قسماليونانثةالاسفينثةالمخطوطات

فيالأربعةوالأناجيل32.(.)وفرائيرلانسفي

الضففيتقديرأبعدعلىؤلد،إذن.الاسكندراتي

بعد.الوقتذلكقبليكنلمإن4القرنمنالثاني

اساالاستعمابتوشعالنمطهذانجاخارتبط،ذلك

فيتامةسيطرةسيطرلهذا.البيبليللنمناللبثورجيئ

وبان9،القرنفيالاسفينثةاليونانئةالنصوص

المخطوطاتجميعفي،مح!لفةدرجاثفي،نأث!زه

قديفانموذجااتبتاليتلكحتىالجرارة

النمطوظل.هامةاختلافاتببعضواحتفظت

هو،الغربفي.أيامناحتىئطغالببزنطيالسوري

91القرذننتظروسوف،الطباعةفيبظهربدأالذي

ت!شقمحاولةيمتزهما.محئهيحكالاولالنمطلنرى

الاهتحامولكن.متقةلغة.أوضحنص.النصوص

النمنتهيئةعلىبل،الادبتةالهوعيةعلىلايخصمث

الليتورجية.للقراءة

عرفلأ!،!ذركشئي.الغرل!النصثالحأ:.

مخطوطاتأو،لاتيميةنحطوطاتفيعرفماأول

عليهويدكفشرقيئ،الأصلأما.لاتيثةيونانثة

هؤلاء،بينجذا.مختلفونقديمونشهود

الأناجيل+،لاتيني،)يونانيالبازيالكودكس

أعبهلنسة،من)قبطيغلازييهكودكسأع(ت

وخصرضاالحرقلئةالسردانتةالترجمةا-15(0

اللاتينثةمخطوطاتأيفا:ونذكر.اعفيالهوامثى

مخطوطانالشعبتة(،قبلترجمات)عذةالعتيقة

لوديانسكودكىللبسيطة.سابقانسريانيان

الكلاروموننانوسا!(.فيولاتيني)يوناني

مخطوطاعثرونبول!(.،لاتيني)يونانيت

7201،سنةبديعود2138،)أقدمهايونانئا

أقدم13(.القرنإلىيعود614،منهاوالمعروف

ولكنه.وشاملقديمنصنالآبائتة.الايرادات

نمطأمامالحصريالمعنىفيل!امنماسكا.لبس

بينعام،ب!ثكلنمثزأنيجبلهذانصوصيئ.

العملقبلنصعلىتدكالتيتلك،شهوده
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ما.الجبمرأ!لبسالرأيهذاولكن.التنفيحي

القرنمنذوجدالغربالنمرأنهوعادةنلاحظه

لماذا.النصوصئةالأنماطسائرعنبقؤةوابتعد،2

تستطغماالآراء.تخلفهناالابتعادفيهذا

شعبيئأصلمنأوشمؤهنصنأمامأنناهوالقول

معشفهتةبتقاليداحتفظأو،نسخاتعذةتزقي

أعيدقدأخر:رأئاهاكأنغير.النمطيالنصن

014سنةبعدالجديدالعهدنصوصفيالنظر

يتبعهالمهذهالنظرواعادةحضارئة.لأسباب

بعضأنغير.النصوصيالتقليدفتفخر،الجميع

اليونانيتالبازيكالكودكس،المخطوطات

بالنمناحتفظتثالقبطيغلازييهوكودكس

النصإلىيكونماأقربوهوللتنقيحالسابق

علىشاهدةفهي،المخطوطاتسائرأما.الأولاني

)العتيقة(والسريانئةاللاتيتةفيالأولىالتنقيحات

2138محموعة،)كلارومونتوانرسواليونانية

الأناجيل،إلىفبالن!ةالملسطيني(.والنمط

منأنماطأردعةأقفه!!الغربيالنصمجمع

)اثنانتنقيحثةنصوصئلاثةمنهاالنصوص

الرسائلإلىوبالنسبة(.سريانيوواحد،لاتينيان

وآخرلاتيني)واحدتنقيحئاننصطان،العامة

وسياني(.يوناني

نمطهو)القيمري(.الفلسطبنيالنص:رابغا.

مثاروهووالثانيالاولالنمطينمنقربنصوصيئ

الأناجيلإلىبالنسمةالقيصريسضيوقد.جدال

مرتبطنمطإلىايرونيموسثحخاص!.نجوع

بمفيليوسفلسطينفينثرهبأوريجانص،

فيللأناجيلالفلسطينيالنمطنجد.واوساببوس

منة9القرن،380)ثمتأخريونافياسفينينص

الجرارةالمخطوطاتمنمجموعينوفي.جيورجيا(

82رتهاوالمخطوطات13(،واسرةا)أسرة

11(.)القرن9007(،)القرن11565(،)القرن

هذهتضثمه(القرن320)وقديميثاهدوهناك

إلىتنتميالتيالغريبةالاختلافاتبعضالشهود

الذيالفلسطينيالنمطهنانجد.الأنماطسائر

.2القرنإلىيعود

دؤنتمهئملشخصتذكارامنموبحجرنضب

يوضعمنها.الحربيةمحيماولاالهامةاعمالهعليه

تذكرله.دينياطاجلاولكنالمعبدلننالنصب

12(إ15)اصمشاولوضعهاأنصاباالتوراة

فيكتشفتوتد18؟18(.صم)2وابشالوم

التالية:اضصبافلسطين

الفلسطينية:الانصاب)1(

بلوعة.نصب)2(ميشع.*نصب)1(

إككلما5)تبعدالبلوعةفي0391ينةاكتشف

النصبقاس(.ديبانمنابخوب

اشخاصنلاثةبمثلسم.03*07*916

عحلهواسطر.اربعةمنكتابةفوقهمدونت

اما120أو13القرنإلىيعودفلسطييئ

الالاهةتقدمهموآبملكفهم:الاشخاص

والكتابةموإيىالعمل.كموشالالهإلىعشار

موآبية.

أولأ:..المصرلةالانصاب)ب(

ستوىيممتثمف.ميكالنصب،1(

يمثلسم(.28*28)القياسالثاكتحرتمى!

الكتابة.مصرلينمصلببنمعشانبيتالهاطميكا

لميكال.صلاةوهيهيروغليفية

1341.سنةإلىيعود.الاولسيتينصب،2(

هركتي.رعللالهذبيحةيقدموهوسيتييمثل

ثورةبدايةفيتدخلالذيسيتينصرالكتابةتنشد

.ث!انبيتنيحصلت

السنة9قيأرخ.الثانيرعمسيسنصب،3(

سيفا.رعمسيسيعطيوهوامونالالهيمل.لملكه

للملكاكرامائنشدنشيذاالكتابةهذهفينجد

انتصاراته.وئعذد

بيتفيمماتمصريلموظفاميننمب،4(

شان.

الثالث،رعمسيصنصبممدو.في.ثانئا:

شيشانق(.)اوششاقنصب

نصب)جناست(.العريمةتلفيثالئا:.

يذكر2891.سنهةكتشف.الثالثتحوتممى

ميتافي.علىتحوتمسانتصار
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بحيرةشرقي)جنريىالشهابتلفيرابغا:.

سنةكتثمف.الاوللسبتينصبجنايرت(

فلسطينشماليإلىالملكحملةيذكر1091.

وسورلة.

نصب(الاردن)شرتيسدشيخفيخامئا:.

يقدم":ايوب"حجرالمس!ىالثانيرعمسبس

..مصريلالهذبيحةرعمسيس

01تبعد:43(.15)يشيهوذاسهلفيبلدةنصيب

.حبرونمنالنردالئممالإلىكلم

السبيمنعادواالي!ممنعائلةرئيسنصيح

7:56(.نح=2:4،)عز

ر!ءالرضن.)ار(نضح،

إلىكلم5تبعدبلدة7:26.نح=2:22عزنطوفة

النطوفيونسكا!ا.لحمبيتمنالشرتيالجنوب

السبي،بعد54(.:2أخ)ايهوذاويأصلمنهم

9:16؟أخ)االنطوفيينضياعفياللاوئونأقام

12:28(.نح

ؤجدت.قمرانمخطوطات5منوثمةالجماشنظام

شعبيئلكتابناقصةنسخةوهي،الأولىالمغارةفي

مقدمةمععظةالاولالق!ممالاسيانيين.لدى

بالمعنىالجماعةنظامفبقذمالثافيالقسمأما.خطابثة

مدائحئة،مقاطعفيقذمالثالثالقسمأما.الحصرى

اسمبعد.توجدلمجماعةمبادئفيهايعرض

المخطوطيضتمد.يحكل.د.رس:الكتيب

عموذا.عثرأحدلىجلد،منوربقاتخمس

رجتقريئا.سطزاوعشرونخمسةعمودكلوفي

الجماعة.نظامملحق5

قمراذ،*جماعةفيشعبيكتابالحربنظام

تنتميوهيالرابعةالمغارةفيهامةأجزاءمنهوجدت

حربإلى"وهمتة،نظرةنجد.مخطوطاتستةإلى

الأهمواللفيفة.الاصكانولوجتةالحربإلمى،وتنال

وكان4791سنةالأولالمغارةفيوجدتقد

هذا".الظلمةأبناءضدالنورأبناء"حرب:عنوانها

الشرقإلىرومةدخولبعددؤنالذيالكتيب

.،.مق63سنةالرومانيبومبيوسمعقليلبوقت

)يسئيها:رومةسيطرةعلىرمزيةفعلرذةهو

بطضوعرفتلهاسبقالتيفلسطبنعلى(كتيم

الحشمونيينمعالاستقلال

سنلتقيالبنتاتوكسندرسصينالمراجعنظريئ

اليهوهيئ،*:الاربعةالتقاليدأوالمراجعنجظزية

هي.الكهنول!*،الاشترافي*،الالوهميئ،

عدةبدمجللنصنالحاليالوضعلتفحيرمحاولة

النظمإلىوعودتهاوأسلوبهابألفاظهاتدل"وئائق"

اكلجعلتمثتركة،سماتعلىولاهوخها،

الآخرالمرجععنتمئزهخاصةفردثةتتخذمرجع

تنمئزالنظريةوهذه.أوسعمحموعةفيدخولهقبل

فرضثةعينها.الث!هرةتمرفالمأخرلينمحاولتينعن

وكئيرة.صغيرةوحداتجمغتفرضالاجزاء:

قدأساسئا،أولخبزاتفنرض:الملحقاتوفرضثة

إ.التاريختوشعإلىبالنظرمختلفةبإضافاتأغني

جمدواأنالعلماءأرادحينالمراجعنظريةولدت

وقد.المتماسكةكيرالنصوصمنلعددتفميزا

القرنفيالنقدتةالروحدخلتحبنممكنةصارت

سيموذ.وريثارسبينوزامعاوروباإلى16-17

هذافيفخطا،اللهأيماءتعدداستروكجانوأبرز

إلىوصلحتىالبحثوتقذم.هائةخطوةالمجال

فيالمراجعنظردةجعلالذيولهاوزنمعالذروة

مرتب.منهاج

الارلخ.خدمةفيالأدلقالنقدولهاوزنجعللقد

يخمنفيمااعرائيلفيالتشرحتطؤرإلىاستند

والحقوقوالعشور،والكهنوتالعبادةأماكن

منواجمايةمتطؤرةرسمةتصؤرالمقذسة،

كانت.امرائيلفيخطئاالتقاليدهذهتثبيتأجل

زمنفيرئماأو،الموسوثةالحقبةفيأولىصياغة

التقماليذهذهدؤنتوقدالمعابد.إطارفي،القضاة

مملكةانقسامبعدوظلت،سليمانأوداودأيامفي

،السامرةوعاصمتهاالشمالمملكة،)!ه!9سليمان

الئحمالفيأورضليم(وعاصمتهاالجنوبومملكة

.الجنوبوي

الوثيقةدؤنت،المراجعنظرلةأصحابوبحسب

أدوملمحزرحتى،مراحلعلى،الجنوبفيالبهوهثة

الوثيقةوخعلت84(.)853-ابورامأياملط
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722وشة735سنةبينالشمالفيالالوهيمئة

وصلالأنبياءمنوبتأثبر(.السامرة)سقوط

واكشرأخلاقثةاكثراللهعننظرةإلىالمدؤنون

للحثريعةأوعحمكائاالوثيقةوتركتروحثة.

سقوطبعدالعهد.كتابوأدخلتالمكتولة،

اليهوهي)جمعيهلهيكاتبجاء،السامرة

اليهوهيفدمج(جديدةشمبلةفيوالالوهيمي

الحئريعةفهوالاشنراعتثنيةسفرأما.والالوهبمي

)622(.يوشياأيامفيالهبهلفيؤجدثالتي

إلىتثيصلأنقبلعديدةتدويناتوكانت

العملأشىحزقيالمعالمنفىفي.النهائىشكله

الثرعةدؤنواالذينالكهةسيحققهالذي

تثمعتتصلالتيالقداسةشريعةأئا.الكهنوتية

ثابتةمجموعةأولفكانت،مشتركةعدبدةنفاطفي

الخرعةوتضضنتالكهنوتئة.النصرصفي

علىأضيفتوشراخأسامئا""مقالأالكهنوتئة

شريعةوعلىا-7(،الاالذبانححولالئرلعة

هذانربطأنونستطيعا-15(.االاالطهارة

أما458.سنةعزرابمهمةالأساسيئالمقال

004.سنةحواليفحصلتالأخيرةالاندماجات

وعدم،المراجعلنظريةالتطورثةالرسمةهذهإن

العالمجعل،الطبيعةالفائقالحالمعلىانفتاحها

ويترذدان.يتحفظانالميحيئوالعالماليهودفي

باسمالنظريةالسكندينافيةالمدرصةوعارضت

كانتولكنالتقاليد(.)تاربخالثفيالتقليد

النظرثة،هذهفنيالفجواتبعضسذتمحاولات

الئرقوكتثافاتالاركيولوجبابتوشعفنعصت

كماالأدبتةالفنوندرا!ةمنأفادتكما.القديم

راد.فونأطلقهاكماوالنقاليد،غونكلأطلقها

تفصيرعلىكببزاتأثيراالمراجعنظرلةأثرت

فيالاخصائثينمنكبيرعددوعمل.البنتاتوكس

يأخذونكادواحتىالدقةفيوأفرطرا،الاتجاههذا

منذولكن.النظريةلهذهالمعارضالطريق

المعاييرفيالنظريعيدونالعلماءبدأ،الستينات

فماتماسكلاالنظرئة:هذهعليهاترتكزالتي

مستوىعلىتكراربينها.تضارببل.النصوص

التيالدراسات7591سنةمنذوتكائرت.الجمل

منهل:النظريةفيالاساسثةالقاطهاجمت

اليهرهيدؤنمتىاليهوهي؟للتقليدوجود

كوئيقةالكهنوقيؤجدهلوالاشتراعي؟

موقعهاتحذداليهودالعلماءاكثرتةأنمع،مكتوية

فهوالحالىالانجاهأما؟للمنفىالسابقالزمنفي

داودزمنفيتكونلابحيث،الوئائقعمرتصنير

خلالبل،الامرةاحتلالزمنفيولا،وسليمان

اقتربنابحيثالانتقاداتوتكاثرت،وبعدهالمنفى

يقفلمنوجاء.الاضافاتأوالأجزاءنظرلةمن

تدوينتارلخخلالمنوالتفاليدالمراجعأهمتة

القانونيالتفسيرأوالبنيؤدةالاساليبأوالنصوص

يأالبيبلي،القانونمحملفينمنكليرىالذي

المفذسة.الأسفارلائحة

خانمة

لاوهيعمل.فىضتةهيالمراجعنظريةإن

توضلتوقد.والاسالببالفرضئاتسائرترفض

محموعاتفتوالمطنمحوها.أنيمكنلانتائجإلى

علىصعبةبدتالمهشةولكن.ئابتأمرالشراخ

ننعزفأناستطعناكناإذاالأخبار.مستوى

نصوصفهناك،المجموعاتبعضعلىبسهولة

البحث!متوفي.ومعقدةمتشغبةاخبارتة

نإثمارهاالمراجعنظريةتعطيأنيمكن،الحالي

بواسطتهاحدودها-وعرفتبدفةئورستهي

أصو!ية.أقلفراءةالبنناتوكسنقرأأناسنطعنا

اللهمباركةعلىتشديدهمعاليهوهيإلىقتعزف

اللهمخافةعلىتشديدمعالالوهيميلمالىلثحبه.

لمالىالعشر.الوصايافيخاصدكلالمؤمنيعيشها

علىوشعبهاللهبينعهدإلىاستنادهمعالاشراعي

له.تابمبملككبيزاملكاتربطالتيالمواثيقمئال

خلقتاقياللهكلمةعلىشذدالذيالكهنوتي!الى

التاريخفيحاضرةزالتوماالقدممنذالكون

الهيهلفيالكهنةبمارسهاطقوسعبرلتقذسه

جسدهوالذيالجديدالهيكلفيممارستهابانتظار

.الموتمنالقائمالميح

نيع.ءرخخ



نعرات

نعرةرخ.نعرات

.2:نعرةرخنعران

ابطالاحد11:كلا(.أخ)اازبمايبننعراينعراي

داود

فناة.،صبيةةنعرة

عديدةعشائروأمأشحورنساءإحدى14(

-6(.ه:4أخ)ابيهوذاارتبطت

ومنسىافرائيمحدودعلىموضع24(

7:28(.أخ)اافرايمفينعران-16:7()يثى

اريحا.منالغربالئحمالإلىكلم8تبد

نعريا

شكنياأبناءأحد.يوياكينالملكنسلمن1(،

إليوعييئ،3:22-23(:أخ)اأبناءثلائةووالد

.عزريقام،حزقيا

فيأتامواالذينشمعونقببلةرؤساهأحد2(،

ي(.4:42أخ)اسعيرجبل

نقع.أيوبأصدقاءأحدالنعماتيصوفرموطننعمات

11(.2:)أيالعرببلادفيأوأدواينعمات

والحن.النعمةصاحب:نعمان

نجيامينبنبالىابنأوبنيامبنابن14(

عثيمةنسلهيشكل8:4(.أخا26،04:)عد

04(.26:)عدالنعمانيين

سكانعاثلةرئيصآحود.ابن.بنياميي،2(

8:6-7(.ا!)امماناحتإلمطهاجرواالذينجغ

.أ:فيالمذكورذاتههويكونقد

السورياو5:02!مل)2الارامينعمان،3(

ارام.ملكجيشفيمعروفقائد4:27(.الو

فييغتسلأرسلهحينالنبيأليشعبرصهمنشفاه

أوغاربت،فيالاسمعرفه(.مل)2الاردنمياه

كصفةم"ع"نوايصئعمل.الادارلةاللوائحفي

للآلهةأو،وأقهاتكارتمثلملكيينلأشخاص

حكابةهي.الآلهةولادة:عنوانهالذيالمؤلففي

نبيئحضورعلىفدثتالئفاء،واىعلىتركزت

ايمانياعنراففيثوشعت،فلكبعد.اسرائيلفي

في.اسرائبلفيسوىالارضكلفيإلهلاأنئعلن

فتحذثالوافعةهذهيوعذكر،الناصرةمحمع

1318

الحهصرعادةحسبالسورفينعمانعن

4:27(.الو

البنيامينية.نعمانعيرةمن.26.4:عدنممابون

نعمة

22(.4:)تكتوبلقايينأخت.لامكبنت1(،

يهوذاملكرحبعاموالدةالعمونية.نعمة24(

12:13(.أخ2=14:2131،)امل

41(.:15)بضجهوذاسهلفيمدينة،3(

)ال(،نعمة

العهدفيالنعمةيقابلما.القديمالعهد،1(

مرة(.)245دلماس"!مرة(،196ن")خآ،القد

)النعمة(خارسى:اليونانيةفيتمبحالأولىاللفظة

الإيوس:والثانيةمرة(.96أصلمن)561

(.مرة245أصلمن213،)الرحمة

تطفعتعني"حن"العبريةاللفظةإن.نحأولأ:.

تعطف،،تنازل:الادبيالمعنىوفي.يخنيوهر

فيحظوة"وجد:عبارةفيالفكرةنجد.رضي

سائرأما6:8(.تك،ثلأ،مرة)35."..عيني

حظوةوهب:عينهالخطفيقتسيرالاستعمالات

وهناك12(.لمهم!:)خرحظوةوجد3.121:)خر

)أمانمأخرةالحكمثةالأسفاربعضفيالحصن

.)3:22

الامينةالمساعدةاللفظةهذهتحني.دسح:ثاشا.

ذاكستماولا،القريبمنننتظرهاأننشطغالتي

1(.14-ه؟2:8،)اصمبعهدمعهارتبطناالذي

!:العرلةفيإالامانةنف!يئاستعدادأماملسناولكننا

"و!هنامنعملثة.مساعدةأمامبلت(،م

نأبم!24:12(.)نكخدمساعد،أي"حظوة

التضامن:عنيصدرفرضهيالمساعدةهذه

الحق"حد"،مع،الانسانعلىنفرضفاليبلبا

العونأنغير:16.15)إشوالعدالة:7(12)هو

الحناننتيجةيكونقد،للقريبلمجملالذي

تعنيلهذاقدير.انسانمنجاءهوإن،واللطف

الأمروهذا.النعمة،اللطف،الحنان:"حسد"

إمنآنيةالمساعدةتكونحبنخاصبثمكليسري

)املالعهدإلىتستندالله"حسدالأن،الله
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تحاهطوعانفسهأشميهالذفي3!55:إش؟:1823

)تثو"حسده"عهدهيحفظالذىهوالله.شعبه

يقدرأنهيعرفد(يس)حالنقيئوالانسان.791:

نأشرط،العون(بفرضلا)هوإلههمنيننظرأن

)ثثاللهيئرلعةفيمارسالعهدمتطلات!س
يحم.

فالرب،العهداسرائيليتجاوزحينولكن.(712:

إليه،الئحبيعودأنشرط،أمانتهذلكمعمجفظ

والغنيئالأناةالطودل.والرحمةالحنان"إلهلأنه

ف3لارحمتهيحفظالذي،والأمانةباللطف

ها6(.34:)خر"والخطيئةوالممصيةالذنبويغفر

الرحمةبل،والمساعدةالعونفقطد،س"حليست

لهذا51:3(.مز)رجالخطبئةتغفرالتي)النعمة(

،ميمح)رالرحيمحثهمعالرلث"حسد"تتوازى

روحانئةتمئزالتي"الله"ضكروعارة.6(!25مز

)اثخه،"!د"يفعلتترجممرة()64المرامبر

.شكر!،اعترف،امتدح،سجد

منالجديدالعهداستعاد.الجديدالعهد2(،

كل،العمةأيمزة()156""خاريسلفظةخلال

والفكر.القديمالعهدفيد،س"حون""حمعافي

المعنىيصوغالذيهورو(فيسثماالاالبوليئ

الميححة.فيسنجدهكماإنعمة"للفظةاللاهوتي

غائبةهي.الاناجيلفي"خارشى"تظهرتكادلا

فيعدامالو،فينادرةوهيومر.تمننمافا

خاري!:نعنيعندئذ،ال!بعينيةيتغالذيالمراضع

"وجدتأنهالمريمالملاكأعلنحين.اللهرضى

استعمل03(،:االواللهلدى(حظوة)نلتنحمة"

الفرلدالاتيازأنإلأ.دارجةعبرئةعبارةالانجلي

إلىاللهانتباهمناكثرآخرثيئانفهميجعلنا،لمريم

تردالتيالقليلةالأمثلةهذهجانئاوضحناواذا.مربم

لويقتديإحيثالطفولةانجيلفيكلها

للفظةطوغاأعطىلوأنيبدوفلابالسبعينية(،

اطفظةافت!تعملأعفيأما.خاصأمعنىإخاربس"

فينقرأواضخا.بولسيهامعنىتعنيوهيمرازا.

أورشليم:لجماعةبطرسخطةتخنماليالعبارة

"يخلصونهمكمانؤمنيسوعالرب"بنعمة

"خاريس"تحتفظ،المراتأغلبفيا(.ا:15)الح

النعمة

الأعمال!.بمفرخاصبصعنىجدا،خاصبمعنى

فياللهيتضمهالذيالعملعلىعامبثمكلتدكهي

النهايةوفي.وقدرتهسخائهعلىيدكوالذي،العالم

24(.02:)أعنفسهالانجيلعلى"خارس!"دثت

هيالبولسئةالرسائلفي!إخاريستحتثهاالتيلمكانة

هذهأعطىالذىهوفبولسمرة(.)001مركزدة

"النعمةالمسيحتة.العقيدةفيمكانتهااللفظة

".المسيحيسوعوالربأبينااللهمنلكموالسلام

رسانلهالرسوليفتتحبهاالتيالعبارةهيتلك

وينهيهايو(.و،بمي2،بط2اوفيأيضا)نجدها

عبارةأمامفقطلسنا".معكمالنعمة"لتكنبتمؤة

بدعوبولسهوبل.بسيطةنحئةأمامولا،تهذيبئة

دثئنتهالذيالجديدالزمنتمئزالتياللهبعطايالقزائه

المحميح.قيامه

حولالعقائدنةالاساشةال!ثميلةرونشكل

يسوعبالمسيحبنعمتهكائابررهم"الله"النعمة".

هوفما،بالنعمة"الاختار24(.)3:افنداهم"الذي

6(.ة)11"نعمةالنعمةبقيتلماوالأ،بالأعمالإذا

هذهإلىبالايمانالدخولالمسيحبسوعبربنانلنالقد

نكوذلاأنشرطهذا2(،:)5نقيمفيهااليالنععة

الموتعرفتالجماعةكانتفإن!للخطيثةخاضعيى

بانساناللهنعمةفبالأحرىواحد،انسانبخطيئة

علىبغزارةأفيضتتد،المسيحيسوعهووإحد

لببل،الثريعةحكمفيأنتم"فما.(51:15الجماعة

ابنهأرسلحينالله"حققه.(14:)6"اللهنعمةحكم

للخطيثة،كفارةالخاطىء،جسدنايشبهجسدفي

مئاتتطلبهماليتمالجدفيالخطيئةعلىفحكم

لاالروحسبيلالسالكيننحنالثردعة،أحكام

،الروححسبفالحياة)8:3-4(.الجحمد"سبيل

عباراتثلاث،المسيحفيوالحياة،النعمةفيوالحياة

عينها.المواضغبإمجازأفوتستعيدمتوازلة.

كمسؤولبةاللهعطتةعنأيضأبولسويتحذث

اكور)"نعمةمناللهوهبنيما"بقدر:إليناسفمت

اللهنعمةقبولكميكونلا"ان.(ا8:كور301،2:

فيك"اليالهبةئهمل"لا.ا(:6كور)2"فائدةلغير

.(4:41)اتها
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لحمبيتمنامرأة91،210:أرارج.نعمتي:نعمي

محلونءوأمأليالك"زوجةرافيهي.يهوذامن

سفر،رج.وراعوتءعرفة،حماةثمكليرنوه

.تصار

إلىكلما0تبحد:27(.91)يشأدثيرفيمدينةنيئيل

عكا.منالشرق

المضبئ.قلعةءرحنيا

السلةفيهونفتالي03؟8.تكرج.قاتكنمالم!:

بلهة.الجاربةبواسطةوراحيليعقوبابنالبيبلية

عنهايتحدثالتينفتالىقبيلةجدهوونفتالي

ه:18.قضرج!ه!:23؟94:21،تثتلث

،يمر،شليمعثحائرهاهي:يحصيئيل،جوني

نفتالمطتبيلةنعدكانت7:13(.أخا24،:46)تك

حملعلىقادررجل00534العبوربدايةعند

يقولوكماى.ا:42عديقولكماالسلاح

00454.(:العبورنهايةفي)أي26:48،05عد

غرلماالجليللجبلالشرقيالسفحعلىنفت!اليأتام

جاءت.الاعلالاردنوجمرىجناصتبحيرة

الجنوب،عها:23)تثدانمعالمكنانهذاإلىنفتالى

هينفتاليفيالرثييةالمدينة.(ال!مهلأيئمفالهأي

معنفتالي3حدورسمت4:6(.)قضقادش،

سليمانأيامفي32-93.:91بشفيالتوسعبعض

عشرةالاثنتيالمقاطعاتمنمقاطعةنفتاليشكلت

بأعمالهاكثيرانقاليتتمثزلم4:15(.)امل

التوراةفيتذكرلاوتكاد،باراق(عدا)ماورجالها

رج8:23،إش:15،92مل7:232؟)قض

طرلياسفربطلإن68:28(.مز؟15،:413ث

بقيم48:3حزوفي7:3(؟4:ا)طونفتاليمنهو

باب:4834حزويذكر.ومنسىأضيربيننفتالي

000144منجزءهونفتالي7:6،رؤفي.نقالي

بينارتباطهناك.ال!راثيلتبائلكلفيالمخنومين

ضدميروممباهمعركةفيونفتالمط.زبولون

بقي5:18(،قض-11،8:ها)يشالكنعانيين

نفسهبذلشعبأزبولونمأثورتولهنالنا

وفي(.الباديةمثارفعلىنفنالىوكذا،للموت

علىوزبولوننفتالىانتصر،ممدومياهقربتعناك

نفتالي.آلمن)باراق(رجلبقيادةسبصرا

م!ديانضدجدعونحملةفيالقبيلتانوضاركت

المامرةسقوطوقبل7؟23(.رج6:35؟)قض

نفتاليفلاصتغكاحتلتقريا،صنواتبعثر

شإرج15:92؟عل)2أشوهـدةإلىاهلهاويبى

7:3.:4-5؟اطو4:15،مت8:23؟

وبنيامينيهوذاحدودعلىنبع.نفتوحمياهنبعنفتوح

الخ!مالإلىكلم4ويبعد:15(.9:18؟15)يش

اورشليم.منالغريى

اهل:المصريحسب.نفتوحيم:العبريةفينمؤح

.ا:13-)تكبمصرارتبطواالذينالدلتا.

فييرىبعضهم.ممفيس*رجا(.ا:اأحا

حصلتدوجازراورشليمبينواثعةبلدةنفتوح

.فرعونمنكمهرسليمانعليها

فيخاصبشكلكرفتوقد.سيتزوجةنفتبس

علىهـإيزبساخنهاساعدت.اوزبرسىأسطورة

.المبعثرةاوزبرشجسدأجزاءعلىالعئور

بالاعمالوقاتالجنائزيالرثاءفيوشاركها

تعتبرفهيلهذا،.يقومالالهجعلتالتيالطقسئة

ونايت.!سلكبت"،ابقصمعالمائتينمحامية

امرأةعضر.الثاكالقرنفيممرملكةنفرناري

واديمدافنأجملمدفنها.الثانيرعمسيس

.الملكات

وزوجةمصرملكةالجيلة.جاءتنفرشتي:

القرنمنالثالط)النصفاخناتونالراجامينوفيس

بهاقامالتيالدينيةالثورةلطشاركت14(.

بعداتونلعبادةأعينةوظئتالرابم،أميوفيس

التيالملؤنةبصورهااشتهرثزوجها.!وت

العمارنة.تلفيوجدت

)ار(،نفس

نجدالقديمالعهدفي.المريالقديمالعهد1(،

تنفنبعنيالذيبالنقسيرتبطالذى"شتن5

علىبدكفالنقس.(:917أي؟315:أنكبصقئم

الانانثلنف!ئاللجواناتأنيقاللهذا.التنفس

:9؟اصم2فيالنحمةسنىونجد:23(.12)تث

؟5:9)إرماثنفسهأخرجمن.21-17:22أمل
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تعيشفلان"نفس"وجعل93(.02:31؟:11أي

امل91:92؟)تكيقتلهولميعيثىتركهأي

أاصمحيائهخفمىيعنينفسهوختص3(.ا02:

6،34:23:ه!مزا:12؟املا؟91:1

أيالحلقأيضآتمنيش"ف"نو72:14(.

:يونانصرخلهنا.ال!نقسيمزبهالذىالعضو

2:6(.)بون"الحلقإلى"نفش"،إلىالمياه"بلغت

:8(،92إش6؟:11)عد"ناشفة"النفسوتكون

ففارغةالجاخنفسأما3:14(.ا)إرشبعانةأو

والثرابالطعامترغبهي92:8(.)إش

مأ؟2:16صم1؟12-52؟12:15أتث

المحنىوفي9(.اة70!ز25:25؟01:3؟

2(.:63)مزاللهإلىعطشىالنفستكون:الرمزي

إتثالمعبدإلىذاهةبأنهانفكرحينتلهثوهي

.)18:6

نأالكئابلاحظ.الحياةمبدأهيوالنفس

ولايموتدمهأربقالذي(الحيوان)أوالانسان

الدمفيهيالنف!أناعتروا.يتنفسيعود

17:14؟ألاالدمهيأوا(.17:.ا-االا

الكائنعلىالنفسدتتوهكذا12:23(.تث

يأنفمأخص!ون.شخصأي)انفس"يقال.الحيئ

2؟18:ا)تكالعربئةفيكماشخصأخمسون

وفي24:18(.لارج22؟ة01تثخرا:!؟

:2؟4الاالفردعلىش"ف"نلفظةدئتالنهابة

كائنعلىتدلفالنفس17(.،4،15-2،ا5:

جثةعلىبرل22:4(.لا6:6؟)عدميت

2:ا؟22:4،عده:2؟9:6-7،01،الاا

إرحمالضمير:تعني"نفثى"ولفظةا(.6:ا

يثى03:3-12،إعدإرحمنيأي،نفسي

3،02:17؟18:ا،اصما؟23:ا

11،66:16:ا،3:3،مز؟2:23،امل

32:2(.16:4؟9،2:اأكطبم49:17012:6،

35؟:2صما؟26:11الااللهعنتحذثاوانحتى

6:16(.أم42:ا،ا:14؟إش

أبذاتعنيلاإنفثى"أنمع.الييةؤ2(،

العهدشتزجمو،الفلسفيالمعنىفيكما"النفس"

ترجمواقدالجديدالعهدوكئاباليونانيالقديم

المدلولتفسيرأعادو!وهكذا"بسيخي".اللفظة

المؤشةاليونالتةالاتروبولوجياضوءعلالتوراقي

اللاموت()=الخلودفمسألة.والجسدالنفسعلى

شإرثالاسكندرانيين،اليهودفكرحزكت

وهي،بالآخرةالقديمةالمصرلةالمعتقدات

بها،يعترفونالمصريرنالكهنةكانمعتقدات

الحياةحوليونانثةفلمةجدالاتمعاتزجت

بتعليمنأثروايهودهناككانإن.الموتبعد

تافارفضأفرفضواالالقوريين،أوالصادوتين

012،:16-2:ا)حكالمرتبعدبالجاةالاعتقاد

بينالصراعلمجاوزالهلنتيالعالممعظمأنإلأ

-12:2)داالقيامةلماالمتناميالفلطينيالاعتقاد

سيب؟-7:31243:45-36؟مك32؟

لكلوالرففالمقلافن:186-091(،3:664؟

بالتعلبمفأخذواإمعادفي(،اسكاتولوجيرجاء

بعدتعيشوحدهاالمىأنيعلنالذياليونافن

-5:51؟4:1،7؟3:8؟2:12حك)الموت

،12،18:-15:23:17؟13:15مك16،4

عتزاالهلنشيالهردييكنلمولكن18:23(.

فيرأواالذيناليونانالمفكريناتباععلىالنهابةحتى

العاأعنصر"خمس"منجز"االبشردةالنفس

نأبعدالأبدإلىالنفستقزلحيثقمريالفوق

نأاليهوديهذامثليستطيعالجسد.عنتنفصل

لاجزءهووأبدئ،روحيئكونبفكرةيتعفق

بوجوديفولوأن،المخلوقالكونمنيتجنئ

،فيلون8:91-02؟)حكالأزلمنذالانفس

الحرب،يوسيفوس3:92؟الشراخاستعارات

،2:8.)11

المثئىالجديدالعهدأخذالجدبد.العهد34(

الفكرمنكماالهلينيالفكرمننفس""جصد

الذيالتلاحممنطويلةميرةثمرةنلك.اليهودي

الفكرعلىلاالهل!نشى،اليهوديالعالمعاىأثر

موروثةاستعمالاتمعونبدأ.فلسطينفياليهودفي

كلماتفي"يصيخيأفاستعمال.الجديدالعهدمن

03،:3501:45،12-8،36:؟34:)مريسوع



نجفوسي!-

25؟6:ت0،2-12:16لووز؟41:34

القريبةالبوحناوئةالمقاطعوفي11:92(01:28؟

16(،3:ايو؟:1513:+؟13؟-15:1118)يو

فيالفلسطينياليهودقيالعالماستعمالمعيتوافق

يفترض.ا:28متوحدهالجديمد.العهدزمن

!اثرأماوالجسد(.)النفسالأنتروبولوجئةالثنائية

التوراقي.الاستعحالخطفيفتقفالنصوص

شث!ف"نمثل"بسيخي"تصبححالاثوهناك

14:34؟01:45؟)مرالضميرعلىلدل!

مدلولإلىتشيرولا11:92(،6:25؟ت

"بسيخي"للفظةمماثلأاستعمالأونجدلاهولن.

حيوانحي،كائنالقديمةالعهديستلهم

ضميرأوا(:13أروانسان:3(160)رؤ

،19ابط2،5:02؟ا:اج01:93،أعبا

الجديدالعهدفي"بسيخي"استدمالتأئروقد(

يفترضالذي:0128متذكرنا.اليونانيبالفكر

وانالجسد.عنالمنفصلةللنفسالموتبعدحياة

شابهة.نظرةالظاهرفييعكحى6:902:4؟رؤ

اسكاتولوجياخدمةفيميالنظرةهذهولكن

5:23؟اتسفيوأخيرا،الجسد.قيامةإلىتوخه

ئذكر15:45-46(،اكور)رج4:12عب

يعكسماوهذا)بفما(.الروحبجاتالنفس

:الانسانفيعنا!رثلاثةيمئزيونانئافلسفئاتقليذا

الظك.)بسيخي(النفس.()سوماالجد

بورفيوربوسنظرفيهوالذئ)ايدولون(

هذا)بنفما(."نفس"الافلوطينيالميسوف

تقتئيوبه،والعقلالمادةيتوثطالبخاريالعنصر

وتشعر،إحساصاتهاوتح!ن،ملكاتهامحتلفالنفس

فيها.تستيقظبالرغبات

المبي.منعادواالنتييممنعائلة.نفوصيمبنوففوسيم

.!نفوضيم)7:25نح=(نفوسيم)ه.:2عز

الريانيةفينفلرجالسماء()منالساقطون:نفيليم

ؤلدواأبطلهم.الجبابرة:عادةيترجم.والعربية

ومانتين!الله)أبناءسماولةكائناتبينالتزاوجمن

فزالوالضلالهماللهعليهمحكم(.الناس)بنات
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بنومنهمخرج13:+عدحسب6:4(.)تك

3:26.با:7؟16دصيأيضارج.عخاق

وانقبرامة!رج.الجنوب:وبالتاليالمقفر:نقب

.الجنوبرامة

فلسطين.جنوبفيصحراويةشبهمنطقة14(

سيماولاالطبيعيةفلسطينمناطقصائرمعتذكر

16؟:ا0411،:01ل!:7؟ا)تثوالسهلالجل

نقيم!التيالعشائرمنالتوراةت!لقإ.:2818أخ2

27:،1(،)اصميهوذانقببينفتصئزالنقبفي

كالبنقبا؟16(،)قضعرادنقب

برحمئيلنقبالقينيين،نقب03:14(،)اصم

.(0314:)ا!مالكريتيهيئنف،1(27:0)اصم

02:1(13،3:ا،12:9؟)تكابر)هيمجال

فعلوكذلك،النقبفي24:62()تكواسحق

لقيلةكان22(.،:1317)عدموسىجواسحيس

=91:2-7)يثىالمدنبعضشمعون

21-:15)يشيهوذاسيتلعها4:28-32(أخا

ارضهوالنف11:26-9120نحرخ32؟

126:4()مزوالسيول21؟ا()اشالزوابم

حزيثير03:6(.)إشالجنوعةوالوحوش

تفتتبسب.النقبفيغابةوجودإلىى21:2

)أصموالنهبالسلبأرضنصار،النقب

ابخوب،مملكةسقوطبعدداود(.35:اي،

قىرعواالرومانوتوضل.النفالادوميوناخل

الماء.إليهأو!لواحينالنقب

النفدي.التاريخيئالتفسير"رج،القانوفي)ا!(نفد

.النقديالنارصيهيئالتفسير5رج،إال(المعوميئنقد

التاريخيئالتفير5رجأالى(التاريخئالنفيرنقل!ي،

النفدكط.

.انتقام!رج)ا!(،نقمة

الحئيالملكراصلالذياوغارتملكافافين!و

في.5.134+ا-سنةمنملكالذيشويلوليوما

.0136سنةحواليبالنارأوغارلتخربتأيامه

نقد(.)رخالماءدجاجةنقردو::احاديةفينقودا

المنفىمنعادواالنتينيممنعاثلةرئيس1(،

05(.ة7نح-2:48)عز
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وماالسبيمنأبناؤهعاد.عائلةرئيحر،2(

=206:)عزئرفضوااصلهميثتواأناستطاعوا

7:62(.نح

كيرلسألفغلافيرا.:العلميةال!طمةنقوش

حول""النفوشمنكتائا24الاسكندراني

البتانوكس.!نمقاطع

ن!نور

لبسياسبقيادةحريىقائد.فطركلسابن1(،

7:26(.)أمكاليهودعدؤديضلوسبقيادةثم

بطليموسهزمكماالمكابييهوذاهزمه

قرب..مق163!سةنكراءهزلمةوجورجياس

-8:9مك2؟384:15-:3مكأ)سوعما

قربيهوذاهزمه..مق161سنةآذار13وفي37(.

اليهودشاهد.هناكفمات)اداسة(حورونيت

هيكلأماماليمنىويدهرأسهوعلقواجثنه

عيداليهودأشس،اليوملهذاوتذكارا.اورشميم

07سنةالهيكلدممارخىبهيحتلفونوظلوانكانور

لليهود.صوميومهوآذار13،البوم..مب

القؤادوأحدالقبارصةالمرتزقةرئيس،2(

سكينةولاراحةيتركوالمالذينالحسلوقيين

2(.:12مك)2اليهوديللشعب

ليهتفواالرسلعثنهمالذينالسبعةاحد،3(

6(.:6)أعبالفمراء

ن!نابو

المصرلة(:فيإنختانيفالاواطنكتانابو،1(

السلالةاسالدلتا.فيسابانيوس!ناصله

علىالهاجمينالفرسدحر036(.)8*-الئلاثين

مصر.

المصرلة(.في)لختحربالثانينكتانابو،2(

التيالسلطةعلىاستولى.الاولنكتانابوحفيد

ساعده)903-341(.تاخوسعمهبهاأمسك

ف.م.()351الفار!يالجيشفرذاليونايخرن،

فأجبرهاخرىمرةالثالثارثخشتاهجمولكن

الفراعنةآخزكان.)342(العياممرإلىالهربعلى

مكرسامعبداوخاصةالكثيربنى.المستقلين

الحجر.بهبيتفيلايزي!

نمرود

.الاولبساميتيكابن1906-495(مصرملكنكو

حاول.الاشوريينلمساعدةنكوزحف906سنة

=23:92عل)2وقتليوشيافاضهزميوقفهأنيوشيا

مصرإلىاقتادنفسهاالسنةفي02-22(.35:أخ2

أخاهمحلهوأحكيوشيا،خلفيوآحازأسيرا

باهظةجزيةجهوذاعلىرفرض!يولاقي!،

سنةفي36:3-4(.أخ2=23:+-35مل)2

يكونقد2(.ة46ر11نكونصرنبوخذهزم506

47:\.اربقولكماكزةهاجمالذيهونكو

بيدر=66:صم)2نكونبيدرناخونأوبيدرنكون

نقلحين13:9(.أخا،كيدونبيدراوالرمح

عزالمسه،اورشلبمإلىبعاربمقريةمنالعهدتابرت

ضربالذيالمكانوسقي.نكونبيدرفيفمات

6:8صم2رج.عزا(ضربةإاوعزافارصعزا:فيه

.13:11أخا-

.نمرةبيتولرج32:3عدئمرة

عنائيليةالاصالتقاليدفياسطورلةضخص!ةنمرود

أشورية5:6مييسفي.القديمالمضرقتا!بخ

نمرود.اسمتحملكلخوخرائب.نمرود""أرض

ا-12.:8،ا.تكفيعفوظيهوهيتقليدهاك

بلادمدنتضممملكةاشسنمرودأنيعتبر

كلنة.ء،كاد،،ارك،،بابل*.الجنوليةالرافدين

،نينوىهوبنىاشور،5فاحتلسلطانهنمرودومد

يوصف.راصن"،عيررحودرث"!)كالحكل!ت"

يليقالوصفوهذاوجبار.صيادأنهنمرود

علىالائوريينالملوكعنيهانحتفظالتيبالصوهـة

نمروديكونأنالغرلبومن.المتعذدةالجدرانيات

01:22تكفيبينما،كوشعبرحامنسلمن

اعتراليهوهيانيبدوولكن.سامابنهوا!ئور

نان!تطيعلا.حاممنمتحدرةالعظمىالممالك

جلجامشيشبهولكنه،بدقةنمرودإلىنتعرف

سئديكنلمالاخيرهذاأنيعارك(:وملك)صياد

البابليوالصيدالحرببالهنمروداسميذكر.الكون

فيخاصةالمعبودايب!نيننيمورتا:)ينورتا،

الملكولوجبندانمرود،بينماثلمنوهناك.كلخ

ولكن.اوروك"فيالاولىالسلالةفيالمؤلهالثالث



ينة(ملى)دنمرو

اسمقرأناإنثم.القولبهذانأخذأنعلينابصحب

إلىنصل!راد()سيدمردنالوجالمثللوجلبندا

نمرود.يشبهلالوجلبنداشخصولكنحل،

الهيعنصرمنتألفتعدبدةملوكاساءأنوبما

مزسسهونينورتايكونأنالم!كنمن"نينورتاإ،

ملوكمنسصاتاتخذوأنه،الثبفكرفيالمملكة

فيصارثنينوىالاهةإنانةانكما،تاريخيين

مملكةمؤسصةنينوىملككتاصياس"فارسيات"

اشورلة.

الشرقيالجنوبإلىكلم35تبعدمدينة)مدبة(نمرود

كلخوأطلالفيهااكتئفت)المرأق(.الموصلمن

نمرودكانت(.كالحء:11ت01نك)رجالقديمة

سنةالثافينزيرفالاشورأشسهااشورية.عاصمة

اظهرت6120سنةالمادابونوذمرها987،

وشلمنصرالانينزيرفالاشورقصورالحفريات

وأسرحدون.الثالثنيراريوهددالثالث

15:6؟)إشموآبفيواحةنمريم.مياه!ريم

الشمالفيإما.الميتالبحرقربتقع48:34(ار

الرقىالشمالفيواماالنميرة(،)واديالنريى

نمريم(.)وادي

تيولوجبا."رج)ا!(،نمطئة

.نمفاس"رجنمفا

وعلىبولسعليهيسلم.لاودكبةمنمجيضفاس

هناك4:15(.)كوبيتهفيتجتمعالنيالكنيسة

اسمهاامرأةعنيتحدثبولسانتقولقراءة

نمفا.

نموئل

24(.:4أخ)ايعقوببنشمعونأبناءأحد(1،

يموئيل=26:12()عدالنموئيليينن!لهشكل

6:15(.خر-4601:)نك

الياب.ابن.رأوبينقبيلةمن26:9.عد،2(

وايرام.داتاناخو

.ا:نموئيلعشيرةشنموئيليون

عيلامفيعبدتنبو.الالهزوجة.بابليةإلاهةشماية

الرومانزمنحنىئعبدوظلت0002سنةمنذ

ننايونهيكلهااسمبارطامشى.ماثلوهاالذين
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يقول.فارسبلادفيوهوا:13-16(مك)2

رجمهأنبعدفيهماتالرابمانطيوخىإنالخبر

الالاهة.كهنة

نناية.الالاهةهيكل.:15أمك2ننايون

.اليوم5ر!)ال(ن!ر،

المالمنماية

اسكاترلوجياأوأالعانهايةتحديد.،1(

كلتعني(تعليم،ولوغوس.النهاية،)اسكانون

البثزية.وبنهايةالفرديالانسانبهايةيتعتقما

آخز،طوللأزمئا)المعادتة(الاسكاتولوجيااعتبرت

هذابدايةمنذولكن.العقائدياللاهوتفصول

العقيدةترىالبروتتانتثةالاوصاطبدأت،القرن

ضهابةضوءعلى،الكنيسةعقيدةستصاولاكلها،

بفهم.عينهالخطهذافيالكاثوليكوسار.العالم

حولالكنبسةتعليمالمعادثة:الكتابىاللاهوث

حولالزاحاخلفولكن.الأخيرةالعواقب

كبيرعدديظن."اسكاتولوجيا"للفظةالدقيقالمعنى

حولأفكازانفيالاسكاتولوجياأنالمؤؤلينمن

ولكن.العالمضهايةوحرلللفرد،النهائئالمصير

العالمبنهايةترتبطتحالمفيالكلمةحصرواآخرين

فيبهنأخذالذيالتحديديكنمهما.وتجديده

والجساعة،،الفردتعنيتعاليمنئيزأنيجص،البيبليا

الحالاتمنعددفيالبيبلياتتعمل.والعالم

*ا:17؟94:14؟مز8:7؟أممط23:01؟)عد

العبرئة(،فيتيرح)1لا!آخرةلفظة11(:17إر

التياسكاتاأ9:السبعينيةاليونانثةفيصارتالتي

مناكا،الجماعةإلىوبالنسبة.الفردمصيرعلىتدك

الصعبمستقبلموضوعهاوطنثة،اسكائولوجا

البثزلةبصصبرتهمكونئةواسكاتولوجيا.المختار

المحشوى:هذاعلىجديدمنالنظراتتفترق.كلها

تؤجإلهيانتصارإلىتظفعوطنئةاسكانولوجيابين

الأمم.جميعفوقاسائيلبتمجيدالتاريخ

هذه.متساميةأوأرضثةفوقواسكاتولوجيا

الحمرقي،المعنىفيالاسكاتولوجياهيالأخيرة

نهايةتعالجهي:التاريخإلىئنائثةبنظرةتتمئزوهي

الجديدالخلاصزمنيدشنالذيالحاضرالزمن
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وتجديد،تامتحؤليرافقهالخلاصوهذا.والنهائي

،وعذابألموكلشزكلفيستبعد،للكونكامل

عابر.هوماركل

أصلعننبحثلن.اللفظةأصل،2(

إلىخطوطثةنظرةفيالبيبلئةالاسكاتولوجيا

إلىطببعيئبشكلاسائبلبنينقود،الزمن

الخلقمنتنطلقمصيرةبشكلالاربختصؤر

متشغبة.الزمنإلىنظرثهمبل.أالعانهايةإلىلتصل

نظرةمنهناكوليس،دائرئةأوخطوطيةتكونقد

،إذن.الزمنقصتنفدواحدة(يونانية)أوعرانية

لنظرتهماللاهوفماللطابمآخرأسا!يكونأنيجب

الثرقتةالميتولوجافيآخرونوبحث.التاريخإلى

دورةتحذدهاكونئةسنةمئلالعالمدوامتمثلالتي

السنةهذهمسيرةوتعيد.متقابلةنقاطمنتامة

حيثالبداياتأزمنةثاملة(قلاقل)بحدالكونية

يعودوهكذا.الآلهةمقامجديدمنالأرضتصبح

أنهوالطرحهذاونتيجةالفردوعي.العهد

الاسكاتولوجيامنأقدمالشاملةالاسكاتولوجيا

القديمةالآمالحخمواالأنبياءأنويكون.الوطنئة

كله.للعالمالاصلفيكانمااصرائيلعلىوطموا

ولاالبابلونيينعندنجدلاأننايبينمنجاءولكن

ولاحقيقئة،لإسكاترلوجياأثزاالمصريينعند

الطبيعةنواميسمنبالضرورةتصدركونتةلكارثة

شلثبلاالفارعيئالعالمعرف.محذدةحقبةبعد

شعبيكونأنئعقللاولكن.اسكاتولوجتةآمالأ

نإثم.المنفىزمنفلالتعليمبذااتصلاسرائيل

الاسكاتولرجياعلىالكونثةالاسكاتولوجياأسبقية

فالآمال.الكتابنصوصشهادةتوافقلا،الوطنية

نأجباذن*.متأخرةهيكلهبالكونالمتعثقة

منولدتالشاملةالاسكاتولوجياإننقول

وعيعنتنتجهيالوطنئة.الاصكاتولوجيا

الالههو،الخلقيالالهيهوهإنيقولمتدرج

إحتراتمالشعوبعلىبقؤةيفرضالذيالواحد

الطبيعي.الناموس

اسكاتولوجياأصلعنأخرىمدرسةوبحثت

الذي،الحيئالكائن،اللهإكالنظرةفياصائيل

العانهاية

الماضيشدأنهنعرفكما،الخلقةتطتباتهنعرف

فيسيفعلادرائيلفييهوهفعلفكما.والمستقبل

ننتصر.العدالةليجعلالشعوبجميعمعالمستقبل

نأيعتبرطرح،الطرحهذاخطفيوجاء

عد،السنويالعيدمنولدتالاسكائولوجيا

بأنيقولمابقدر،عرشهعلىالربإجلاس

ببنالتعارضعلىيتمرالذيهوبالربالايمان

فيوتجه،المزةالحاضروخبرةالعظيمالعيدموضوع

دطالنقصيحؤضلكياللهتدخلنحوالاتظار

المحشقبل.

كبيرتأثيرلهكانبالتهالايمانهذاأنفيشلثلا

فهيالاصرانيلبة.الاسكانولوجياتوسعحول

معذاسرائيلبأناليقين،التاريخيبطابحهاتتضمن

يكونأن.ونهائئةوأخيرةهاعهأحدائابعيضلكي

فهذا،(الاخيار8)رجاليقينهذاامتلكاسائيل

بركةفيعنهيعبزفهو.القديمالعهدعنهيبرهنما

ابراهيمودعوة25-27(9)نكنوح

سيناءوتقاليد:14-17(13رجأ-12،3:)تك

الذيالوعيهذاربقؤةوالمزامير.الأنبياءركتب

احتئت،ونوئعوتعثقتنفىوفيوهو،اللهأعطاه

سعادةعرلونواعتبرخهاالموعدأرضالعبرانئةالقبائل

بشكلالسعادةهذهتصؤرواداود،وبعد.أعظم

علىروحئاانتصازابابلمبتوانتصر.مثالتةمملكة

تيوقراطئةلجماعةجديدببناءواعتقدوا،الأمةدمار

الثانيأشعياقالكما،الشعربجميغإليهئدعى

العائدينأملخابحينولكن.الثالثوأضحيها

اعتبروا،البناءعحلئةبهاوعدتالتيالسعادةحول

تثثتتوأخيرا،السماء.منعطتةالسعادةهذه

ولكنميحها.بقيامةآمالهافيالفتةالكنيسة

الثافيالمجيءلتأخرالوقتبعفىأملهاخاب

لاحبةتعيشلأنمدعؤةأنهافاعتبرت،)باروسيا(

إذن،3:3(.)كو"اللهفيالمسيحمعستزة

بلاهوا!رائيللاسكاتولوجباالعميقالموضوع

اسرائيلعترفقد.واختيارهدعوتهوعيشلث

فلا.متعذدةبأشكالأملهعنالطريلتاريخهخلال

مناخذهاصيغااستعملبكونأنندهش



العانهاية

السلام،الفردوس)موضوعوالفولكلورالميتولوجيا

بأنهوالوعي.(...عجيبخصب،الحيواناتبين

إلىنظرةفيثمارهأجملحمل،خاصةدعوةنال

ترسم(والكهنوتياليهوهيالتقليد)حسبالاربخ

هذهإن.الأزمنةخهايةإلىلأالخلقمنواحذاخطأ

اسرائيلاختيارسببعنبحئتالتارلخإلىالنظرة

الانسانخطيئةمنذالأولىالسعادةخسارةفي

البشرلةإلىالذيردبهاالتيالاداةهواسرائيل.الأول

:3(.12؟3:15تك)رحالأولىالححعادةهذه

العهد:أولأ.الاسكالولوجا.تطؤر3(،

نإ.بلعامونبوءةيعقوببركة)أ(.القديم

تك،بالمستقبلايرائيلرجاءعنشهادةأقدم

يرذا،عنتديمنئيدهوالذي94:8-12

القديمة.الملوكئةالحقبةقبلقيلأركنبنشيد

،وهذاالقبائلجميععلىجهوذاسيطرةآ8تفترض

الانقسامنرىحيث33:7تث)تجاهداودعمل

ملكافترلاآ.ا-12أماتئم(.قدالمصلكتينب!ت

هذاأيضافهمقد21:32)حزداودمنأعظم

حالةيدشنمحيئه(.المعنىهذافيالغامضىالقول

الث!اعرإلىبالنحبةتكونأنيمكنلافردوسثة

الرحاءهذاتلؤنوقد،مستقبليحلمسوى

الثماملة(.يهوذا)مملكةوطنثةبروحالمستقبلى

الثيءونقواط.العالمنهايةالموضوعليس،إذن

بركةقدمقديمهوالذيبلعامنبوءةعنعية

فيمدونس!يأقي24:15-91(.)عديعقوب

عد(،)ثكالقطعتينهاتينويدرج،متأخروقت

"فياسرائيلمصيرتعنيانإضهماتقولملاحظةمع

م(.يمي!..تر!اا.)ب"الأزمةخهاية

-94:227تكحسباسرائيلوضعأنوبحا

الكبرىخطوطهفييوافق24:15-91وعد

نأنستطيع،القديمةالملوكئةالحقبةوضع

أولىتعطمكانتالأصتةالصيغةأننستخلص

فمفيالقولوضع.أورشليمفيالملكمئةنجاحات

وحين.الحدثمنينطلقنبوءةفاعتبربلعام

اليالعباراتهذهبعديخماالمدؤناستعكل

الماضي،إلىحنيئاحزكتوالتيمشهورةصارت
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لنهايةوصفاصنهاجعل،للمستقبلحماسألا

بداياتالملهمالكاتنوخى،الو)2في.الأزمنة

منظارفيإلآ"الأزمنة"نهايةسئاهاوما،الملكثة

مشقبلفيبعذكانتولكنها.بلعامأويعقوب

الجزءدافيحرفيا:يعنيالعبرفيفالتعبيربعيد.

الزمنفي،الأياممنالآتيفي،الأياممناللاحق

ماوهذا.المحشقبلفيأي"الزمنهذابعدالذي

)إناالأكادئةاللغةفيعينهاالعبارةمعنىيثبته

نأخذأنيجبئمالمشقل(.في،أرمياحرت

التفكير:فيائبليةالاصالطريقةالاعتباربعين

نسبيئطابممعالمتصاعدالتدزجلا،التعارض

صوىتملكلاالعبرثةاللغةأنهوبماللأشياء.

"،النهاية"فيذلك"،"بعدلتقولواحدةمفردة

بينيمميزلمالملهمالكاتكانإننعجصفلا

المعنى.بحصرالأزمنةونهايةالتا!يخيالمستقبل

القرنأنبياءدشن.المنفىوبلالمنفىانبياء)ب(

الاسكاتولوجياتارلخفيجديدةحقبة8-6

الخلقيئبالانحطا!عاموستاثرالاصرائيلية.

ولكنهاختيارهوعىالذي،اسائبلفيالعمبق

هذاأنللشبفأعرت.كاذباطمثنانفيعاش

يعاقبلأجلهالذيالسببسيكونالاخنيار

نوزايكودلنالربفيوم2(.3:)عاشعبهالرلث

الثبوأشعياهوشعوهذد)5:18(.ظلمةبل

ذللث.منأبعد2:92-اإشوراح.بالخراب

والثمعوبلاسرائيلبالثقاءأنبأقدعاموسكان

فالبئريةأشنظرفيأما:3-2:3(.)1المجاورة

موضوعستكون،والشريرةالمتكئرةكلها،

مسكوئة(.)اسكاتولوجياالربغضب

فكرة143:8-18؟ا:2-3،صفواشعاد

إرمياوحذل.03-38(:25إرإر!عامةدينونة

عبئا:ولكن،الشمالمنالآتيالعدؤمن

شعبه.لدمارشاهذاف!بكون

فقدتائا.ولانهالئاليسالدمارهذاأنغير

باعادةإيمانه،حياتهأوقاتأحلكفي،إرمياأعلن

نهايةفي329:!هم(0ة23-26ة311مقبلنجاء

جهوه(عقابمدلولالشعبسيفهمالأبام"
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4:03-ت!إرجإليهويعود)23:91-.2(

قلئاويحطيهالداخلمنالرلتيحؤلهحينئذ3(.ا

أساسعلىعهذامعهتعقد،ذلكوبعدجديذا.

حزوتحذث3-34(.3؟اا)إروأبدفيجديد

القلبهذاعنأيفأكم!:26-36:2628؟

الحياةعودةرؤيةوفي.الجديدالعهدوهذاالجديد

لشعبوطنئةقيامةرمزرأى،اليابسةالعظامإلى

أملقدا55:عاكان-14(.ا)+:تائهخاضع

عثرأملوهوإ،يوسف"بيتسبرحمالرببأن

احتلوحين.25-16-3،أ:2هوبوضوحعنه

،المقهورةالقبائلأشعياعزى،الجليلالأشورتون

المستقبلفيالظلمةسيبذدساطعانوزاأنفأعلن

سلالةتجاهالثهبوعدفإيمانه81:23-9:14.

لاجدبرونملوككان!ان.يتزعزعلاداود،

عجائبيئفىعتريافسيأتيداود،عرشنجشوا

ويقيمالقديمةالمملكةبناءفيعيدإعمانوئيل(،

رإر!،5-9:6،-4115)7:أبدفيسلامزمن

-911:عاوتحدث-17(.14+:-23:4،6

سيكونالذيالجديدالمجدهذاعنأيضأ12

الملكيةعنتخلىحزقيالأنغير.الملكيئيهوذالبيت

تيوقراطيةبشكلإليهنظرالذيالعتيدالملكوتفي

نسلويحتك.(-448")مزمركزهاالهيكليكون

رئيشابلملكايكونلاولكنه،الهامالمركزداود

،24،44:3؟*31؟-2س؟34)وأميرا

ظلقداطحزقياوكان46:2(.45:7-12،

مملكةإلىستنضثمالثممالمملكةبأنيأمل

ي48:8،-1528)كم!:يههوذامملكة،الجنرب

27-،02،22،:17ا!،32-ا03:إرر!

فكرةتوشعت،الثانيةالحقبةهذهفي28(.

ببقاياجديدمنسيبنىالذيلاسائلالتجديد

ا:26-28()إشبالزويتمتز،مثتشعب

الدييالمركزويكون2-3(.:4)إشوالقداعة

-3،ا:4مي=2-2:5)إشالحعوبلجميع

.(-12:1417إر

حفبةالثافيألثجادشن.المنفىبعدطانبياء)ج(

والبناء:الخطيئةكفرقدبابلمنفىإنالتتصة:

العانهاية

هذاأنعكبقؤةوشذدقىئا.صاربهالموعود

حدئاليس،بابلونيةمنبالعودةبدأالذيالبناء

،429:)إشجديدشيءهومحضا.تارمجا

ب،فعل)رججديدخلقهو:43:91،48.16

.(..:0243،7:45.8؟:41،خلق،برأا"،ر

الأولالخروجعلىيتفؤقجديدخرو!هو

94:9-13؟2؟48:02-اث)43:16-21

ولهم.المنفئينعلىالربتحئنلقدا(..51-9:

)41:17-.2(.فردوسإلمتالصحراءمجؤاط

نفسهالربلأن،الأبدئةالسعادةفيفيثاركون

ملكاالربشكون-13(.11ت511محزيهمهو

الثعربوجصيع)52:7(ثأورشليمفي

23-24(.)45:14-16،أمامهيسجدون

لنخبةالتكفيريالأ!ثمرةهوالوثنيبنواهتداء

يهوهعبدصورةيتجثدتالتيالمختارالثب

علىوطثقهاالفكرةهذهدااستعادالسقلة.

واممنها:3(.12:ل!هم!؟11الحكماء)دااستثسهاد

التكفيريبالموتالجديدالعهدفيإلالخفقلن

يسوعالهودية،الأمةزهرةيقاسيهالذي

أيضأتمئزجذاحئةآمالهناكالناصرفي.

وزكريا02-23()2:6-9،حجايكتابات

أممامزكرياوفتح02-23(.8:-17؟)2:15

نحقيقفرأى،-7(ا)3:حميذامنظوؤاالكهنوت

:6-9؟)4زربابلشخصفيالم!ميحائةالآمال

أيضأر!،-14ا:81،4-.ة3رخ

-3:5(.2:17ملا

تتفةفيالنأخرإن.الرؤىعالم،الجيانيالعالم)د!

كشفتفعلرذةالنهايةفيحزك،المواعيدهذه

بكونأنبمكنلا:الثالثأشعيافينفسهاعن

ونسمع.العالمهذامنالاسكاتولوجيئالخلاص

الجديدةالسصاوات:!وضوعالأولللمرة

66:22(.)65:17،الجديدةوالأرض

هذا(27-42ف)أشجاؤياشنتظرتوا

2-23(.241:اكونثةكارئةبعدالتجديد

)رججوجهجومبعدموقعهاحزحذدوتد

عاأإلىالآمالهذهونقل(.ا!ازك،202:يوء



العانهاية

سئماولاالجلي!افثةالاسكانولوجيايبزآخر،

ائخذت،قديمةصيبئفبجات.دانيالسفر

ففي.متزايدةاهمئةالمتساميةالاسكاتولوجيات

السماء.منالخلاص!ملكوتنزل7،دانظر

الذينالث!هداءقيامةالملكوتهذاتأصيسنوسبق

نأالكاتبلغةودتت.الابمانسبيلفيماتوا

الحاضر.والزمنالملكوتهذابينتواصلأهاك

)دا"النهابة"زمنمعالرابمالوحشملكوتوافق

وتحذث.9(،12:4؟3554،:711؟:8

)أو:"النهاية"عن21:13؟11:27؟9:26دا

سئاهاالتيالأخيرةالحقبةهذهالانقضاء(.

العهدومنحولاتالجديدوالعهدالرابينيون

فيترادفتالضلر"،الزمن"هذا،القديم

".الأيام"نهاية،القليديالاسممع01:14دا

محيدبناءعنعامبشكلالأنبياءلمحذثصاعة

بأورشليمالجليانأهلحلم،الأرضثةلأورثليم

بدايةفيالسماءمنقنزل،اللهيشثدهاسماولة

الأبرارإتامةموضعلتصبحالجديدالعصر

صلانيةروءبا09:28-32؟53:6،أخنأا

54-55؟.ا:7:26،27؟عز،4:2-6،

21:2-رؤفيالفكرةهذهنجد36(.:13،6

حسب:22(.12عب4:26؟غل)رج22؟ه

تولوجيئلاسكاااصاثيلئرفع(01)موسىصعود

أيضآونجدأ-6(.:041أخن)1السماءإلى

54:4-ه،أخنافيالكونتحؤلموضوع

8:52-31،ة7عز09:144-16؟72:ا؟

كل؟ا:6.موسىصعردا:9-2؟يوب54؟

والدهرالدهرهذابينالتمييزإبرازعلىساعدهذا

الآقيللدهر؟تماكلآنذاكيشحيلولكن.الآقي

عنالانبياءعالممنمأخوذةقديمةصورةمع

وبهذهالأرضبهذهنرتبطصورة،الخلاصزمن

هاتينبينيمزجأنبعضهمحاولولكن.الأتة

،الكونودمارالعامةالدينونة:الاسكاتولوجيتين

جدبدةوأرضجدبدةسماواتخلقيتبعهما

زمنيسبقههذاكل.وحدهاللهيملكحيث

المسيحملكفيالحاضرالتدبيرإلىينتحيخلاص
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وفيالقديمالعهدمنحولاتفيسنة)ألف

"بآلامالمسبحالماالزمنهذاويتدشنالتلمود(.

وقيامةالأعدا.،جميعرخضوعأ،المسيح

سيدوم.فرحهفيالمشحيثاركوالكيالاتقياء

عز4حسبسن!004المشحانيالملكوتهذا

أخن.2حسبسنة...!مهم!7:28-92.

سنة،.،..من:محملفةالرابيينأرقاموكافت

المحيموت،الحقبةهذهبعد000365.إلى

معهوتموتال!ماء(إلىلمجطفةآخرون)وبقول

العاعة،الفيامةتحصلعندئذ.المشحانيةالب!ثررئة

الابديالعذابإلىالأشرارترسلالنيوالدينونة

الأخياربقوم،إذن.لهانهايةلاسعادةإلىوالأبرار

الالفانية.،نتذكرهنا.مرثين

برى.الازاليةالأناجيل)1(.الجدبدالعهد:ثانئا

معه.التارلخي!ئمالناصرفييسوعأنالجديدالحهد

.الأخيرةنقطتهإلىالتاريخيئالزمنوصل

)متحكقدالاسكاتولوجيئاللهوملكوت

المعمدانيوحناعنهتحذث...(.:همرا3:2؟

12؟،3:.ا)تالأزمنةخهايةدئانأنهعلى

ادكلماتنفطيسوعواصتعاد17(.3:9،

غمامعلىقرلتاسيظهرأنهقيافاأمامفأعلن،7:13

الاعلانهذانقزبوز(.26:64)تالحمماء

-21:5لو؟13مر؟24)متالنهيؤيةالخطبةمن

كونثة،انقلاباتترافقهالانسانابنظهور:36!

دماربعدسياقفي24:4-92تفيوردت

تعاقبذلك(.13:24مريؤكدالاأورشليم

حدثبكونوقد.تزامنالواخفيهوالأحداث

عل21:24،لووأقحمآخر.حدثإلم!ر!زا

دماربين"الوثنيين"زمن،الاحداثضوء

إلىيصلالظهورهذا.الثانيوالمجىءأورشلبم

مصيرىحيثالمختارينثحغفيذروته

مصيرتقزرالتيالأخبرةالدبنونة3-46اء2:

الرؤبانخذثلاوالنهائبئ.الابديالشعوب

نأنعتقديجعلناماوهذا.الموتىقيامةعنالازا-لتة

فيالأولكرازتهفيأيضأيفعللمبولس

هذهمؤنيبضمماتولكن.تسالونيكي
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المهتدبنعلىتعليميأسؤالأمرئهمفطرح،الكنيحمة

تعليمهبولسفكثل(:-4:1118تس1)الجدد

،إذنالأجساد.قيامةحولبكلامالمجيءعن

كانماالمجيءحولالتقليدفيالعرضأنببدو

كانأكمسئماولا،الأخيرةالنقطةهذهيتضئن

ا-3.13:بط2وربطقرلئا.المجيءينتظرون

دماز،الربليوممرادفهوالذيبالمجيء

عماد،311:ت)رجبالناروالأرضالسماء

حيثجديدوأرضجديدةسماءأجلمن(النار

البر.يملك

دئتالعواملمنعدذاأنمع.الرابمالايخل)ب(

-2؟:216)أعحصلتقدالأزمنةنهايةأنعلى

فالنهاية،(2:18يوا:7؟4بطا؟01:11اكور

الوضعكانكما،انتظارموضوعكانتالمتوقعة

وهذا.الجديدالعهدفيالثافيالهيكلحقبهةخلال

وأأحديسنطيعأندونمسيرنهيتاجظلالدهر

حزكهذاكل3:3-4(.بط)2يوقفهأنفيء

بهجاءمالكلجديذاوتقييمامتتهاتفكيرأ

خيرالأبدئةفالحياةيوحنا.انجيلفي،يسوع

يخضعلابالمسيحيؤمنمن.الآنمنذحاضر

"الحياة"إلىالموتمنانتقلقدبل،للدينونة

وصخحاه(.47:8؟،24:604؟)5:

البوم"فيبالقيامةسلماعتراف24-26ة11

أنهوبما.القيامةإنهي!سوعفيهقالبإعلانالأخير"

يؤمنمنلكلالحلودالآنمنذيمنحفهوكذلك

النهاية:قبلجاءالمسيحوعيء25(.؟5)رجبه

الدهرهذامنمزمنيهينتزعساعة"يعود"فالمسح

)يونفسههوحيث"المسكن"إلىليقودهم

وظهورابيفانياهيعودته91(.14:3،

هذه-24،:1616وحسب23(.،21:)14

نأيجب،المسيحبهاوعدالنيالسريعةالعودة

بعد،معهأبديلقاءهي:روحيبشكلتفهم

هذهأنغبر.22(:)16الحياةهذهفيتصبرةآلام

للتاريخحذايضعاللهبأنالقولتشبعدلاالنظرة

"اليومعنمرازايوحناوتحذث.المحذدالوقتفي

أولئكويدينالمونىيسوعيقبمفيهالذيالأخيرا(

العاصىخو

44؟)6:93-.4،كلتهبفبلوالمالذبن

48(.ة11:2412،

تحذثكيفنرىحين.الول!ميةالرماثل)ج(

الأولى،الرسائلبيننكنثمف،الدهرعنبولس

الأهمئةفيعنهبعبز،هائاتطوزاالأسروريمانل

؟ه:2أف)قخلاصكموضعللكنيسةالحالئة

إلىهنانثيم24(.8:رومعا-2:2:32،كو

يولسوأفكوارتباطحولجدالأهناكأن

.الرسول

،ولكنهامابهةنظراترؤفينجد.الرؤلاسفرإد(

نهايةتجعلعز،4فيغرفترسمةفيدخلت

.قصيرةأوطويلةمسيحالئةحقبةتسبقهاالأزمنة

المسيحأ!آلامتسبقهالذممطسنةألففملك

الأولىالانطلاقةإلىرمزهو،الأولىوالقيامة

الداميةالرومانتةالاضطهاداتمعللكنيسة

عينهالوقتنيالسفرهذاويبيق)02:ا-6(.

الأزمنةنهايةمعإلأتنتهيلاالتيالحقبةهذهأن

جئا.طرللةنكونأنبمكنه(،:-1122:)02

إلىعينهاالنظرة:24-1528اكوروتفترض

أنفبعد:الأزمنةنهايةيسبقالذيالمسيحملك

يسلم)الموت(الأخيرعدؤهعلىالمحيحيتصر

ي!.الكلدطكلآالله"فيكونأبيهإلىاسث

أفقانيينبعالذيلأدونيسالحالىالاسمابراهيمفو

اسطورةبسصكذلكسقي.المتوشطفيويصب

البطلدموان،ضفافهعلىدفنأدونيسإنتقول

أماالأحمر.اللونفأعطاهالنهرفيجرىالمجروح

أرسله،ابراهيماسمهبرا!فيرتبطابراهيماسم

الميجة.بالديانةانمطقةفبثئر،العمودفيسمعان

أبانه.،رجبردىنو

)ار(.خهر،داسر5رجالدامورخ!ء

.يبوقولرجالزرقاءنر

اللبنانية،البقاعفيالزرقا،عينفيينغالعاصيفو

قرب،التركيالشاطىعلىالمتوسطالبحرفيويصث

الشمالية.وسوربةحمصبينممزهوواديه.أنطاكية

السكانكثافةكلالاركيولوجبة2الموادئتوهكذا

ؤجد،للتاربخالسابقةالحقبةفي.العاصيسهلفي



نهر،البهبير

قلعةتلفيالكلكولبتيإلىيعودوآخر،لتمنهفيمنجم

جذا.غنئةفبدتالقديمالبرونزحقبةأما.المضيق

وتلأضرفهتلفي،وجوارهاحماةفيآثاروجدت

عاصمة،الالاخفيفنجدهمااو2الألفانأما.صقلبيه

المصريونتوإجهحيثقادشوفي:موكتينمملكة

معركةحصلتحيثقرقرفي،13القرنفيوالحثيرن

ازدهارحقبةالعاصيواديوعرف.853سنةشهيرة

سلوقية،5،افامية-،"!سلوقيةالمدنتأسيسمعأبضأ

انطاكية."

.سروالوتا-رجالكبير)ار(،نر

خهر.ثكلبءرجالكلبضهر

نهر،ليطاني،رجاليطافيضهر

معالميعادطلارضالغربيةالجنوليةالحدودمصرضهر

الثرقية.الشماليةالحدوديشكلالفراتأنالعلم

شيحور=8:65امل؟ه34:عد؟:1518تك

مصرتجاههوالذي13:5(أخ)امصر

.غزةجنويىالعريشواديا:اليو:3(130)يض

قيئحون.4!رخالمقغنهر

زبولوندطمدينة.نهل()منوالمشربالمنهل:نيلال

مراريعشيرةمنللاوبيناعطيت(91:150)يش

ظلتكنعانيةمدينةغلول:=21:35()يش

ا:03(.)قضطودلازمنامملة

.غلال"ر!خلال

فيحيئاسم)هرطيبة:البونانيونسفاها.مدنجة:نو

خلالمصرعاصمةالعليا.مصردطهي(.المدينة

أمونالكبشالالهمدينةهي.الحديثةالمملكة

بخراصها03:14-16حزتنتأ46:25(.)ار

3:8-)نااموننو=هيكلها.مصروبخراب

أشوربقبادة663سنةالاشوريونضربهاالتي9(

لمساعدةجيشهمنفرقةف!ىالملك)أرسلبايال

هاجمهاكما-792(392نشوثالاشررببن

رإقالهمارغميأخزها،ولم68ءشةنبوخذنصر

فيبدأتالمدينةولكن.-16ا4ة03حز25؟:46

هياكلخراثبالوم؟انحطاطها.الوفتذلك

الهياكلأهم.للنيلالغربيةالضفةعلىالملوكومدافن

المعماريللفنيشهدوهوالكرنكفيأمونهيكل

الخرائبهذهفيؤجدتوقدمصر.فيالديني

المدينةسئيتاللاجيينأيامفي.عديدةكتابات

عرفتمحدها.تستعدلمولكنها:ديوسبواجس

.م.مهـقوسنة..مق602سنةكبيرئينثورتين

غالوسكورنيليوسبقيادةالرومافنالجيشلملبها

فيهايجدلمسنرابونزارهاولما..مق92أو03سنة

الخرائب.وسطترىمحموعةسوى

نأإلىهانشيرنو.،رجأمونءمدينة:نوأمون

نا46:25؟إرفيطيبةاسمتكتشفلمالسبمينية

03:15.حزفيممفش""!علهفأحقت3:8،

-ا034:حزفيالصحيحةالنرجمةقذتولكنها

فرأىيوناثانترجومأما.(الكبرى)ديرسبولي!16

الاصكندرتة.5مدينةأموننوفي

الكهنوتية.(عالينل)مناحيمالكعائلةموطننوب

صقداودهربحينافود.معمعبدنوبفيكان

والس!لاحالمؤونةفاعطينوبعلىعزتجشاولوجه

المدينة،ثاولعاقبلهذا21:ا-9(.)اصب

-22:9)اصمودترهاتقريباسكانهاكلفأهلك

شإفيالمذكورةهيهذهنوبكانتاذا23(0

منالعاندونالبنيامينيوناقامفيهاوالتي32ة01

اورشليم.شمالينوبتكون32(،:11إنحالسبي

عنيتحدثونايرونيموس()بينهماخرونوهناك

بيتفيالكهنوتبةالمدينةويجعلون،محتلفنينمدينتين

لدة.منالئرقيالجنوبإلىنوبة

نوبح

)فيتناتمدينةاحتل.منسىمنرجل،1(

32:42(.)عدباسمهوستاهاجلعاد(

شرقييجبهةمنترلبةبلدة8.11قض24(

.افيالمذكورةهينكونقد.يبوق

يباي.!رجنوباي

وأامرأةبشكليمثلونهاالسماء.قثةئشخيصنوت

مأهيالقديمةالكوسموغونيافي.بقرةبشكل

العالمإلىلتعبدهاماءكلتبنلعهاوهي،الشمس

فيالقبور.سقفعلىنصؤرلهذا.صباحكل

فيوبالتالمط،رع،نسلمنهيهليوبولش،

حقبةفيدؤنتحكابةهناك.الكبرىالتاسوعة
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!ورلبالحقمضربهاوالدهاإنفقالتالبطالسة

لكيأضافيةأيامخمسةتحوت"الالهفخلق،سنة

جب.،رجولدها.تلدأنلهايتيح

أورشليمفيداودأبناءأحدالضياء.البهاء،:نوجه

3:7.14:6=أخاحب

أينحمبفعلالكلمةيربط592:تكإن.الراحةةنوح

متخغةشخصةالكضابيالتقليدفينوحيبدو.عزى

هونوح)يهوهي(طالفديمالعليدففي.الوجوه

وحامويافثسامابووهووالخصرالكرمةمكتشف

فهولهذا،02-27(.9:تكالاصغر.هوأالذي

بانماءنهتئمقبائلمنالمؤففقايبننسلإلمطيننمي

بطلالكهنرتيالتقليدفيوهو.الماديةالحضارة

،14:14،02حز9؟6:)تكباررجل،الطوفان

ابنهو.ويافثوحامسامأبوهو44:17(.صي

فيالقدماءالآباءوعاشر،شيتسلسلةفيلامك

الراحة.يعنيفهوعبرانيأنوحاصمكاناذا.التوراة

نوحالكرامإكلمح)عزى(،نحمبفعلارتبطوان

3:17،)تلثالحياةتعبمنالخمرةعزتهالذي

قذممذبحا،الطوفانبطلوهو،نوحوبنى.(4:12

كانتعهدامعهاللهففطع02(8:)تكمحرقةعليه

دي؟54:9إض،:8-917)تكعلامتهقزحقوس

وكنعانويافثسامعننوحكلماتوان.9(:44

إلىفلسطينصمعوبوتقيم9002-27()تك

مناقدمهي.الحاليةالقرشةإلم!تنتميلافئاتئلاث

الطوفانبطلهونوخاانبما.الشعوبلاثحة

اوتنفستيممنقربفهوالقدماء،الآباءوعانتر

الذيكسيسوتروس(تبيروسيوس)يسمهالبابلى

وحاوا!.جلجامشلملحمة11اللوحةفيعنهنقرأ

منحوريبطلباسمنوحاسميربطانبعصهم

.الطوفانابطال

.نوحرؤيا*رخرؤلا،نوح

نوح.سفينة+رخفلك،سفينةنوح،

العمارنة)تلحلب!جنويىتقعمقاطعةنوحالثي

نوخثي.!ر!.55(،53ت15

8:2.أخاحسببنيامينابناءراجنوحه

حببينالارضمنبقعةاحتلص)مملكة(نوخ!ثي

.-خما

كماثغن:اوشىنوخاش:عاصتها.وحماة

نجهل.الممرلةفيكماشاتوج:او.الاوغاربتيفي

يمحادسقوطبعدالدولةهذهقاتموقعها.

-15)القرنالزصتمنقصيرةفترةوعاشتةوقطنه

الثالثتحوتمسنضب،15الفرنفيا.(.ق13

شاروبثيملكهاعهدوفي.عرثهاعلىتاكوالامير

في،13القرنوفي.للميتانيينخضعت14()القرن

للحثيين.خضعتوتيتنيراريهددملكيهاعهد

أقام.عدنشرقيأرض.:416تك.ضل،تاه:نود

4:16(.)تكهابيلاخاهقتلأنلعدقايينفيها

الاعرائيليةالقبائلمعنفاتلتعربيةقبيلةفوداب

5:91(.أخ)االاردنشرقيفيالمقيمة

365(.العمارنة)تل)يافا(يافومنقرببةمدينةنوربتا

6:14(.)نحنحمياعملقاومتنبئةنوعادية

لاوي.بنويبننوعديا.يهوهمعمرعدنوعديا:

اورشليمهيكلفيمريموتالكاهنيرافق

8:+(.)عز

أعدمصىقبيلةفيصلفحادبناتإحدينوعة

أخراتها:17.13يش،اا36:؟ا26:27:+؟

ترصة.،ملكة،حجلة،محلة:هن

انليل.الالهلقبنوغنير

لاجئونإليهاجاءمصريةمدينةممفي!.*رجنوف

اسرائبلذل!شهدتا(.44:ر)1صهوذاآلمن

،:9113)إشبدورهاستدئرولكنها(2:16)ار

16(.،03:13حز،-46:1491ار

.موآبفيمدينة.21.3:عدنوفح

الدلتا.فيقديمةمدية.الجيفكم:اليومنوكراتيس

)القرنالاولبساميتيكايامفيميليشاهلاسسها

وبمدومصر.اليونانبينتجاريامشودعالتكون7(

حول.اليونانيةالخارةكلاماسبمىفيهاجمعهذا

مؤسساتتجفعت!اليونانآلهةكل)معبدالبنتيون

انماءفيشاركتيونانيةمدينةعئسرةاثنتيمن

فيالمدينةسارتالاسكندريةتأسيسبعدالمركز.

.الانحطاططريق

فيالعربثةإ.في)وسن!نش:العبريةفي)الى(،نوم

عنمسبقةعورةالتوميعتبر.هبنوس:اليونانية



نيوسنوما

منيفلتأناستطاعماجلجامشفالبطل.الموت

النوميقاومأنيستطعلملأنه،مائتككائنمصيره

الموتمنقرلبةحالةالرتاداعتبر59-69(0)نشو

93،:51إر6؟76:مز؟14:12؟3:13)أي

حالةفمئز15:6(،اكوربم7:06أعا:ا؟يوا

12:2!)داالجسدقيامةقبلالراقدين

-ا!أ:!انسا؟3:41أف؟02ت15:18!

وارتبطت،الشرقفيانتشرتنظرةوحسب.(17

يهاحالةأيضأالرقادكان،المحبدفيالرتادبممارسة

حلضاليمنحهعصيق،نومفيالانساناللهيغط!ى

28:.ا-2،22؟15:12-ا)نكوحئايحمل

تلمحهناك،المراتبعضوفي22:8-13(.عد

24:78،65،:44)مزاللهنومعنالقديمالعهدفي

18:27املفيوجديكونفقد121:3-4(.

فهذا.ويقوميمرتالذيالخصبإلهعنحديث

اللهعلىتدكانتربومورفتةنظرةهوالالهيئالرقاد

معين.وقتفييعمللاالذي

انتيباتر.ءرجنومانبوس

7:27(.أخا)نرنبنيشوعوالد.افرايميرجلنون

سلطةأبةيمتلكلا.الاولافيالاوقيانوس)ا!(،نون

للخالق.محفوظةاللطةفهذه.للخلق

مكدونيةفيفيلبيمرفأ.الجدبدةالمدينةةنيابوليى

الرصوليةرحتهخلالبولسفيهنزلالثرقية.

11(.:16)أعالثانية

علىوع.الشحبرؤساءمنرئيى.نوبايأونيبا!

02(.:01)نحالضريعةبممارسةالتعقد

ديوانيةمنال!ثرقإلىكلم44تبعدنيفار.اليوميخبور

والدينيةالفكريةسومرعاصمةكانت.الحالية

انليل.الالهلعبادةالكبيروالمركز

اسنات"رجالدلتا.فيسائيس،يئبدالاهةنيت

:45(.41)تك

فيهشبنىالذيالمكانقربالعاصيعلىمقاطعةنيتي

أفامية.،

الفرعونبسلطةاعترت.جبيلملكعمونيتين

ارشيفذكره.طيا(.)0174-نفرحوتص

.ماريء

2+ا

نيريا(.،نيريابنير،)رجنور:يخر

قيض.شقيقابيئل.ابنبنياميي.رجل،1(

)رجشاولعم14:اه(،)اصمابنيروالد

803:أخ)اجبعونمنكان-16(.01:14اصم

=.)9:36

ححمبشاولوجدقيضوالدبنياميني.،2(

9:93.-8:+أخا

زيغلىن.:اليونانيةوفي.لوع:العبريةفي)ا!(نير،

تربطعارضةخشبةالنير.القديمالعهد14(

،الحيواناترقبةعلىيوضعكان.بالحجلةالرلش

6:7؟)اصمثوري!أوبقرتبنعلىخاصوبشكل

،الحرب)مركباتحصانيهتأوا:3(أي11:7؟

ولا،1الصوريةاللغةفيبعنيالنبر21:7(0أش

28:48؟)تثحديدمنكانإذاسثما

يكون)قدلرئيسبقوةالخضوع28:13(،إر

والتفط3:27(.)مرالنظامأومشبذا(أوشرعئا

غريةأو01:4(أخ)2وطنئةسلطةمنيأتيقد

بهكل=48ة28ئثعيسو؟=27:04)تك

(.بابل-5:همرا28:14؟إر47:6؟أشعام؟

اتنبوءافيمستمزموضوعالنيرمنوالنجاة

علىأيضأالنيريدكوقد9:3(.)أشالخلاص

نيرأما04:ا(.)لسيالبشريالرضعمحدودثة

ونحن51:26(.)سيللانانخيرفهوالحكمة

يحاوللهذا،.لوصاباهنخضعحينالرلتنيرنحمل

2،02.5:15:)إرالنيرهذايحطمواأنالخطأة

إطارفيإلاالنيريستهعمللاالجديد.العهد2(4

العهدفينجدهالذيعينهالمدلولمعالاستعارة

الحردنالمعنىفيالعبدوضعهوهذاالفديم.

اليهودتة،الضريعة)عدالدينيالمفىأوا(:6تما)

92-:11)متيوعوير(.اة5كل،15:01أع

اليهوديةالثرلعةنيرتجاهئفهم،لينهوالذي03(

الناساكتافعلىوالفريسيونالكتبةوضعهاالني

منعإلىبولسيلتحا6:4كور2في4(.:23)مت

نيرلمح!قنخصلفينحيوانينضئم91:91(لا)رج

01(.22:تثوالثور،الحمار)مثلا:واحد

27.ت3لوحسبيسوعأجدادمن.نوري:نيري



ثهما

باروكوالدهو(-321216:ر)1محصيابننيريانيريا

حفلهالذيسراياووالدا:ا()باارمياسكرتير

51:95-64(.)ارمهمةارميا

وعلىبولصعليههي!لم.رومةمنمسيحيفيدوس

.(61:51رو)أخته

تركناولكننا،)نيسانن"سيانالعبريةفييخزان

البابليالخ!هرمعيتوافقلالأنهالعريىالاسم

فيتبدأالتيالسنةفيالأولالث!هراسموالعبرفي(.

.نيسانآذارتقريثايقابلني!و.:البابليةفي.الربيع

إلايظهرلاوهو،ا"ابيبالماضيفيالشهرهذاستى

3:78:9؟اس؟21:نح.المنفىبعدنصوصفي

الفصحبعيدالثهرهذاانطبع(.السبعينية)حسب

أولفيالأولىالحزمةتقديمانطبعكما،الفطيروعيد

الشعير.حصاد

نيزان*رج.نيسان

،18:34،91:13مل2ر!.نع!:العبريةفي:نيع

فيالأولىالمغارةفيالاسمحفظع!:13.إش

تذكرهاالتينيعأرضإنإشعيا.نصفيقمران

ن.حيفي.اب)فيوالمسمارثةالمصرلةالونائقمرازا

)قلعةأفايةمنطقةفيتقعنابا(تيا.في.يحي

في.حماةوشماليالاوسطالعاصيعلى(المضيق

ذاتمملكةفيهاتأشست.،.مق15-14الفرن

تاكوا.ملكهااسمعرفوقدحورتة،حضارة

ولكنها،الوقتذلكبعدأهميتهاالمدينةخسرت

نيعمعهاذكرتالتيحماةمملكةمنجزبمصارت

أوردناها.التيالبيبلتةالنموصفي

رمون!معتذكر:13(91)يث!زلرلونفيبلدةيخعة

قاصين.عت"و

نيبور.رجنيفور.

.3نقانور:*رجالبعةاحدنيقانورس

فري!يينتصر.الشعص:معناههلينياسمنيقوديمس

وأحدال!نهدرين(في)عضواليهودشرفاءومن

بسلطانمانوغاأقرواالذيناليهوديةالنخبةئمثلي

الحوار:2ا-ا3:)يويسوعمعحوارهإن.يسوع

يعالج2(ا-ااآيوحنا:تحليقا-.ا،آ:نفسه

شرطالولادةوهذه،والروحبالماءالانسانولادة

نيكوبوليس

ي705:يوفي.اللهملكوتفيللدخولضروري

حمل91:93يووفي،يسوععننيقوديمس2يدا

.يسوعدفناجلمنالحنوطمنرطلمثةمعه

الرامي.يوسفوبينبينهيمثزيوأنإدهانثير

يبدوفلانيقوديمسأما.لج!وعتلميذهويوسف

جاءقدفبلمنكان"الذيذاكفقطإنه.كذلك

النور.إلىيبلغلمأنهيعنيهذايئ".يصوعإلى

حواليدونمنحولانجيلتيقرديمسإلىنصب

ب.م.35هسنة

هذابروي.هالقرنإلىبعود)انجيل(نبقوديموس

وعذاباتهيسوعمحاكمةمفصلةبطريقةالانجيل

قوسليحزرالجحيمإلىنزولهعنيخبرثم.وقوته

لهذاالأولىال!خةأنيدو.القديمالعهدأبرار

مقالعلىلترذالرابمالقرنفبدونتالانجيل

رجبيلاط!.إلىئسبللمسيحيةمعارض

"انجيل.

الهلينيينالمحميحيينوأحدانطثيمهتدنيقولاوس

بالفقراءالاهتمامالرسلاليهمأوكلالذين

6:!(.أأع

غنوصيتيارتاعهماليقولاويونيخقولاويون

الم!ميحيةوبرغاموسافسسجماعةفيواباحي

،-ها2:2،41رؤأشارإليهم.(2:6،15)رؤ

شخصوهونيقولاوسإلىاسمهميعود.02،24

يقولونايرلناوسمنذالكنيسةآباءولكن.نجهله

نايقولونكتابوهناكه(.6:أاعالسبعةاحدانه

فيايزابيلاسم)مثلرمزهونيقولاوس

)الذيالثعبيالاضتقاقوحب2:.2(.رؤ

الشعبيبلع)الذيبلعاميقابلهوالثحعب(يغلب

2:14(.رؤبعلتربأو

فييلاقيهأنإلىتطسبولسيدعويخكوبوليس

ناالرسولقررأنبعد3:12(،)تينيكولوليى

فينيكرلولي!معنحنادايخها.افتاءيقضي

أوغسطسبناهامديةوهي(اليونان)فيالابيروس

مدنهناك.(.مق)31كسيومفيلانتصارهاحياء

الشرقيةمكدونيةفيوقحتنيكولولي!اسمهااخرى

.ايوستربكيليكيةفياوالاعلىنشوسعرىعلى



-ال!ر!تىافيكجناس

عضاوس.مدينةاسمأيضاهينيكويولي!

الارئوذكسثةالكنائس،رجالترا!ينيكيماس

.المقدسوالكناب

تفسيربة.سلسلات"رجالاالينبكبسى

الونانية:في"يأورلما.العبريةفي6"اتروالمصرلةفينيل

اليونالئةالسببنيةتترجم(.النيلها)مننايلوس

وأبوتاموسبكلمةاللفظةاللاتينيةوالث!عبية

أطولهالارضأنهرأطولمن.النهرأيفلوفيوس

منرافدوهونيافارونفوهوالنيلنغكلم(.0065

ناقبل.نيانزا،فكتوريابحيرةث!يصبالذيكاغيرا

،الغزالبحر:عدبدةاسماءبحملمصرإلىبصل

عرض.صباط،اقبارا،الأزرقاليل،الصرافبحر

بينفيتراوحواديهاما.م009و046بينيتراوحالنهر

فيأسوانفيانخفاضهاقصىإلىيصل.كلم25و5

تبدأ.حزلرانمنتصففيالقاهرةوفي،أيارمنتصف

الاخضر(.)النيلالنباتببقاياوملثةخضراءالمباه

الذممطالكبيرالفيضانيأتيالوقتهذامنئهربعد

إلىوبصل.الحبشةارضمنالاحمرالترابيحمل

بدايةوفي،أسوانفيأيلولشهربلايةفيمشواهأعلى

بناءقبلكانهذاكل.القاهرةلباولتشر+يئشهر

وكحاملاتصالكوسيلةمهمالنيل.العاليالسد

92:4(.حز:8؟91إض:)السمكشبيطعام

وفيالخروجدفرفيخاصةالنيلعنالتوراةتتحدث

الفيلةجزيرةمنمصر.علىلتدلالنبولةإلاسفار

طيبة،!،إدفو،فيالنيليمزتالقاهرةإلى()الفنتين

العيا.مصرمدنمنوغيرهاممفيس+العصارنة،

للكلمة.الحصرقيالمفىفييؤئهلماليلأنإلىنشير

"يفا"حالمصردةفيسثيالذياليلروحولكن

لهذا.مصرأرضخصبيجتحد،وانثىذكزاإفاكان

سمينة.امرأةبشكليبدو

هناك.السرمريينلدىإله.الطبب""الرب؟أزونين

هوالمسبطر،الأولالنقبدحب:شأنهفيتقليدان

سماتيئخذولكنه.الجحيم،درالهإناجيمدينةإله

أشنونافبيعبد،الانيالتقليدوحسب.الخلاصإول

فئةإلىوينتمي.وننليلإنليلابنهوديالا(.)وادي

والابطال.المحاربينالآلهة

1334

"سئدة:اسمها.إسينشفيعة.سوعريةالاهةإسينانين

مثلللشب"العظيم"والطبصآنإبنههيإيين"

المعبدبخدمةمرتبطةعبدةهيهذامقابلباؤو.ء

معها.نماهتالتيإنانةيثأنشأنهاج(،يج)نر.

مثلها.""طبيبو""مالحهوداموابنها

انليل،ابن.لغشومديةغرسو""ربغرسونين

اسم.نسابة!وننشي!:همااختاه.باؤو!وزوخ

معيتحاهىكرسونينأنيبدوإنينو.هيكله

إلههو.سلالةولانسبلهيكنلمواننيورتا*

"ملكيسثىلهذا.انليلوبطل(وقوي)كبيرحرقي

"،الغريبيرجفاسمهالذي"الملك،،السلاح

عنالمحاميهو.!المعركةفيالعظيموالبطل"القدير

"إلهيبدوحينئذازدهارها.علىوالعاملالمدينة

مؤلفينموضوعهو"انينو"هيكلهنجاءإنالوفر".

غوديا.فياسطوانتينعلىحفراادبيين

فينجده.أزونينابن.الشخميئكودياإله!يزيدانين

بالعالمتبالجحيميرتبطإلههو.الآلهةصائربينلغش

السفلي.

ماح"نين9شأنشأنه،الاسمهذايدكهورساغنين

"السيدة،"الجبل"سيدةالامالالاهةعلىتو"و)(نين

هورساغنينغبدت".الوالدة"السئدة"،الرفيعة

منذلضثىوفي،أدبفي،كاشيفيرئشيئبشكل

الآلهةوأمانليلزوجةهي.لرجونالسابقةالحقبة

"نينواسمنو""نينإسمإن.الاطفالجميعوأم

إنينوتلعبالآخر.محلالواحديحكهوريصاغ"

فيالانسانخلقساعةإنكيمعكبيرادوزاماح!

غرببة.سومرفةسطرة

حيثنيفورميتولوجياإلىيتمي.إنليليرابننينورتا

تماهىوقد.الحربإلههو.عخاهيكللهكزس

الحقبةوفيغرصو.نين،معالسومرئةالحقبةفي

إلهأيضحاهوونينورتازبابا.معالقديمةالبابلونية

الاثوريبن.لدىاشهرلهذاالصبد.

،بلادفيمدينةنينا.أوننواالاشورية:فينيوى

مصبتربالشرقيةدجلةضفةعلىالرافدين

الموصل.ثحاهالخرائبمنحقلاليومهي.حوصر

تارلخاتدمإن.بونسنبي،قبونجكتلهناك



ثما

حسب.التاريخكياهبفييضيعللمدينة

حمورابييذكر.نينوىنمرو؟نجىا01:اتك

سنةحوالي.مملكتهفيالكبرىالمدنببننبوى

كانتة0135حوافي.ميتانيتخصكانت،0015

الوجهةمننينوىأهمبةوازدادتللاشوريين.

سنحارببجعلهاحين..مق8القرنبعدالسياسية

الملكمركزمقامإلىورفعهاأشوربة،عاصمة

مساحتهاووشع+:*(إشة91:36مل21

ذلكفيمساحتهاكانتا(.4:ا3:2،)يون

ناحومانبأهكتارا.664يبدوماعلى،الوقت

بسقوطها.(-1315:)2وصفنيا-3(ا)ف

شةوالبابلببنالمادايينضرباتتحتوسقطت

نينوىفيكرفيونانأنالتوراةتروي612.

وأن(،وز4ا:12مترخ،اا-4-ا3:)يون

الناسيكرمهناكا(.ا:ا)طوفيهاسكنطوديت

سنهةالحفرياتبدأثيون!.النبيفييونانمدفن

ترجو،فيتىنيو

إلىهنانشير.العشرلنالقرنخىوامتدت1846

يعودعشتارهيكلفيالبرونزمنملكرأسوجود

و"شرعة432(.)حشوالثالثالألفإلى

مركزسائربينني!وىاصبمأوردتحموراب"

ملكي،قصرأقدمآثاراما06(أ:4)عمودمملكته

بانبيالأشورإلىيعودموقععلىكتشفتفقد

بينالقصرهذاوكان624(.)حئو)3ههـ-985(

)407-سنحارببإن.نبووهيكلعثارهيكل

قصزاوبنىنينوىإلىعاصمتهنقلالذيهو681(

وجدت.قيونجيكمنالجنولبالقسمفيفخفا

!يضسقوطعنتتحذثجدرانياتهناك

اضوروضعالقصرهذافياكلم!-4+(.أحئو

اسحدونفصرأما.(لويحة00025)مكتبتهبانيبال

زتورةآثارنجدحيثيونسالنبيفيفكان

كبير.وهيكل

أرامثة.ترجماتءرخترجومطنيو!تي



اليء،العابرةالنسمة،البخارةالعبريةفيهبلبيل

ايبلا.،الاشوريةفيأبلو.2(:ا)جاالباطل.الفارغ

وا"يبل"بىالاسمرلطبحضهم.الابن:الوسلةفي

الذيالملهمالكاتباعطاهالاسمهذا.القطيعسائق

الابنهو:3-8(.4)تكالخطيئةماساةمنانطلق

راعيا،كان.لقايينالئافيوالاخ،وحواءلآدمالثاني

منأخوهقذمبينما،للربذبيحةقطيعهمنفقذم

يقبلولمهابيلذبيحةالرصثقبك.الارضغلة

الالراثيليالنقليدأنهووالسبب.قايينذبيحة

علىالآباءحياةمنالفرلبةالرعاةحباةفضلالقديم

فقتله.أخاهقايينحسد.المزارعينالحفرمدنثة

دخل،العالمإلىالخطيئةدخلتأنبعدوهكذا

العهديثمدد.(512:)روقايينبواسطةأبضاالموت

يسميه.هابيللحياةالنموذجيالطاجعلىالجديد

.الاولوالشهبدالبار3:12بواو23:35ت

)رجللايمانكمثال11:4عبوتقذله

آباءرأى12:24(.عبا:94-اه؟لوا

المشح.يسوععنصورةهابيلفيالكنية

أثارتهالذيوالحسد،كراعوصفته،البريئةفحياته

اجلمنوموته،اللهقبتهاالتيوذبيحته،فضيته

نإ.المسحيسوعمنفريبايحعلههذاكلالبر،

إلىالاصلفيينتمي،اي:4تكفينقرأالذيالخبر

ويثعائرمتطورةمدنئةيفترضلأنه،القينيينتاربخ

قايين،يلاحقواأنيستطيعونأناسووجودعبادة

اليهوهيالكاتبانطلق.عنهتداخعثيرةوحضور

إلىا"وعاد،اطارهمناقتطعهانبعدالخرهذامن

فبعدعاما.ئحدأفأعطاهوأوائلها،البثصريةأصول

ضدالانسانصراعهوها،اللهعلىالانسانثورة

المتكاملتين:الوصيتينسينتظرهذاكل.الانسان

تحبمثلماقريبكوأحث،قلبكبكلاللهأحث

ابنيخبرالقرآنيورد4(..:*-22)متنفسك

ويفول:وقابيلهابيلاسميذكراندون،آدم

لثرها،ذيحتهزفضتحسذا:الآخرقتلواحد

الاولالفاتلاللهعلمولقد.أيخهذبيحةوتبلت

يحفرغرابأأخرجإذضحيتهجثةيدفنكيف

منانأعلن،الاولالقتلهذاوبسبب.الارض

البثرلةتتلوكأنهيكونالحياةمنبريئاانساناحرم

كلها.

.آدمابنيخبر4رجآدمابنيخبر،وقايينهاي!ل

سنةأوباتور،أنطوخىضباطأحدهاجمامونيليى

24(.:13مك21..مق162

ابراهم.بكراسماعيلوامالمصريةسارةأمةهابر

21:9-صهم!(و:أ-1616)تكالنصانبصؤر

الامةطردت.صارةقلبفيدل!الذيالحسد



7!هما

فيسيتئمالهيوعدبقؤةالصحراءإلىافلجأوابنها،

الفبائلكانتهكذاعثر.الاثنيامماعيلأبناء

الاسرائيلية.القبانلوكذلكعئرةاثنتيالارامية

التقليدحسب.متوازيينخبرينوجودإلىهنانئبر

هاجرحبلت،(41-ا:16)تكاليهوهيئ

إلىهاجرفذهبتبحسدها.سارةفلاحقتها

الربجهاالتقىحيثروثيلحيبئرإلىالصحراء،

بأنوعذاوحئلهاسيدخها.إلىتعودأنمنهاوطب

المرجعوح!سبكبير.لنسلا!لاسيكونابنها

بابنهاسارةاهنئت2(،9-ا21:)نكالالوهيمي

واب!نها.الأمةيطردأنابراهيم!تفطلبص!اسحق

يو)فقسارةطلبأنلابراهيمالذاكدأنبعد

يريةفيفتاها(.-14)111وابنهاالأمةطرد،مخططه

وعدهوجذد،بئرقربلهمااللهظهرحيثبثرسغ

نسبإناب-91(.)آ4اصماعيلأجلمن

قبيلةعشرةاثنتيأمهاجرمنيحعلاسماعبل

هاجر،لمدينةاصمهاأعطتمنفهياسماعيلتة.

عرابيةفي،الواسعةالححساءلواحةالقديمةالعاصمة

رمزلاتفسيرابولسقدمالثرقتة.الث!مالية

العهدرمزهاجرفصارت3(2-ا4:ا)غل

وصارت،للشريعةابناؤهاخضعوقدالقدبم

اللهابنوهوفالمسيحيالجديد.العهدرمزسارة

المرأةابنهو26(،ة3)غليسوعبالمسبحبالايمان

تحتنفسهيضعلنولهذا،الخادتابنلا،الحرة

نيهانفبالاسلاميالتقليدتوسع.الشريعةعبودية

يروىماءعنباحثةالعرببلادصحراءفيهاجر

بطريقةالرباخرجالظرفهذافي)بنها.عطث!

حينمكة.حولهبنيتالذيزمزمينبوععجيبة

الباحثةهاجريتذكرون،الكعبةإلىالمسلمونيحج

المباه.عن

قبيلتاحارتهم.بهاجرترتبطعربيةشعوبهاجردون

3:23بافيسفوا.الاردنشرقيفيوجادرأوبين

ابراهيم.أمةهاجر،بني

المنظور.وغيرالخفيأيهاديس:اليونانيةفيطديس

الجحيمالهالونانيةالمي!رلوجيافيهوهادبس

"شيول"،العبريةالكلحةيترجمهو.الموتىوعثوى

هرونأوهارون

رخأشرارا.أمأبرارااكانواالامواتمثوىأي

.الأمواتمثوىء

ملك،الثالثفلاسرتغلتإليهانقلمنطقةهارا

فيكانثالتيونسىوجادرأوبينقبائلايثور،

5:26(.أخ)االاردنشرقي

الهاراريآجيءداود:معمقاتقينمنطقةهارار

الهاراريصاكربناحياما(،23:اصم)2

ا:35(أ!اأا

هاران

31-،:1192)تكابراهيماخيتارخابن1(4

هـلسكةوعلكةلوطوالد12:4-ه(.32؟

31(.ا:26،ا)تك

جرشرنفرعمنشمعيابنهولاوي"2(

23:9(.أخ)ا

06(.:15)يثىيهوذاجبلفيمدينةهارلة

كالببنوفيهااسنراحمحطة.الراني:هرواةأوهاروءة

2ء(.:2أخ)اخبامهمفيهاو!بوا

جهوذاتبيلةمن)عثائر(احرحيلوالدهارم

4:8(.أخ)ا

فيارونالعهد.بتابوتاصمهيرتبطصوفيأو!!رون

منكثرالاسميذكر.(ابراهام-ارام)رص!العبرية

البنتاتوكىفيسيماولاالتوراةفيمرة003

قض،فيمرة13إلأيردولا،الكهنوتيوالادب

9و4(6أميالانبياءعندواحدةومرةصم،

باس!فارتبطاممه،اشتهرالمزامبر.فيمرات

مصر،منالخروجوحبن،القديمالنفليدفي.موسى

)فم:كمتكم14(5:)خراللاويهرونجره!يق

لدىموسىباسما(7:خرنبي.4:14-17خر

-ا:5خر)فرعونولدى31(-4:7)خرئيلايسرا

هارونوسيعين12-25...(.ا،8:1-ا5،

ضدالحربنيويرافقه،ومعجزاتهبكلامه!وصى

سيناءجبلوعلى17:.ا-13()خرعماليقبني

بعداي(..:24)خراللهيرىحيث24(:91)خر

المخئم.فيمحفهليحكحورمعموسىعثنههذا،

ينتظرهيكنلمماوهذا،موسىيخابطالولكن

عجلا،الشحبطلبعلىبناء،هرون!غ،أحد



ريهورها

32:ا-6،)خرلهاكرامامذبحآوأقامذهبيا،

معتكلمهذا،وبعدي(.7:04ا!رج21-24،

)عدكوشيةامرأةتزؤجالذيموسىعلىمربماخته

فقكموسىمعهرونوخطئا-15(.12

ارضإلىيدخلالملهذاتمريبةمياهعند)يمانهما

التقاليد.نختلفهنا؟هارونتوفباينالجعاد.

فيهورجبلا:6؟.تثفيموسره()أوموسير

لاالتقاليدولكن.32:هتث02:12-92،عد

هوهرون،اللاحقالتقليدفي.قبرهموضعتعرف

وهو02(،6:أخرويوكابدعمرامابنموسىمع

ولدت7:7(.)خرسنينبئلاثموسىأخاهيكبر

ناداب"،"،:بنيناربعةاليصاباتامرأتهله

هرونويبدوايتامار"."!العازر"،"*ابيهو"،"!

لطبقةاسمهبعطيالذيذلكالتقليدهذافي

يبدوكما28،11:)خر"هرون"ابناءهمكهنوتية

93:ا-)خراصرائيلشعبفيكهنةعظبماول

وحين.(...2"-اة18عد؟ا.8-لا31،

الربثئته،الامتيازهذاوجماعتهقورح5عارضه

الذيالقضيبوبمعجزة16(،)عدأعلنهبحكم

ولهذا4(.ة9برج17:23-26،)عدأزهر

12؟115:01،مزفيالكهنةعموعةساليت

بناتمن:هاةلو)رج!هرون"بيتا:183

التقليدانوالتقىكهوثي(.نسلمنأي،هرون

مزيذكر.واللاويالكاهنبكرامةلهرونفاعترفا

الزيتعليهايسيلالتيهارونلحية123:2

فيهرونيذكرهذاإلىبالاضافة.المقدس

بسوعكهنوتتقابلالتياي7:ا-9،:هعب

الناقصهرونبكهنوتوالازليوالكاملالسامي

الجدبدالعهدكهنوتبينالواقعفيفتقابل،والعابر

القديم.العهدوكهنوت

امونكهةورئي!مصريكهنةعظيمهاريهور

0011سنةحواليالعليامصرسيدكان111.)القرن

اقامحبن8501،سنةحوالمططبيةوملك

السفلى.مصروحكمتانيىفيسماندبس

بونانئة-ترجمات*رجالاورشيميهاسيخيوس

السبعينئة.
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يونانتة-ترجمات،رجالممريهاشجوس

السبعينئة.

بتالف.تكحولمواعظيمدراشبراشيتهاكاده

دورةحسصأقسامثلائةإلىقسمتفصلأ24من

فصلكليبدأ.سنواتثلاثعلىالقراءات

البنتائوكسنمنمنآيةحولتفسيريبمدراش

ثمالأنياء،قراءةمنآيةتفسيريأتيثم.الاسبوفي

العاشر.القرنفيدونالنصيكونقد.المزاميرمن

)الشخةتنحومةمدراشهومصمونهومرجع

الفدبمة(.

يهوذافيمدينة.التعريفمعقايينهاقايين

الواقعةباقينخربةنكونتد)يث!15:57(.

مععلاقةعلىتكونوقد.حبرونثرقيجنو!

24:21-22،عدة15:91)تكالقينيبنجماعة

6(.ة15اصم؟اا:4قض

أقربأونوواديقرى.الضباعاوالكفور:هاكفيريم

نححياوجاشمسنبلطدعاهناكإلىاللد(.

6:2(.ليلاقيهما)نح

فيعني()هيكلالقديمةالسومرلةإلىيعودلفظهاكل

أخذتهوتد.والهيكلالقمرنمالكبير،البيت

فيالومرتةعنالغريىالثمالفيالامثةاللغات

فيالدينثةالهندسةلغةفي..مقالثاكالألفنهابة

بعدافيما"هاكل".يسفى،القديمالعهد

هيكلفيللحبادةكبرىقاعةوهوهـالقدس"،

81طولهافكانسليمانهيكلقاعةأما.أورشليم

كانت6:17(.)املأنارتسعةوعرضهاتزا

يفصلالذيدببر!*)المحرابإلىجهةمنتقود

حجابمحقهسبحك2-32(.ا6:)املببابعنه

ومن01هيرودسهيكلوفيالثافيألهيكلفي)ستار(

)الرواق(""أولمعلىينفتحالهيكلكان،ثانيةجهة

قباعاتحسبحجرقي.بحائطعنهينفصل

القاعةعمودضلعكان41:ا-2،حزفيالهيكل

أمتارأربعةالبابوعرضامتارتثلاثةالكبرى

منالهاكلأثاثتألفوقدتقرلئا.المترونصف

والمائدة7:48(02،21-6:)املالبخورمذبح

منائروعر،الوجوهخبزعليهاالتي
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هذاإلى21-41:22حزأشار7:48-94(.)امل

تصميمهوالئانيالهيكلنصميموكان.المائدة

القيايات،ذاتعلىحافظوقد،الأولالهيكل

6:3(.)عزيبدوماعلى

5(.:14)تكالزوزي!كدرلاعومرفيهقهرمكانهام

.الاردنشرقيفيهامقرلةاليومهي

أرتحششتا.عهدفيفار-!بلاطقيوظيفةأرعهامان

ا3:اسإلىعدناإذا.اسفيواستيرمردخايعدو

إذا،.أجاخبلادمنحصداتاابنهوهامانأننرى

14:45،)عدالملكيةعماليقعائلةنسلمن

بنيامين.)مردخايئلةعاعداءأومن(يا:اهصما

مكدوفيفهو،16:01اسفياماأي(.:15أصم

يعنيوهامان،فارسيابيهاسمولكن.فارعيلا

اليهودبفنيأنهامانقزر.الفارسيةاللغةفيالعظيم

الشرأبعدتاستيرولكن،الفارسيةالممل!سةمن

امامراكعاهامانالمللثرأى.الملكلدىوتدخلت

بالموتعليهحكمسوبرا.بهفظن،الملكةاستبر

لمردخمايهآةقدهامانكانعمودعلىفضلب

01(.3:ا-7،)اس

جوخ(جمهورأاوجوجهامونوإديجوخهامون

فيعبارلمجبالرج)العابرين(.عبريهاوادي=

شرقييقع32:94(.نث27:12؟إعدموآب

العابرلنيوقفالذيالواديهو.الميتالبحر

العميق.ارنونبوادىنفكرومجعلناا(ا93:)حز

.وجمهورهجوجسيدفنهناك

اليرنانية:)فيمو!تتالعبريةفي)ال(هاولة،

تحتوتيامتو،:الاكادبةني.جذا(العميق،اببصوس

الاوقيانوسعلتدك"تهوم"لفظةإنالبحر.أي

الينابيعتوتدالتيالعذبةالمياهأوقيانوس،الاولاني

94:25؟8:2"ا؟7:ا)تكالنباتوتغذي

يونماهى15(.،314:حز،+:8:713؟تث

ورأى.والئيولالاولانيالاوقيانوسبين2:3-7

مثوى،مدخلعدموقعه-381617:أي

العهدكتاباتوفياللاحقالزعنفي.الأموات

فيهئسجنالذيالموضعهيالهاويةالجديدت

5:6-7؟)يوبالجاحدونالملائكة

هاوية

31؟8:لو؟-18:1112-5؟4:ا"أخن1

،ا:25؟11،-2ا:9رؤ؟6يهو؟2:4بط2

11:7.17:8،رؤوحثىيخرخمنه3(.

كماهذهالكونعاصرخلالمن؟الهاويةرمزما

2واعلىالهاويةدتت،القديمةالثعوبنصؤرته

نفربوهكذا.يستفصىلاوالذيالسزيالشز

)انوماالبالجبالخلقنشيدفي"تيامات"من"تهوم"

نصوصتربط(.المالحةالمياهأوقيانوسهو،إليثى

يأ15:8،)خروالبحرضهومبينعديدةيبلتة

في51:.ا(.إش351:6،+:7؟مز28:14؟

نيامات(بابل)إلهمربوكيراجه،الرافدينثةالسطرة

السماءكؤن،اثنينشقالذيجسمهومن.ويقتله

.رضوالأ

لاصحراءالأرض:الشواش"بمنظراتكبدأ

وحزكآ2(.)ا"داتهوتغطيوالظلمة!فيهاصاكن

النورحل:تاسقكونإلىالشواشهذاالخالقفعل

الجلدعنتهوممياهوانفصلت،(آ3-ه)الظلمةمحك

1(..)19-جافةالأرضتصبحأنقباطآ6-8(،إ

النباتيهةالحياةخروقيأتاحتالث!زتقوىئقهرأنبعد

هجمةعلىفدكالطوقانأما.والانسانئةوالحيوانتة

التهرميناتتفخرت:عادتالتيالموتمياه

زال(.اا7:)تكالسماءكوىوانفتحت،المظيم

إلىالكونفعادالسفلىوالمياهالعلياالمياهبينالفصل

اللهتذكر2-23(.)آاحياةكلوزالتالشواش

أغلقت:الهائجةالمياهعلىشريعتهففرضنوحا،

منوانطلقت)8:2(،السماءوكرىالغمرينابغ

-3؟ا9:بما-159)8:جديدةخليقةنوحسفينة

بهاالتيالخلآقالعملوصورةا:26-.3(.ث

)انوماالهائجةالاوقيانوسمياهعلىحذاالربفرض

يأفيتعبيرالهاوحدت4:913-.14(تإليثى

ا،98:.ا-امز+:7،ا،38:8-ا7:12؟

تسنمملأن)دون522:إر؟892؟ام6-9!:401

التنين،وء،،"رهب5معيهوميذكر.خهوم(لفظة

ا!:9-إش:7؟148مز24،:41)أيممالاويتانو*

المخيفةالثزصورهيهذها(.أ98:مزهـجةا.

!اامياهفيأيضاتهوموظهر.يهوهعليهاسيطرالتي



هبتاتوكس

شإ9،:8601؟،15:5)خرالقصببحر

البعداسرائيلوأحسن(.ا.51:رج؟-631213:

)مزجانبكلمنالثزبقوىعاطأنهالمنفاوى

)يرنالمياه،لمحيطانسانمثل25-27(،701

خثصكمايخئصطصهوهأنعرفولكنه2:6(.

أمزمبرسىبواسطةشعبهقادكماوبقودهنوخا،

الغمرتهر2:7(.بونا:28-03؟71:0270؟

أداةرفصا(815-:3حصب؟17:*)مزمسبفا

حز6؟:6135؟:401)مزلاءكماالذيستخدمه

ئقهرلاالذيالعدؤهذايقفوهكذا26:91(.

7(.:148)مزولقدرتهدتها!رامنجزدي

نظرلةهي.الشعةالمجلداتأوالأدراجهبتالوكس

عوسىأسفارأوالبنتانوكسإلىقض،د!نضثم

السبعةالأسفارهذهفيتجدأنهاتعتبرلأنها،الخمسة

الاشتراعي،،الالويمي،اليهوهيعينها:المراجع

الذممطالاشتراعيالتقليدأنيبدوولكن.الكهنوتي

قض،،يشبطابعهطغالذيهوتثمن)نطلق

بنتاتوكس،!هرجمل.ا-2صم،ا-2طغكما

مكتاتوكس.4

هناخاوفاك

احشويروشبلاطفيالخصياناحد،1(

4:ه-.1(.س)1

أبطالأحدوالد23:32.صم11،38:2أخاهجر!

مبحار.واسمهداود

03(.:23صم)2ثاودأبطالأحدهذاى

هداد،،)هددوالخصبالعاصفةاله.كاديالههدد

القديمالعهديذكرهلاهد(.:اوغاريتفي.ادو

هدد،عازرهددنجهدد،اسماءةفينجدهولكننا

ادوم-لملوكالتاليةالاسماءفيوربما.رمون

اسم.مديانعلىتغذبداد.بنهدد"ا(

ا:46(.أخا36:35؟)تكعويتعاصمته

تزوجأدر(.أوهدر)يسضىهدد"2(

36:93،)تكفاعوعاصمتهاصممهبطيئيل.

ا:05(.أخا

علىداودانتصاربعد.أدوماميرهدد،3(

الفرعونفاشقبلهمصر.إلىهددهرب،الادوميبن

0134

تحفنيس.امرأتهاخثوزؤجه،داودعدوكان،نه

ارضهواستعادادومإلىهددعاد،داودموتبعد

ب(.25-11:14،22)املاسائيلبنيمن

فيرمونهددرثاها:12:ازكفينقرأهددرمون

سهلفيمدينةهددرمونتكونقداذأ.مجدوسهل

التيمكسيميانولوليسبحدفيماوستسمىممدو.

هددفينرى)نالافضلمنولكن.الفجونهي

اهدديقابلالذيا!اديالالههو)رمونالهاسم

رثاءإلىالضصيثيراذا(.يشبههالذيالاراميالاله

بحضويعتبر،الخصبالهعلسنويليتورجي

سهلفيماتالذييوشياعلىرثاءأمامأنناالثراح

906.سنةمحدو

قربصوبةملك.عونهوارام()الههدد:عزرهدد

داودايامفيعاش.الشرقيةلبنانسلسلةوفيدشق

؟8:3-12صم)2مرتينعليهانتصرالذممط

91(.،91:16؟ي:1813أخا،-1691:ا"

يسمىي(.:1123)املبعدفيماراصونأزاحه

فيكماهدرعزر-91(18أخ)1الموازمميالنصني

هوالاصل!الاسمولكن.السبعينيةحسب8صم2

عازر.هدد

يربراهلىد

909-اشورلةملك.الثانينيراريهددأ("

الارامية.نصيينمملكةسلطانهإلىضم.ول

081-اثرريةملك.الثالثيراريهدد2(4

وسمورامتهددشمثيابنهو781.

.الانحطاطثبهركودأئلكهكان)سميراميمى(.

عازر.هددالصحيحةالقراءةطزرهدر

نبعدتونستةمدينةسو!ا.:العربيةفيهدروميتوس

مدينة.قرطاجةمنال!ثرقيالجنوب!!كلم015

وأ\(:91يوغرتا،)سلوستوسالفينيقيونأشها

التهـاري!نعرفلا27:9(.،)صولينالصودميون

7القرنإلىفتعودالآئارأقدمأما.للحدينةالقديم

فيمعهاودخلت،قرطاجةفلكفيدارت..مق

حاصرها031صنةالمتوسطتة.الحروب

كمالهفاستسلمتسيركوزا،ملك،أكاتوكلص

)02/التاريجةالمكتبةفيالصقليديودورسيقول
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أيامفيقرطاجةإلىعادتولكنها52(.17:ا

بدايةفي914،سنةانضثتولكنها.هنيبعل

منفنجت،رومةإلىالالئة،الفونيقئةالحرب

لها.التابعةوالمدنلقرطاجةحصلالذيالمصير

مستوطةوصارتاوغسطسعهدعلىازدهرت

أياموعلى)89-117(.ترايانسأيامفي

عاصمةصارت2841-503(،ديولكي!يان!

التونسي.الساحلعلى،بوساتيس،جديدةمقاطعة

المعنى:2:7(0أأمىلاستيرالعبريالاسمهدمه

.الآس

هداايبلافي.الغريىالساميالعالمفيالعاصفةإلههدمو

العث!دن.القرنفيهذيجبيلوفي24.القرنفي

)مضاعفةهددمعأوكارتأصاطيرفينجده

منذ.الاراميةفيالصورةبهذهكرتالذي(الدال

فيهدومحكبعلحك،الثانيللالفالثانيالنصف

العالمفيالعاصفةإلهوصار!ابمار،أوغارب

.الغريالسامي

رفغ.هددالاله:هدورام

21(.:اأخأايقطانأبناءخاسى1(،

والدهأرسلهالذي،حماةملكتوعو،ابن2(4

صرلةملكهددعزرعلىبانتصارهداودليهنئ

يورام)عبرممط(أ.8:صم2يسميه(.ا.:18أخ)ا

السبعينيةأما.جهودياسمإلىالوثنيالاسمفيحول

هدورام.باسمفتهحتفظ

الهرلاالصحراءحدودعلىبيشبريهزهوهز

والذيهليوبوليسفيالذيالكمبيرالهرهو.الجوي

الالاهةهيبستيت.الموتىكتابعنهيتحذث

العابدونجعللبوءة.الاصلفيكانتالتي

اليهمليجتذبوابولسنيسهيكلفيعديدةتماثيلها

خيراتها.

هرلرة.أبو،رخهرايرش!

مدينةمنالغربإلىكلم8بعدعلىهرقلةتقعهرقلة

.اليسرىالفراتضفةعلىالرقة

ويماثلونهصوراهلإيضايعبده.يونانيبطلهرقلس

الاعظمالكاهنياسرنان.صوربعل،بملقارت

واليونانيةالسرلانية)حسب003حملاليهودي

نومجدهر

إلهلهرقلىنقدمةفضةدرهم.لمم!(.:الانطاكية

صور.مدينة

"الطفلأوهوفخراد،:المصريةفيهربوكراتيس

يممنطفلبشكليمنلممريإله".هـحورس

حورس،حورسوجوهمنوجههوإصعبه.

وأفيلايفياوزيري!و،ايزي!"مععبد.الطفل

إلهوسفوه،واليونانالرومانتئاه.الميةجزلرة

المتصؤفون.الفلاسفةلهيتعئدالذيالصمت

تالكماتلاميذهوأشهر،ولنطينسءتلميذهرقيون

أيامفيحئابعدكان.الاسكندرانيكلمنضوس

يوحنا،لانجبلكبيراتف!يزاتركوقد.اوريجانس

يقولكماالتامع،القرنحتىمعروفاظك

48التفشرهذامناوريجان!ىحفظ.فوتيوس

النفسيرهذافينجدعليها.يرذأنأرادمقطغا

الولنطينيينلدىالتأويليللأسلربتوضيحا

الخلاصعنيتحذثونهمولنطينص(:)تلاعيذ

السماويالواقعمشوىمنالأحدإثتنقلبألفاظ

الانجيلوقراءة.والسيكرلوجياالانثروبولوجاإلى

الخلاصإلىالدخولطريقباشربشكلتيرالرابم

شأنثأنههرقليون،كانالغنوصئون.يراهكما

المدرسةمن،سثوندوسو،:بطليموس5

للمسيحكانبأنهقالتالتيالغربيةالغنوصئة

بسيخيمستوى)علىولادنهعندنفسال!جسد

تيودوتص،)،الشرقئةالمدرسةأما(.النفسأي

لهكان:فقالتكولارباسصى(،،مرقوس"

(.الروح)بنفما،بنفماتي،روحافيجسد

عقانمنطقةوحاكمطوبباابنهرقانوس

رجلاكان،311:مك2حسب:13(.ه)املى

أرادضخمةأموالأالهيكلفيأودعوقدغنيا،

علبها.يدهيضعانهليودورس

هرقانوس.يوخا"ر!الاولهرقانوس

إليهارسل.رومةمنمسبحيهرمحيسأوهرماس

إنهأوريجانصيقول:14(.16)روسلامهبولس

".هرماس"راعيصاحب

الارواحفيهتجمعالذيللصكانعبرياسمهرممدون

منالارضملوككك(16:16)رؤالثلاثةالنجسة
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القدير.اللهحرب،العظيماليومحربأجل

الكرمل.سفحعندالواقعمحدوجبلايهرمحدون

لكلحرب!احةلأنهالمكانهذاالكاتاختار

25؟:14امل،-4:216)قضالازمنة

وهناك.الافضلالرأيهوهذا23:.2(.مل2

يونانيانفلاهرحدونيجعلالاول.ضجفانرأيان

الجماعة:أجبل"هرموعدداالعبريةللكلمة

تجتمعالذيبالجبلهرمجدونفيقابل:13(14اش

المكدونيجبلهرمحدونفييرىالئاني.الاالةفيه

الكبير.اسكندر

شفىأنبعد14:12.اعيذكرهيونانيالههرمس

زوشهوبرناباأنلسترةاهلحسب،مخلعأبول!

نجد.زوشباسميتكلملأنههرصهوبولىوأن

)عرش!وبوكي!فيلمونسطرةل!ترةمنطقةفي

زارااللذينوهرس!زوشوعبادة(وعروس

وبرنابابولسلسترةأهلحستلهذا.العروسين

وزوش.هرمىوكأنهما

اولمبوس.فيالآلهةورسول،يونالنإلههوهرس!

ومايا.زوشءإبنهو.مركورمعالرومانماهاه

هو)اليونان(.أركاديافيكيلينيسجبلعلىؤلد

شخص.الموتىنفوسوقائد،المسافرينموخه

وشفيع،والكذبالسرتةإلهفسقيوالحيلةالحنكة

وأولوالقياساتالأوزانومحترعوالتخار،الخطاء

لىالهالراعيالالهأيضاوهوالموسيق!ةالآلات

ومحىأبولون!قطيعصق،مولدهيويمفي.الصخة

.الحيوانبأذنابالثجرأغصانعلقح!تالآثار

فبادله،أبولونإلىالقطيعيردأنزوشعليهفرض

إله-انمنهم،عديدونأولادلهكان.بالكئارة

.والقطعانالرعاة

الالهلاسميرنائةترجمةنردماجستهرص

هوالذيتحوت"ء،والادبالعلمإله،المصري

منودينيئفلسفيأدبإليهنسبئلائاإ.عظيم

حولمقالاتتمتزجوفيه،ومصرييونافيأصل

يأ،)القديحةرالكيماءوالسحرالاسترولرجيا

دنجتة)نظربةتيرصوفثةمؤئفاتمع(المعادنتحرلل

ويسفون.ووحئافل!فةتتوزع(بالالهالاتحادنبغي

ترتبطالتيوالمبعثرةالفامضةالنظرياتهذهعموعة

باللاهوتمنهاكثرالاسكندر)نثةالدييةبالتلفيقئة

اسمهأعطىفتخوت.الهرماسئةيسمؤنها،المصرممط

"عنهاالمعبزالمحتقداتتكثفتحيثالمقالاتلهذه

القطعةأماجديد.تلفيقيئإطارمع،مصريبتعببر

فهيالهرماسئةالمجموعةهذهفيالاهم

ببدأالذي(الراعيالرجل)أي،بويماندرس"

الادبهذايعودالبيزنطثة.بسالوسمحموعة

تكونقدولكن..مبالثافيالفرنإلىالمرماسي

المسيحتة.بدايةفيؤلدتالهرماسثةالديانة

العاصيعلىيقعموضع،هرنم-الارغاربتئةفيهرمل

احدىبطلدانيلالملكإن.بعلبكمنالشمالإلى

ونجدهرنمإ."رجليسئىاوغاريتفيالملاحم

وايلبعلأنبما.المصرلةالوثائقفيأيضاالاسيم

مجالأنالنشيدكاتبوعى،دانيلخبرفييتدخلان

كانحيثالهركلمنطقةإلىامتذالالهينهذيننشاط

اللبنانتةالهرملمدينةاليرمهي.يملكدانيل

كمرنو:المصرلة:في.هرمسمدينةهرموبولش

امدينة(.)اسيوطالاشمونين:اليوم.الئمانيةمدية

منالجنوبإلىكلم003تبعد.القديمةمصرفي

هامادينيامركزاالقديمفيكانت.القاهرة

خلقأصلفيقال:خاصا.لاهوتاوامتلكت

.امون*منهاأأوغدواد(الهةئحانيةنجدالكون

صار)الذيتحوت"الالهةهؤلاءعلىوزيد

وهكذاالمدينةلهكرستالذي(اليونانعدهرس

تاسوعة.*رج.التاصموعةإلىنصل

معبول!لعنتخلى.آسيةمنمسيحيهرموجينيس!

ا:15(.تم)2يخجلس

.هارونبه!رخهرون

.زلزال!رجأرفةهزة

ه!نوأةرجهسناءة

أولكانملو.جذنجيامين.منرجلهسنوأة

السبيمنالرجوعبعدأورشليمفيالساكنين

السناءةنقرأ3:3نحقي9:7(.أخ)ا

رججهوذا.قبيلةمن.عبطمأبناءأنجصهصللفوفي

4:3.أخا
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لشوكةا:هقوص

2:61،عز24:01؟أخافيعلماسم14(

8:17.امك7:63؟نح

9:17(.أح)ااورشليمهيكلبؤاب2(،

7:45.نح2:42!عزينسلهنجد34(

الهيكللخدمةمكزسينعائلةرئير،4(

2:45(.)عز

في8:7.)نحعزراأيامفيعاشلاوياسم0(4

.(عقوب:العبرية

نظرية.المثة(المجلدات)أوالادراج!طتوك!

البنتاتوكسعلىيشوعصفريزادالقيجبأنهتعتبر

لكيتث(:عد،لا،خر،تك،الخمسة)الاسفار

ولكن.القديمالعهدفيالأواطالمجموعةتنكؤن

أسفا!أي:المعنىبحصر""الوراةاناعنبروااليهود

مكانةتحتكتائة،وحدةتؤلف،الخمسةموسى

الانبياءمعل!ووضعوا.القديمالعهدفيهامة

رجمل.ا-2صمث2اوقض،معالأولين

هبتاتوكس.،،بنتاتوكص*

.12يونانيةترجمات!رخ)ار(،!سبلة

!يانثة.ترجمات"رج)ال(ال!ريانئة،هكبلة

تادهمالشعربمنمجموعةاسمهكسوس

اطشمامنعزهمأيامفيقرنهمامندث.الحوريون

النيل.ودلتاالصغرىآسيةوسطحتىالراقدينبلاد

علىسيطروا..مق0158و0017الشواتبين

منهم16و15السلالتينوملوكمصر.منقحىا

دتثايليعقوبمثلالعلموالاسماء.الهكسوس

فيمركزهمكانت-سامئونبينهمؤجدأنهعلى

تل،كنعانوفي.(تانيس،)صرعنأفارش!مصر:

الاولالههمصارمصرفيومحدو.وأهـبحاالعجول

نأايضاوحاولواصوعن.الهشيتاوشوتع

المحليونالملوكوظك.المصريةوالحياةييهئفوا

حربوبدأت.الهكسوسالملوكمعحاضرين

صلالةبقيادة16القرنفيالهكسوسضدالتحرير

يدعلىوسوربةفلسطينباحتلالرانتهت.طيبة

فيماالصمتتحفظالمصردةالنصوصإن.المصري!ت

اسرائيلبنىأنالواضحومن.الهكسوسيخص

هلال

الهكسوسوجودإلىمستندبنمصرفيأقاموا

.هناك

حقبةإلىتعودهامةمدبنةموقعتكيسلطانهلا

المالحةلارنكابحيرةتحاذي.الحديثالرونز

مدفن"هلا"نيوجد.قيصفي(كيتيون)،

مع12القرنإلىتعودومباني،النعامتيضفيهكانت

فضئةوكأس،كنعانئةقمحوجرار،معادنمصنع

ورتمافكنعالئةاللغةأمامسمارتة.-مدؤنةبع

عهدفيالفريسيينموتجه..مبا..-.مق07هلال

الهيكلحقبةفيمعروفوحكيم،الكبيرهيرودس

ولد.(البابلي:)أوالقديمهلالباصمغرف.الثافي

أولادرسداود.سلالةمننفسهاتعتبرعائلةمن

بإدارةأورشليمفيثم،بابل،موطنهفيالتوراة

للتوراةمعرفتهيعمقكانواذ.وأبطلبونشمعبا"

وحاجاتحاجاتهتأمينعلىأجبراوريثليم،في

مانصفيدفعكانكمايدوئا.عملأممارشاعياله

الاءأياممنجمعةيومفي.لأ"المدرسةلبؤابيربح

تالمطلوبالمبلغيجمعأنهلاليستطعلم،القارسة

المدرسةحائطفتسفق.بالدخوللهئمحفلم

الليل،حلولما.السقففتهحةمنالدرسليسمع

منيموتكادوقد،خيالهوأبطليونشمعيالاحظ

كاناليرمأنومع.فانزلاهثالثلجبسببالبرد

بنايجدر:قاثلينالحياةاليهليعيداالنارأشعلا،سبئا

موتوبعدنخقصه.لكيالسبتندشان

وأالاسكندرثةإلىئمبابلإلىهلالذهب،معثميه

النلمودويرويالبرتة.فيالجماعاتإحدىمع

السلوكمحالفيمعلالاصاركيفأ(66)فسحيم

الفصحيقعحينالفصحنقيمهل:شئل)هلكه(.

سغفيالتفسيرياللوبهاستعمل؟السبتيوم

الدءفياحتعر.نقطة13بعدهوستصبح،نقاط

رئيسبعدفبماغينولكنه،البابليأصلهبسبب

فروئاأبنائهفيظفتوظيفةوهيتالسنهدرين

مناحيممع.رئشنائبمعسلطتهقسم.عديدة

صا!الذيشمايمعثم،اطاستقاأنعئبماالذي

،هيرودسأيامفي.حياتهطوالومعارضالهزميلا
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يترددلمولكنه،الفطنةموقفأخذهلالأنيبدو

فيالعائلاتبعضفيهتعيشالذيالترفانتقادفي

أورشليم.في،أيا!

لثنا،صار،التفسيرثةطرشتةالناسقبلأنبعد

فالتقليدللبببليا.مغاومقئدموشعبتفصميروأخذ

هائا.دوزالبمعئميهمنتسئمهالذيالشفهي

بيتبينبعدفيماتكائرتالتيالرابينئةوالجدالات

بعذكانت،هلالوبيتشماي)مدرصة(

فيهلالكانالنضريعيئ،المجالوفي.محدودة

وفوقالاجتماعئ.المستوىعلىترتيباتأساس

كماأ(02)سوكوتالتوراةهلالعلمهذا،كل

بابلمنجاءعزرا.مثلفكانالنلمود.يقول

وحاول،اسرائيلنساهاأنبحدحياةالتوراةليعطي

ذلكفي.الناسبحتناولالتوراةهذهيجعلأن

دقيفا.اختيازاتلاميذهيختارالمعلمكان،الوتت

ومبسورة.صالحةعانلةمنيكون:شماممطحسب

يعلمكان:الثكلبهذايتصزفأنفرفضهلالأما

منهمويتتقىعملهمإلى!اهبينلعئالالتوراة

بتجزد،التوراةندرسانص!قال:الأصئلة.

فإن-13(.:12ا)ابوتآخرلسببلالفاثدتها،

حصل)كماالمحنالتوراةدرسنإليناحمل

للمجهودلناستابكونالسماويفالجزاء(،لهلال

وحدهواقعلمالتعلم5:22(0)ابوتبهقصناالذي

مخافةويعطيه.الدينئةوشخصيثهالتلميذطغينفي

مستوىإلىحسبديم.محتوىإلىويرفعهالله

(25:)أبوثالحقيفينالانقياء

سقراطبحسبفهو،التعليمفيهلالاسلوبأما

.وجوابسؤالبالهلينثة.تأثروهكذاوأرسطو.

عقلوشحذالفعلردةمجزكلفزبشكلعرض

العمليوالتعليم،صبوزايكونأنالمحلمفعلى.التلميذ

"خدمةومفهومالشخصيئ.الشكلإلىبنند

الرابينثة.التربيةمنجزءأصار(شم)شالتلمبذ"

الخطيبوجهيهافالتوراةالتعليممضمونأما

،هلالقالكماسيناءمنأصلها)هذهوالشفهي

تعودتقاليدمنالشفهئةالتوراةتأئفتامحه!(.شبت

فيسموخا،حياتهفيتقئاهلالكانسياء.إلى

كلهاالتوراةبتعلمأنيطبجديدصهتل!جاء.تعليحه

شمايعليهغضب.واحدةرجلعلىواقفوهو

تفعلهلاتبغضه"ماله:فقالهلالأما.وطرده

ثروحئبفىوما.كلهاالثريعةهيهذه.للآخرلن

اعنبر.أعه!()شبترنعلم"فاذهب،والآن.المبدألهذا

للعالممفدقةأفضلالذهةالفاعدةهذههلال

كماثمانينتلاميذهكان.تعليمهوجوهر،اليهودفي

يالوابأنجدبرينكانوامفموئلاثون،التقليديقول

بنيوحناذ"ربانكانأصغرهم.القدسالرو!

012ابنهلالماتحينأ(.28)صوكوت!زكاي

منالناسبكاه357:7،تثسفرىيقولكماسنة

وحاسئامائادورألمبوتد.وتقواهتواضعهأجل

،انتثرتالتفسيزلةوقواعدهاليهودقي.العالمفي

بهاالتيفالطرلقةاليهود.تقليدفيئورةفأحدئت

الموافقالشخصيئالسلوكأولوئةعلىيشذد

هذاكل،الانسانئةوروحهوتسامحه،للاخلاق

الحالمفيكما،اليهودفيالعالمفيعميفاتأثيراأئر

.بعدهجيلينأوجيلمدىعلىالمسيحيئ

للشرقالاسكندراحتلالمننمتذحقةهلن!تية

الرومافي.الاخلال!حتى

هلوحش

زمنفطأورشليمفيحيرئيس،شلوموالد(1،

3:12(.)نحنحميامعأورشليمأسواربشاءإعارة

نحميامعوفعواالذينالثعبرؤيعاءأحد2(4

25(.:01)نحالسبيمنالرجوعبعدالعهدتجديد

،:1213)نضاسرانيلقضاةأحدعبدونوالدهلبل

بالحضعارةالثحعبطغهلينئا.طابغاهل!(أعطى

.الشرقإلىالاسكندرحملهاالياليونانئة

هلثني

الكلمة.نحدبداولأ:.

القبانلعلىالاصلفييدل.العاديالاستعمال)1(

رباطبينهابربطاليالحصريبالمعنىاليونانية

اوه4)القرنوالدينوالعاداتوالحضارةاللغة

انسانأيعلىآنذاكالاسميدذكان.(..مق

تربىيكونأنيكفيكان.جنسيةأىمن
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فهمالآخرونأما.المدنثةهذهقواعدحسب

.ةبربرا

الميليسيطر.الصبعينيةفي.البيبلىالايعنعمال)ب(

)ياوان(0211:2؟:8،2101:دافيالحيالسي

)امك+ذلكعدافيماأما6:2.امكوفي

مثلا.الثقافيمعناهافيالكلمةفئسنعملمك(2

وقتفي.السبعينيةحسب9:12،إشفي

بالحضارةاخذواقدالفلسطيونكان،الترجمة

الجديد.العهدعننقولوكذلك.اليونانية

؟91:02يو)رجاليونانيةاللغةرجلهوفالهليني

البربرمعبالمفابلة21:لم"أ؟9:ااع

يتعاطفاليونانيوهذا14(.:أرو28:2؟)اع

12:02،)يواليهوديةالديانةمعالمراتبعض

غيرالهلينييحنيحين17؟!ا(.14:1؟أع

أرو+اكور،بول!القدي!عنداليهودي

يدانأنإلىالواقعننسبأنيجبكو(،،غل

ذلكعالمفيالهلينيةالمناطقكانالرسولعمل

الهلينيون.إلأاليهودأماميكنلمحيثالبوم

الربريعرفبولسكان،الهلييينإلىبالاضافة

فالمعنى.ا(ا3:أكووالاسكوتيين(14:ا)رو

لاهليني،لكلمةبعدفيمااعطيالذيالوثني

7:26.مرفيالانجده

الذيالرفسكاناذا.الخلاصالىالدعوة:ثائا"

يتحلى7:26-35(مر)فيلهلبنييسوعمنحه

بفرحيذكر(02-12:23)فيوحنا،خارقبطاج

يبيسوعالاتصالحاولواالهلينيينبعضأنكيف

7،35:يوإلىعدناإذا.الانسانابنتمجيدساعة

ويبشرصيذهبيسوعأنظنوااليهودأننرى

قبارصةيهودالمادرةاتخذأنبعدولكن.الهلينبين

ي(،ا:01ا)اعالبهوديالشتاتمنوقبرينيون

14:ا؟)الحبولسللرسولالمهمةهذهخفظت

هو2(.02:ا17؟91:.ا،18:4؟17:4،

الهلبنيينرسول11:13(،)روالاممرسول

رسالتهولكنا:14(.أروالرابرةورسول

الاممبنظرهيمثلونالذينالهلينيينإلىأولأتتوجه

ليس.-24(1:22أكور؟1،41"،2:9)رو

هلبوبولبس

2:9-ا:16،)رواليهودمسئوىعلىالهلينيون

ؤعدالذيالمختارالثمعبيشكلونالذين01(

:17-32(.11؟ي94:،اي3:)روبالخلامر،

للهيلينييناليهودبعدالخلاصنيقذمولكن

يحابمالااتهلان3:9(،2:9،)روا:16؟

يدعونهمنلكلبالرحمةغنيوهو،الوجوه

حكمةعنالهلينيونتخلىفان01:12(.)رو

الهيةحكمةعلىالمسيحفييحصلوناختاروها،

جدأالبهودمعويكونون24(،:22،ا)اكور

رج،:1213)اكوربالمعموديةواحدأ

ثس!وجديد،كواقع،والكنيسة14(.ة2اف

بزولفيها32(.:01)اكوروالهلبنبيناليهودعلى

بم3:28)غلوهلينييهوديبينتمييزكل

3:11(.كو

التياليونانتةبالحضارةانطبعوامسيحتونطينيون

العالممنجاؤواسواء،الرقمدنعلىسيطرت

الوثني.العالممنجاؤواأوا(،6:)أعاليهودي

للمدينة(الشمس)مدينةاليونافيالاسمهليوبوليى

أونو،:الممردةفي،أون:العبرية)فيالمعررفةالمصرية

بعضمنهابقيتالتيأنو(أوأونو:ا!اديةفي

القاهرةمنالشمالإلىكلم01بحدعلىالخرائب

جميزةعلىهناكالدليليدئك.الحاليةالمطريةقرب

إلىهربتحينالمقدسةالعائلةتحتهااستراحت

هليولولييسكانت،للتاربخالسابقالعهدفيمصر.

لعبت،الناريخيالزمنفي.السياسيةممرعاصمة

عبادةمركزكانتلأنهاهائا،وثقافئادينئادوزا

أ-لوم،:الالهةسائرمعامتزجالذمممااتونالاله

الخامسةاللالةعهدفي.اتونهرختي،خفرى

اللاهوتيةبالافكارمكانكلفينفسهافرضت

بنبنالحجروتوصل،هليرلوليسكهنةوزعهاالتي

آخرحتىالئباتعلىمنافيسالمقدسوالثور

شم!مئا.رمزاايضاالمسلةوكانت.التاريخمراحل

فيلالنتين.اثنتين،عديدةالمملاتكانتوقد

)بدايةالاولسيوسترل!ىمسلةبمبهليويوليس

هيرودوشأيامفيم(.02علوة..مق02القرن

زمنيوبالاحرىق.م.(5القرن)منتصف



بوليس!هليو

هيكلهاوكانتائمةالمدينةكانتالانبياء،

في.اليوناناهللدىحتىمضهورلنومدرستها

كانتق.م.(الاول)الفرنسترابونايام

فيهليوبوليسعرفتخرت.هليولوليى

)أون("41:4305،تكفبفذكرت.فلسطين

أنإلىيوسفخبركانبيشيرحيث46:02،

اسمه:)معنىهليويوليسكاهنكانرعفوطيفار

يعودهليولوليسوالىرع(.قلبأعطىالذيذاك

)مدينة"حارثها"عيرنقرأحيث91:18إش

الاولى،قمرانمغارةفيإشعيانصمعالثمس(

هناهليوبوليستبدو.اللاتي!تةوالشعبثةسيماكمع

.يهوهإلىسئرجعاتيالخمسالمدنكإحدى

شمش""بيتاصمالمدينةهذه43:13إروأعطى

"سيكسرنبوخذنصرأنفأعلنالثمس()يت

ونطقع".الشمسبيتإالمسلآت(أعمدة

سكانوسبهيقئلإلى03:17-18حز

كانتإنكبرياؤها".ستنتهي"التيهليودوليس

هذهأنإلأ،نتحققلمالمشمائمةالانباءاتهذه

عرفيه!وذاأنعلىتدؤلأنهامهثةتب!قىالنصوص

عبادةمنؤلدتالتيومسلأتهاهليولوليسعظمة

الشص!فحطتعجائبيئبشكلانتصبحجر

رفععادةأنبالذكروالجديرشروقها.عندعيه

سائرإلىفوصلتهليودوليسمنانطلقتالمسلأت

مصر.أنحاء

.لبنانفيبعلبك"رج.هليوبوليس

منبأمرحاولالذيالسلوقيينوزلرهلبودوركى

هيهلكنزعلىيدهيضعأنالراجسلوقس

الهيظهورصمعقه،الهيكلدخلحيناورشيم.

3:7-.4؟مك)2الموتإلىبهيصلكاد

وأعزالملكربيبهليودورسكانا:.2(.ادا

فبلهأكراماتمنالاسلوقس)شندأصدقائه

عودتهبعدلملكهالسئموضعذلكومع(،ديلوس

اورشلبم.من

اي(.3:)اساليهودضطهدهاممانوالدهداثا

ابن.ملقارتعبدوالفونيقئةةالفينبقيةفيهلقرت

)عطثة(.ماكون
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حسب484-048قرطاجةملك،ا!

.661-651ة7ون!هيرود

.247سنةترطاجةقؤادأحد.(البرق)أيبرقا2(،

معبدابنيأبامه،في.قرطاجةقضاةأحد34(

.م.ق3القرنفي)اللبنانبة(وتانبتعشناروت

واسم7:18(أخ)إجلعاداخت.المالكة:!ولكة

.الاردنشرتيجلعادمنقرلبةقبيلة

لوايررمزياسمجو!.جمهوراو:جوخهون

15(،9311:)حزورجالهجوجفيهسيدفن

العئدةجوجبهزبمةتذكرنالمدينةرمزياسممونة

93:16(.)حز

هندوبثى.الفارصيةفيهدو.:العبرلةفيأالى(هند،

الحدودأنهاعلى8:9ا:ا،أسفيالهندتذكر

الفارسية.احشردروشلمملكةالثرقية

بنكيةاسمه.اورشليمقربواد)وادي(هنوم

؟:8:1816؟15يش،هنومبنأرض)أيهنوم

28:3؟أخ!)2هنومبنيغي23:.ا(.مل2

23:25(او:اغي9106،ي،73؟اار+:6،

من.3(.ة11نح15:8،18:16؟)يشهنوم

!أحذيكونقد؟ابنهومنهذا،هنومكان

بحتلأنقبلاسمهحملالواديلأن،الكنعانيين

نقطةعندهنوموادييبدأ.كنعانالاصرائيلبون

في.اليبوسبينمدينةكانتحيثالجنوبيةالضهورة

ليروفيون()وادىقدرونوادييلسمىالمكانهذا

ثرباورشليمكريىالربابةوادييبدأ.الربابةبرادي

السفححولييروم(،)783الحاليةمحيلةبركة

إلىويصلالميحية،لصهيونوالجنويىالغريى

منذ.هنومواديكانم(.)615قدرونوادي

ماعلى،كانالذيمولكالالهعبادةمركزالقديم

جديدةحباةأعطاومنىأحاز.الججماله،ببدو

،16:3مل)2ثريةذبائحتفرضالتيالعبادةلهذه

نخسيوشياأنومعلمهم!:6(.:28،3أخ62،ة21

عادتمولكعبادةأنإلا01(،:23مل)2المكان

!3:32.3،ا7:اررج.موثهبعدالظهورإلى

فيومغنلاويداود،الملكرائيه!مانابنهوشر

28(.25:4،أخ)االهيكل
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7:!ا(.أخ)اأشيرقبيلةمنصوفاحابنهود

هودولا

24(.5:أخ)امنسىعثائرإحدىرئيس1(4

9:7(.أخ)ابنياميننسلمنرجل2(،

منجاؤوا04(:2)عزسنللاوبينعائلة34(

7:43.نحرخ.زربابلمعالسبي

3:24(.أخأاداودنلمنرجل4(4

تادشقربجبل:الكهنوتيالنقليدفي.الجبلهور

02:ا،)عدص!ينبرلة+:+(ي02:22،)عد

هواهور!إنيقولمتأخرتقليدهناكيإ.36+ة

جبلهو:وقالوابترا.غربىجنويى.هرونجبل

(347:)عدغامضنصهناك.تامارجنويى،ماديرا

حدودعلى،المتوسطالبحرشاطئقربهور""يجعل

حزفيالموازيالنصولكن.الشماليةفلسطين

اسمين.هنانذكرجبل.عنيتكلملا47:15

)عدلكنعانالشمالبةالحدودعلىيدك2موتالأول

الشمالي(لبنان)فيعكارفييكونقد34:7-8(.

والثاني:.طرابلسمنالشرقإلىكلم04يبعدالذي

فيلهخلفاابنهالعازروتضيبهروندفنموضع

؟02:22)عدالكهنوتيالتقليدحب،الكهنوت

هانحنه(..32:نثلمهم!:لم!-93؟،214:

نإ.متباعدينتقليدبنأمامحوربسباءفيكما

جحلواوالحخاجوالتراجيميوسيفوسفلافيوس

تماهتوهكذا.الانباطبلادفيبتراقرب"هور!

محطكانتالتيالكبيرةالمدينةهذهمعبرنبعقادش

يبحدالذيهرونجبلالموضعشتيلهذا.القوافل

موضعوهناك.بترامنالغرلماالجنوبإلىكلم4قرابة

منقرلئاويبدو،برنيعتادشعنكلما7يبعدآخر

تمم.عذةنجدحيثحفيربير

مسبرةفي!رحلةالجدجادحورأوالجدجادهور

عصيونوتبلسياء،بعدعرةالسادسة،البرية

فيالاسمنجدلمههم!:32-صهم!.عدحسبجابر

موقعين.أمامولكننا:6(01)تثجدجاد

يشرععل!تغفبجازر.فيكنعانيملكهورام

نإ278نشوتقولاإ.12:2)لى.ا:صه!،

.م.ق13القرننهايةفيأسرهمرنفتاخ

هوء

نظامفيالحا!ثرالمقال.ثرعتةتراراتصريوت

!ئراخالثلاثةفصولهتعالج.المشناةفي"نزيقين"

بدونجماعةأوشخصاقترفهاممنوعةبأمورتتعقق

واكل،نجسأنهيعرفلمشخصمئلأ،.سيئةنثة

وتعالج4:ا-35(-الامقدشالحئاذللثمع

،!المحكمةتأخذهاخاطثةقراراتأيضاالمشناة

"هورلوتأجاءت:يمونابنقال...والذبائح

فييقعزالماالانسانأنعلىلتدك"ابوت"بعد

تلفاها.التيالاخلاقئةالآباءتربيةرغمالخطأ

.الموضوعهذافيوتوسفتاالتلمودسيتوسع

.(3:18أخ)اداودنسلمنرجلصلثاماع

يخلصيهوه:هولثع

16؟13:8.عدنون.بنهوشع،1(

نون.بنيشوعرج.،32:44تث

افرايمقبيلةفيمسؤولعزرلا.بنهوشع2(،

27:02(.أخ)1

تعفدعلىوفع.الشعبرؤساءمنرئيس34(

)01:24(.الشرلعةبحفظ

مملكةملوكوآخر91الملك.ايلةبنهوشح4(،

أنبعدالسلطةإلىوصلصهلا-724(.)2اسرانبل

سانده15:03(مل)2رمليابنفاقحسلفهتتل

الثاكفلاسرتغلتحزبلأشور،المواليالحزب

الشرقونصوصالمسمارلةالنصوصتقولكما

(17:1مل)2احازحاصر)284(.الاوصط

لملكالجزيةدخ.يهوذاملكيا(:18مل)2وحزقيا

عننوقفذلك،بعد.الثالثشلمنضرأشورلة

الملكفساندهمصر،منالعونوطلب،الدفع

اضرر،ملك،الخامسضلمنصرجاءعندئذسوء.

مدةالسامرةعلىالحصاروجعلأسيزا،واقناده

الذيهوالخاسىشلمنصرأنيبدو.سنواتثلاث

إحتلالالثافي!رجونخلفهنسب.المدينةاخك

بإجلاءسرجونكتفىالواخفي.نفمهإلىالمدينة

.(911-:18!-17016مل)2السكان

وععاصر12الانبياءأول.بئيريبنهوشع!(4

أياموفيالشمالمملكةفيبرسالنهتام.اسثهوشع

وقتفي،بعدهومنا:ا()هوالئانييربعام



هو؟

الاصوربةوالهجماتالقصرداخلالئوراتتعاقبت

خبرةلهوشعكانت.المملكةدمارإلىأذتالتي

التيدبلايمبنتجرمرتزوج:دراماتيكيةزواجية

البغاءومارستخانتهالمرأةهذهولكن.كئيراأحئها

وبتصثاناولاد:ثلاثةنهاجاءه.المكرس

بزرعيل:رمزبااسمامنهماكلااعطىوقد.واحدة

اليسلوعمي(،عمريصلالةبقتل)تذكير

؟9-12هو.(محبويةأغيرروحمامهلو،(-بي

جومرهوشعاحثحين-3.ا:3زك؟2:2،4رخ

كلامهفكان.لشعبهالربحبفهتم،هيماعلى

ارميا.سيماولابعدهجاؤواالذينللانبياهملهما

أنهالراضحمنولكن.النبيئهذاأصلنعرتلا

أورشليم.عنأبذايتكلملافهو.الشمالمملكةمن

مملكةتارلخالمعرفةكليعرففهوهذا،ومقابل

يعقوبنقاليديعرفكماونقاليدها،الئعال

فيبخدمتهتام7:ه(."ملكنا"،)والخروج

15(:)4إيلوبيت\()7:السامرةفي،المال

هوهوثع.أخرىأمثنوفي،15(:)4والجلجال

والذيالشمالمنأصلهالذ!الوحيدالنبئ

أضورية،يقظةعاصر.بيهابهالتوراةلنااحتفظت

5:8-)5*-4*،الافرايمئةالأرائهوالحرب

لتبقىالمملكةإليهالجأتالتيوالمعاهدات6:6(،

هذاأنيبدومصر.أوأشورلةمع،الحياةقيدعلى

هذا..مق721صنةالسامرةسقوطبشهدلمالبئ

أننستطيعهل.طودلأزمئاامتذترسالتهأنيعني

)رجمزارغاكانهلمهشه؟عنشبئائفول

الأنياءمنواحدأأو4(؟)7:خثازاأو01(؟2:

كاهئاكانهل)9:7(3الانخطافعرفواالذين

ص-2؟)4:االكهنةبأحوالالعارفوهو

أنهونقولهأننستطيعماكل5:ا-2(؟

الحكمة.بتعليمتأتروقدمثففا،انسائاكانهوشع

ماوهن!ا،اللاويينمععلاقاتعلىكانإنهثم

تث.وبينهوبينالتقاربيفهمنا

)سفر(هوشع

أتسام.3هونقسم.المضمون)1(

تقطمه1-3()فهوشعزواجخبر"ا(
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وتظهر.اسانيلمععلاتاتهعنالربخطسث

الرجلبينالعلاقاتمثالعلىالعلاقاتهذه

صيغةفي)خبر1،الخبردفنيان2(0)فوامرأثه

المتكلم(فبصيغةالنبي)يتحذث3فو(الغائب

مميزلنخبرلنوافا،متواصلاخبرأإقانشكلان

،خبرا3اوفكانفاذانفحمها.للاحداث

هوثعتزؤج:كالآقيالوضعيكونمتواصلا،

وولدتخاته)جومر(.دنيثةاخلاقذاتامرأة

رمزلة.أسماءأولادههرشعأعطى.اولادثلاثةله

هوضعفاشتراها.عبدةوصارتامرأتهتركتهثم

المثالية.الزوجةاليومبعدتكونهلليرىوامتحنها

كان.يه!وهنجاهاسرائيلخياناتإلىالخبرهذابرمز

خبرامامأمحفيفيخبرامامنحنهل:جدال

مفىفلاوالأ.حقيقيالخبرأنيدورمزممط؟

لشعبه.النبييعطيهالذيللمثل

الرؤساءضد،اسرانيلمملكةضدانهامات2(4

،التجاوزاتمحالفي،الملكيوالبلاطوالكهنة

-9:9(.ا:)4البلادصياصةوفي،العبادةفي

الحاطئاسرائبلماضىعلىنشبد،3(

بالخطيئةوتذكيرالاوثان(عبادة)وخاصة

ليورجةوأخيراا(.:ا-14.)9:الحاضرة

:2-.1(.)14نولة

صخةحولجدالمنليس.ال!باصل)ب(

أقوالبعضهناكإنما.هوثعالنبيإلىهونسبة

هناك:الكتابوتأليف.علهافيليستيهوذاعن

ىلورضما-3()فاولىمجموعة.عموعتان

خبرةعنونبذة،الزواجموضوععنالنبيأتوال

تضم(41-4)فثانيةعمرعة.الزواجيةهوشع

علىوتوليخأالحاضرحولونث!كياتاقوالا

كاتباأنوبظن.الزواجرمزبدخللاهنا.الماضي

هوشعاختباراتبخبرلهماوقذمالمجموعتينضم

2-8(.:1)الماضيصيغةفي

جهوهحبهوالرئي!يالموضوعالتعج.)ج(

رمزلىان.الضدبئيتجاهلهحثوهو،لشعبه

اخيارفبعد.فريدةبطريقةالحبهذايبرزالزواج

حب)لثدقصيرةمدةأمينآا!رائيلظل،الله
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ننكر.المرةبعدالمرةربهخانثمالصحراء(،

علاتاتفعقدواالنيوقراطية،لمبدأالملوك

،الجيوشوجمثدواجيراخهم،معدبلوماسية

الكهنةيراقب.محضةبثريةوصائلإلىولجأوا

جفالإنهم.بالسلاحالآنينويهاجمونالذبائح

فلاالعبأما.الشعبيعفمواأنبعرفونولا

يعبدالجرلمة،يقترف:يهوهمتطفباتيعرف

صبأماوعثشار.بعلوتماثيل،السامرةعجل

عادوما،الربعنابتعدالشعبفلأن،هذاكل

لاالضبيقدمهاالتيفالذبائحإله.يتعرف

به.والتعفقالمحبةهواللهيطلبهوما.الربترضي

فحكم،بهيتعفقوأنالله!بأناصرائيلرفض

بليتقم،لا،الربسيعاتبلهذا.نفسهعلى

منالخائةعروسهيحرمواذ.شجهخيرأجلمن

والنجاحالوفرمنبها،شزتالتيالخيرات

الى،الريةفيالعهدزمنإلىبهاسبعود،السياسي

الحب.وبدابةالخطوبةوتث

هوشبا

الذي2(:43ارعزرلا:)أوبازنياوالدا("

42:1(.ر)1ارمياصلاةيطلبغيرهمعذهب

أورشليمأسوارندشينحضريهوديرنيس2(،

32(.:12)نح

01:3-5(.)بشحبرونفيكنعانيملكهوهام

-23(.:0116)دىأمامههزمولكنهيشوعقاوم

الاناجيلربولاأبامفيترجم.الرها+457اسقفها

تيودورستفاسيرنرجمكما.البونانيةمنالمفدسة

"المرجم".الثرقيينعندفئقب.المصيصيئ

النربيين.الحورتيرلدىالعظمىالالاهةهيمية

حذدهاالرقثة.المنطقةفيلهاأئرلاولكن

مع.تثوب،كزوجةالسوريوناللاهوتيرن

تماهت،الئاكحتوسيليأياموفي،الخةالمملكة

عبدت،.الثسس،اربنةالعظمىالالأهةمعهيبة

كيزووتنا،اوغاربت،،الألخ"،حلب5لطبؤرع

الاوساطبهافتعفقتأودا(،لوازنتيا،،)كوماني

لا.الخيةالامبراطورلةعهدفيحتوسة5فيالرسئه

ولكننا،الالاهةهذهطبيعةالمعرفةكلبعدنعرف

دسهيرو

فياللاهويونتحذثلهذا.الامالالاهةأنهانظن

مع)الأمأفيوصوما،"ميبةعنويهزووتناسوربة

(،الأناضولثرق)فيالولوفئةالحقبةفيالولد(.

اللوفيينلدىالعاصفةإلهزوجةهيبةصارت

ليدبةفيأيضايبةونجد.صزوماوأم)ترخونت(،

هيبةكانت)هيفتا(.سبازيوسزوشكزوجة

لهاوكانالحثبة.الامبراطورئةبنتيونفيكالملكة

عشتار.،اشارة،كويابة:الالاهاتشبلاطها

تيابنتي.هووزبرلهاكانكما

القديمة.اسيولوليسأوأيتهيالعراقفيمدينةهيت

الفراتوراءماإلىحلبمنالقوافلمحطكانت

أحضويروشبلاطفيالخصيانأحدهيجاي

(815،،2:3)اس

)فريجة،ليكوسواديفيقديمةمدينةهيرابولش

صارت.الثافيأومانشأضسها(.الصغرىمآصية

بمياههااشتهرتق.م.!ه!اصنةمنذرومانية

مسيحيةجماعةفيهاكان.القطيونسيجهاالحارة

:13(.4!ولاودقيجماعةمعبولسيذكرها

علىالجديدالعهدفيهبرودساسمينطبقهيرودس

،اي6:مراي،:14تفي.عديدينأشخاص

4:27؟أع،اي23:؟اي8:3:9،؟ى31:لو

انتيباس،هيرودسالتئرارخسإلىلير،ا:اس

هبرودسالملكإلىنثير12:اياعفي.الاول

إلىنشيرا:هولواكط2:ثفي.الاولاغريباء

فيالرئبسيةالاحداثسنذكرالذيالكبيرهيرودس

.بالمغامراتوالمليثةالطويلةحباته

4.ق.مأعمهيرودسكان.شبابهأؤلا:.

ملكابنةوقبروسالادوميانتيباترابن".(.مب

اليبياتذكرلا.جهودينسلمنيكنلماذآ.عريى

يوحنابلاطفيهيرودسترقي.الستنسائهمنأيأ

والدهكانحيث.(.مق04)63-الثانيهرقانوس

تيصر،يوليوسبرضىاتبباترنعتم.البيتقئم

النالية:ال!ةوفب.الجليلعلىحاكماابنهفجعل

يرليوسموتبعدسورلة.بقاععلىحاكما

فثثنهبومبيوسحزبإلىانتيباتراننقلتيصر،

ئهرولما.وظيفتهفيسوربةح!مكاسيوس



انتيباسهيرودس

24أسنةواوكتافيانانطونيومىيدعلىكاسيوس

رضىعلىيحوزانهيرودساعتطاعق.م.(،

الهودئة.علىتترارخا41سنةوشميانطونيوس

.الرومانمنسوربةالفراتيونأخذ04،سنةوفي

علسسضاهوناك،رومةإلىهيرودسفهرب

آخرانتيغونيسمحكاليهوديةعلكالروماتيالئيوخ

جاء.الفرانيينأمامالطريقفتحالذيالحضمونيين

انتيغونشىالقائدقهرالرومانيينوبمعونةهيرودس

شملتده!(.7)سنةاورشلبمواحنل.(.مق)38

اريحامنطقةعدامااليهوديانتيغونيسدولةمملكته

فيانطونيوسهزيمةبعد.لكليوشرةتركهاالتي

رضىعل،هيرودسحاز.(،.مق)31كسيوم

بعد.غزة،السامرة،جدارا،اريحاونالاوكئافيان

)أممط:باتاية،تراخونيتيس،أوكسطسأعطاههذا

ذلكخلال(.حوران)أيحورايئيس(،باشان

سلالةأفنىقدهيرودسكانالونت،

يمارسبموجبهاالتيالعادةوألغى،الحثحمونيين

.الحياةمدىوظيفتهالكهةرئبس

البناء.بأعمالخاصةحكمهتصتز.حكمه:ثائ!.

)السامرةسبطية:جديدةهلينيةمدنأأ!ض

انتيباترس!شرابون(،)برجقبصرية(،القديمة

)فيفسائيليىوتيصرية(،اورشليمبين،)كفرفي

هيروديون:باسمقلعتينسمى(.الاردنسهل

شرقيفيوالاخرىلحم،بيتقربواحدة

بأبنبةوالحديثةالقديمةالمدنوجضل.الاردن

لطالعملبدأعهدهمن18العنةفي.فخمة

عهدفيالا،العملهذااننهىومااورشليمهيكل

.(.ب.م)62--64ألبينوسالرومانيالحاكم

والمسرحالملكيوالقصرانطونياقلعةودت

قدوالكسندريونهرقانياقلعتاكانص!.والملعب

هما،بناءهيرودسفأعاد.غاينيوسيدعلىدمرتا

فيجغ،مصعدة)مقاور(،ماكبرونتوزاد:

.بيرهفيحشبون،الجليل

هلينيهيرودسكانالهود.مععلا!تهلالئا:.

نقولا)ببنهمبالهلينييننفصهوأحارو،القلب

نأمجاوللمأنهإلأأورثليم.فيالدمثقي(

0135

تبلهحاولكمااليهودعلىالهلينيةالحضارةيفرض

فاحترمحكيمأ،كاذابيفانبوس.أنطبوخس

معبالحسنىوتعامل،القديمةالشبعادات

حصلتعدبدةأحداثأولكنالفرلسيين.حزب

مماندته،الخاصةحياته،الهيكلبناءخلال

لتموللوالضروربةالمرتفعةالفراثللهلية،

لدىتململاخلقهذاكلالبناء،اعمال

بحياثهنتعفقمحزنةنفاعيلفيندخللن.الشعب

بل،شخصيةبسببلاالكبير،شئي.الخاصة

كلمنأفادتالتيالملتويةياشهبسبب

الفخم.وبلاطه،العظيمةوأبنيته،الظروف

انتيباس.*رجانتيباسهيرودس

ومربمةالكبيرهبرودسابنالأولفيلبسهيرو!س

14:3،)متالاناجبلفيفيلبسس!ئي.الثانية

6:17(مر

ايطوربةتنراخىوكليوبتراالثانيفبلبسهيرودس

الاناجيلفيفيلبسسئيوتراخونيتش.

3:1(.الو

اغرلباس.!رجالاولأغرلباسهيرودس

اغريباس.،رجالئازاغرلباسهيرودس

اسمايرد.هيرودسإلىن!ة:هيرودسيون

فيالجديد.العهدفيمراتثلاثالهيرودسيين

.معإنهم12:13.مر-22:16مثفي3:6،مر

تحدثشيعةمنليسوا.يوعخصومالفريسيين

هيرودستحسبوكانتالكنيمةآباءبعضعنها

مخبلةفيالاتوجدلمالشيعةهذه.المسيحالكبر

نجودهم:عنهمقالوا.الهرطقاتعنالباحئين

أعطاهاسمامامنحن:آخرونوتال.هيرودس

رج)ولكنرومةمحبيعلىرومةتسلطرافضو

نأمو،العقلإلىالاتربالرأيولكن3:16.مر

انتيباس.هيرودسحاشةرجالهمالهيرودسيين

هيرودسزوجة.وبرنيكةارسطولولىابنةهيرودبة

تزوجث،هذابعد.التترارخسلي!الذيفيلب!

وصارت.شرعيةغبربطريقةانتيباسهيرودس

فيلبى.هيرودسالتترارخسزوجةصالومةابنتها

يوحنارأسبقطعفأمر،هيرودسعلىأشارت
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أريسلحينوز(.14:ا-12)متالمعمدان

هيروديةرفضتةالمنفىإلىانتيباسهيرودس

زوجهاورافقت،الامبراطوراليهاقدمهالذيالعفو

فرنسا.فيليونإلى

)484-.42هيرودوتوس:اليونانيةفيهيرودوض

فيالسياصييناللاجئينمنعائلةفيعضو.(..مق

)فيليفدامبسالطاغيةحاربلأنهساموسجزلرة

إلىعادولكنه.للفرسالخاضع(هليكرناس،مدية

بأسفارقامثئم.الطاغيةطردعلىوعملهلبكرناس

النيلوصعد،آسيا()فيسوسإلىفوصل،عدبدة

عنعداهذا،افريقافي(الفيلة)جزيرةالفتينحتى

دؤنوهناكاثينةفيأقام،446-445سنة.اوروبا

المؤففهذاقسم..مقالأولالفرنمنذ."التاردخ"

لحروبالرثي!يالمرجعفظلكتب،تسعةإلى

بالاتنياتهيرودوتسواهتم.البونانفيالفرس

مركزشاملتاربخكتابلنافكان،والحضارات

اكثرفيوحاول،أبحاثهتوشعت.فارسبلادعلى

الحقيقةوعنفبحثمحايذا،يكونأنالحالات

فيالانسانيكتشفلكيالأعاطير"غربل"

المعابدفيالمقذسالارشبفإلىذ!.حقيقته

لوائحإلىيدهووصلتصاموس(،)دلفوي،

الأعحالعندوتوثف،عسكزلة،ضرانبثة،رسمتة

تاريخهدؤنولما.وجدهاالنيالمدؤناتوقرأ،الفنثة

سبقره.مؤرخينمعملاحظاتمنعندهماتابل

طئقوهكذا.هيكاتيس،كسانتوس،خارون

الصحيح.النقدقواعد

مدفنه.الكببرهيرودسفيهاجعلقلعةهيروديوم

وجدتوقدلحم.بيتثرتيجنوئيتقعوهي

فخارثة.شقفاتفيها

بولسيسميه.رومةمنمتهؤدمسيحيهيروديون

عبداكان16:11(.)روعليهويملم"نسيبي"

وحرر.لهيرودكط

مبانيتزئنكتاباتعلىيدليونانياسمهيروغيف

النباتعالممنللكتابةالعلاماتتؤخذ.المصرلين

يشعملهاالتيوالاشياءوالكوكبوالحيوان

هناككانتالو!ىالمملكةفي.يومكلالانسان

الضخمة،الكتابةهذهومعتقريبا.علامة007

والمس!حاةوالمبسطةالجرارةالكتابةالمصرلوناستعمل

الخاصة،طرلقهاانبعتهذهالهيرائية.الكتابة

الساجالقرنبعدالرموز.واختصرتفتطؤرت

الكتابةهيغتصرةكتابةالاستعمالتيددخلت

و)1الهيروغليفيةالكتابةمقابلالشعة()اوالديموتية

استعملهاالتيالهبراتيةوالكتابة(المقدسةالكتابة

.واحدةكتابةامامالواقعفيولكتا.العلماءالكهنة

)ار(،ميهل

7:ا-2،صم2حسب.اوريثلبمهكل1(،

مثالعلىهيكلايبنيأنداودأراد:ا،17أ!ا

الذحضرررمز،العهدتابوتفبهيجعللكيقصره

بأنناثانالنبيبواسطةعزتاللهولكن.ئعبهوسط

بهذايفومالذيهوالعرشعلىيخلفهالذيالابن

-12(.اا:17فىخا؟-7:1213صم)2العمل

داودفيقوله،اللهفرضهالذيالتأخيرلهذاالسبأما

كثيزا،حاربلقد22:8:أخافيسيمانلابنه

وهذا،سلامرجلفسيكونابنهأما.الدموسفك

؟ا%)الهيكليبنيوهوآ9(،)اسمهعليهيدكما

إطارفيعينهللوضعوتقديم5:16-91املرج

قزرالذيهوداودإنا:22أخايقولدبلوماقي(.

علىهوأقامهالذيذاكالمحرقاتمذبحيكونان

21:18-28(أخ)االيبوسيارنانامناشتراهبيدر

الذي-25(،24:18فصم)2اليبرصيأروناأو

22:2(.تكرج3:ا،أخ)2موريةجبلعلىبقع

هبكلهو.اولهيهلوكان.سلمانهيكل)أ(

للكلمة،الحمريبالمنىاثرأينجدلم.سليمان

سنةفرضتةقذممنجاءولكن.الهيكللهذا

فيترىاليالقديمةالعمارةبأذتقول0791

انتمت،الثرلفالحرمسورمنال!ئرقيالجدار

وحسب.والهيكلسليمانقصرساحةإلى

نإ،فهمهيصعبالذي6-7،املوصف

اصغر)كاناتساعهفيتكنلمالهيكلهذاعظمة

بناءهو.زبتطجمالفيبل(،سليمانتصرمن

مع،الضبإلىالئرقمنموخه،متطاول

تاعاتثلاثوتضقن.الرقمنالمدخل



الهيكل

يفصلالذيالدهليز()أوعولام:متداخلة

بعد:فيما)ستيالهحل"و.الرواقعنالهيكل

الكبيرةالقاعةكانالذي(المسكن،القدس

قدس)أيدبير*و.الحبادةشعانرلاقامة

النقديسكلمفذسموضوعوهوالاتداسى(

أهثل،فيؤجدالعهد.تابوتؤضعحبث

ومذبحالتقدمةلخبزالتقدمةمائدةخاصلثكل

فقد،المحرقاثمذبحأماالحطور(.:أأوالبخور

8:64؟)املالمعنىبحصرالهيكلأمامصار

8:12(.أخ2ر!16:14؟مل2

فبحفاحذدقدالمذبحهذاموخ!كاناذا

التيالتفةعلىذبيحتهداودتذمفيهالذيالموضع

علىيعنيفهذا،الشمالمنالمدينةعلىتحرف

التك.هذانقاطأعلىهيالنقطةهذهأنيبدوما

التئةهذهقتةبروزكاناذاأنهيعنيوهذا

يغطتهالذيالصخرعلى،الحالطللبروزمتماهثا

يعارضمافهذا،الصخرةت!ةاوعمرجامع

فيالهبكلموخحذدالذيكوفمانفرضئة

بهذالمحيطاييالمرتفعةالهضبةشالثمالىالقسم

فائدةلاالرونز،منعمودانوكان.الجامع

عمود.الرواقبمدخليحيطانلهما،هندسئة

ستي(المدخلإلىننظرحينالبمين)عنالشمال

صليمانأرادواذبوعز.الجنوبوعمود.ي!ين

،حيرامخدماتإلىلجأ،الابنيةهذهينفذان

2-15(:2أخ2-32؟515:ملا)صورملك

منالآتيالخث!بخاصبثكللهقذمالذي

عملفيمخضصينواشخاضا،لبنانغابات

كانالذيحيرام!الفتانأإليهأرسلكصا،البناء

أخ2)حسبدانقبيلةشوأمهصورمنأبوه

نفتالىقبيلةمنأرملةكانتأو2:12-22(،

اذانحجبلا،إذن7:13-14(.امل)حسب

قد،القصوبوالحجروالزينةالتصامبمكانت

بنواالذينالفينيقيينمعابدفيؤجدمااسنهلت

سئماولاالمجاورةالشعوبلدىأيضامعابد

يدعلى587سنةدترقدالمجكله!ا.الاشورتين

البابلى.نمرنبوخذجيوش
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هيكلهوالثافيوالهيهلالثافي.افيكل)ب(

صنةالمحرقاتمذبحأعيدوزربابل.ششبقر

كده.سنةالهيكلببناءشثمبضروبدأ538،

بفضل052-515،صنةزربابلالعملوسيئاج

فارسملكيوداربوسكورشاستعدادات

ندمواالذبنوالصورئبنالصبدونببنومعاونة

حجرجأ-6؟)عزلبنانأرزخثبأيضا

الهيكلهذاأنغير-3(.ا:2؟-15ا1،4:ا

منأصغركانالكئير،الثيءعهنعرفلاالذي

ولن.-13(.312:عزرخ:2،3)حجالسابق

تحوللأهئمأمما.العهدتابوتعنحديئابعذنجد

تتوخىبهو()جمعأبهاءأضافةفهو،النصميمفي

الهيكلهذاذن!.أوضحلثكلالقدسعزل

السلوقيالملكيدعلى..مق916شةوشب

167سنةقذمالذيابيفانيوسالرابمانطوخى

المحرقاتمذبحعلىالاولمبيلزوشذبانح

-ا6:؟5:15،16مك22-23؟ا:امك)1

164إصنةجدبدمنوتكزستطفرولكنه7(.

!ا:36-ع!؟)امكالكاثمابهوذابفضل

01:ا-8(.مك2

الكبيرهيرودسوهيكل.هيرودسهيهلأج(

الهيكلالآئاروعلماءالمؤرخونيقبرهالذي

للهيكلامتدادأايهودواللاهوتيونالثاك،

لدىبالواضحدوتالي!وصفأعنهنجد،الثاني

)العا!ياتيوسيفوسفلافيوساليهوديالمؤزخ

أ-5:48البهودئةالحرب425-15:038؟

مفالفيكلائاعنهنجدكحا*2(.

نأيوسيفوساعتبر.اثمناةمن"ميدوتلا

بناءيعادكانساعة،تتوقفلمالعبادةشعائر

نجيالذيذاكمنوأجملاكبربشكلالهيكل

بشكلفوشعتساحتهأما.المنفىمنالحودةبعد

والجنولق.الث!مالمطجانبيهعلىخصوضاملحوظ

الارضانحلارعنعؤضوا،الثصمالجهةمن

،،سليمان"اصطبلاتسمئتهامةبقواعد

الحانطفينجدوهكذا.الملوكن!"البابلتحمل

الريفالحرموجدارالدعملسررالرقي
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عدتمالهبرودوسي(،الهيكلنقريثابقابل)الذي

بماهيرودوسبناهماالتصاقبسببتواصل

الجنويتةالزاويةشمالإلىتزا32بعدعلىصبق

سنةبدأتالتيالحفرياتأماالور.لهذاالشرقئة

ساعدتافقد،سنواتعثرعلىوامتذت6891

الهيكلهنا.الملوكيالبابزينةإلىالتعرفعلى

على،آبشهرمنالتاسعفي..مب07سنةدئر

تيطس.بقيادةالرومانئةالجبوشيد

رئي!أنيبدو.الكوكبابنسمعانيكلأد(

)132-الكوكبابنالئانية،اليهودئةالثورة

فيهاالتيالحقبةخلالبلأقدب.م.(،135

نحن.بصرعةالهبكلببناء،أورشيمعلىسيطر

صكها.التيالنقودبحضعلىالواجهةنجد

فيالعبادةشعانرلاستمادةعملماوعمل

هيكللبناءمثالئةثارءوغرضت.أورثلبم

الذي:3-44ا؟04حزأولأنذكر.أورشليم

علىللمحافظةالقصرعنالهيكليبعدأنحاول

تحيلهكماالاسيانبينهيكلوهاكثدسئته.

فئوخى(قمرانمغاورفي)وجدالهيكلدرج

الله.تداسةعلىبحافظأنببنينه

الزمنفيفل!طين.فياسرالييةهيثل،2(

عديدة)معابد(هياكلكانت،للمنفىالسابق

مروزاسنيبشإلم!دانمنآئارهاكئشفت

اورصليمهيكلتشبهكلهاهيوعراد.بلاكيش

بقولجرزبم.هيكلوهناكالمثفث.بتصميه

الاسكندرزمنفيئنيإنهيوصبفوسفلافيوس

347؟322-324،أ:031،ا)العادياتالكبير

ابيفانيوسالرابمانطيوخسولكن.256(74،:13

المضيفلزوشوكزسهالهفييبالطاجطبعه

سنة26-263(.ا:12العاديات6:2؟مك)2

الأولهرقانوسبوحنادثرهق.م.128

قيلةآثاربقبتوقد.254-256(:اس)العاديات

الفنتينهيكلممر.فياصائيلئةهيهل،3(

دينيئتساهلعلىيدكهو(.الميةجزيرة)أو:

أتامتالتيالحربئةاليهرداوئةالمحتوطةلدىمفرط

منالجنويىالقسمفيفتبثت،الفيلةجزيرةفي

(بهوه=91:91إثى)رخلياهوهيكلاالجزيرة

أصلمنأخرىآلهةإلىيهوذاإلةضنمحيث

أهلاجتاح..مق"14شة.سورفيأوفلسطيني

فيتقذمذباثحأثارتهموقد،الهيكلهذاالمنطقة

-)خنومالالهلعبادةالمصرلونكزمهاالتيالفنتين

هذامنالذكريتحقشيءيبقلم(.الكبش

اليهودبة(.)نليونتربوليسبكلوهناك.الهبكل

فيالكهةعظيتمالثاكارنياابنالرابمأونياكان

فأخذ..مق175سنةقتلثمعزلالذيأوريثليم

فيلوبورالسادسبطلبموساللاجيالملكموافقة

الثانبة،كليوبتراوزوجنهق.م.()181-145

بحكهيكلأالدلتا،فيليوننوبوليس،قفضتد

شة*الهيكلهذاسيقفل.أورشليمهيكلعل

42-70:اليهودية)الحربالرومانمنبأمر..مب

.-*(13:62؟-هه21:3873دياتالعا،436

آثاركئثفت.فل!طينفيكعانئةهبحل4(،

والزمنالنيوليتي،الزمنإلىتعودعديدةهيثل

والرومانوالهلينيينوالكنعانيين،للكنعانيبنالابق

الكبيرهبرودسعيهاسخاالنيتلكسيماالا

فهوفلسطينفيمعروفهيكلأقدمأمافبناها(.

إلىيعردهو.اريحافيالتاسعةالطبقةفيوجدالذي

وهذااثمفث.بتصميعهويتمئزالنيوليتي.الزمن

في،الكنعانئةالهي!لفيؤجدالذيهوالتصميم

سئماولاالمنفىقبلئنبتالتياسرانبلبنيهيثل

صليمان.هيكل

الهيكل.درج*رجالى()درج،يكل

هيلام

قد7:35(.أخ)ااشيرنسلمنرجل،1(

آ32.فيالمذكورحوتاميكون

36:22.تك.لوطانابن.حوربةعائلةجدهمام

العيد.:همان

بهوذانسلعنزارح.ابناءثالث،1(

حكماء5:11أمليذكر2:6(.أخ)ا

الازراحي،ايتانمصر.وفيالثرقفيمشهورين

.ماحولبنو،درداع،كلكول،هيمان
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يليمانهيكلفيالمغنينرئي!،2(

6:18-23أخاإلىعدنااذاه:12(0أخ)2

نأنرى15:17،91أخاوالى(أنساب)سلسلة

قهات.عائلةمنيوئيلابنهومغن،هوهحان

انهيعنيهذا.الازراحيهيحان:نقرأا:لم!مزوفي

وهذاالحكيمبمانبينالمرتلخلطهل.زارحابن

الازراحيايتانعنيت!كمأنأرادأنهأم،المغني

98:ا(؟)مز

ا:02اتمبهئنذد.أفسىمنمسيحيهمينابس

الذيالكذابالمعلمنفسههوجاحد.كمسيحي

2:17.تم2عنهتتحدث

عدينةعم:13.إض13،ة18:3491؟مل2هينع

وذكرتسنحارببقبلالامئوربوناحتلهاسورلة

نغ،كأرج.وسفروايمعؤةمع

والله.واحدمنمؤتفةيونالئةكلمة)ا!(هينولاولة،

تنتميالنيالمجموعةفيوتوحيدهاللهعبادةهي

وضغكانذاك.أخرىآلهةوجودانكاردون،إليها

.يعبدونالذىإلههميهوهلهم.طوللةمذةالعبرانيين

داخلتنحمرالذوقؤة.إلههمالشعوبولسائر

يهربأنيونانحاوللهذا.فلسطينأرضحدود

بأنالقولإلىالفهمسيتطؤرولكن.يهرهوجهمن

أناصيإي،البعيدةالجزائرإلىتصلاللهتدرة

إلىالهينوناوتةمنننتقلوهكذا.الأرض

إلهلاالذيالواحد،الالهعبادةأو،المونوتاوتة

كلها.الأرضفيصواه



!!ي!يآإيمغ!م

يمولخ!أأئم!(

ثيبه!شبمثابنجما

غرلقجنوفيفيبابأورصليم.فيال()بابوادي

أخ)2الملكعزياحضنه.هنومبوادييئصلالمدينة

بدورةليقومنحمياانطلتىالبابهذامن26:9(.

هذازتم15(.،2:13)نحالأسوارعلىتفقدئة

3:113.)نحأورشليمسورمعالباب

غرئييقع.لبنانشمالفيضثقوا؟برلزاوادي

)القئوعة(،لقموعتالشرتيئالمنحدرعلىالهرمل

معالصخرفينصبانهناكوجد.ربئبعلقرب

حملاتإحدىخلالدؤنت،نبولابلونئةمدؤنات

الأولىالمدؤنة703(0)لوالثانينضرنبوخذ

أيضانجدهموضوعوهوأسذا،يقاتلالملكتصؤر

(.لبنانأشمالالسغواديفيصخرئنصبغلى

أرز.شجرةبقطعوهوالملكتصؤرالانيةوالمدؤنة

الأرزغاباتإلىالدخولطريقالواديانهذانشكل

العاصيوادىعبرالآنينالابلئينإلىبالشبة

حمص.ومدخل

!!رائي!ونجوالفلسطبزنفيهاتجابةموقعالطمةواد!

جلياتداودقنلهناك91(.17:2،)اصم

02تبعدالتيالسنطوادي:الوم01(21:0)اصم

آلهرجلحم.بيتمنالغربماالجنوبإلىكلم

)عمق(.

مدؤنات.،دالية*رجمدزنات،داقيوادي

منشعببذكراحتفظسهلأووادرفائيموادي

علىوهوأورشليممنقريئاالمكانكان.الجبابرة

16(.:8:18؟15)بشوبنيامينيهوذابينالحدود

صم)2والفلسطئونداودرجالتبارزهناك

23:13(.صم14:92-13؟اخا=5:1822،

.حزايونءرج.ه،ا22:إشالرؤلاوادي

برلزا.واديءر!السبعوادي

الملك.وادي8رخشوىوالي

صفاته.،رجصالالهوادى

إلىيصلصورمهنطقةفيطيعيصقععاثوروافىي

كلم(.4)يبعدقانامنالشرقإلىمزرعةوادي

يعودورشم،الصخرفيحفرناووسبوجودإشتهر

الفارسيئ.الزمنإلى

مصر.*نهررجالعريضوادي

طرابلسمنالجنوبإلىكلم002يبعدالعمودوادكط

إلىتعودجنائزثةمبالؤفيهوجدتلييا.فيالغرب

نمران:فونيقتةمدؤناتمعالمسيحئالأولالقرن

معذفن)هذاجطيطبنيمرور.مشوكاكث!انبن

(.وحفيدهوكثتهزوجته

.الغسولحضارة"رخغزةوادي

الجتالبحربينيقع.العربةمنقمالمحوادي

رجالموآبثين.داودهزمهناك.العقبةوخليج



المغارةوادي

=ابيشاي()أمام18:12أخأ=13ة8صم2

هزمالزمنمنقرنينوبعد(.يوآب)أمام062:مز

14:7مل)2يهوذاملكأمصياأمامأيضاالموآبيون

25:11(.أخ2=

سياء.لجزلرةالفردالجنوبفييقع6المغاروادي

المملكةفيالمصريوناصتغئهامناجمفيهوجدت

الحديئة.

ألالومجعلفيه.أورشليممنقريبوادالملكوادى

نراهالذيالمدفنهولش:18(.18صم)2نصئا

الهلينيئ=الزمنإلىيعودوالذممطقدرونوادكطفي

انهزمجثضوى(كرر)أوثوىوادي

ابراهيمالتقىوحيث،وحلفاؤهكدرلاعومر

17(.:41)تكصلىوموملكوملكيصادق

شحالنيقع،مصريأريهولوجيموقعالملوكوادي

صدفنهو.الجريديرتلالوخلف.طةغرتي

عشرةوالتاسحةعشرةالثافةالسلالاتفراعنة

الأوللمحوتمىمن-8501(،)1535والعثرين

مدفنةالمدافناجملعئر.الحادممطرعصبسإلى

المدافنهذهكل.الئانيوامينوفيىالأولي!يتي

منبالقرب.امونعنخئوتمدفنعداماصلبت

مقذس(،حيوان)القردالقردةوادينجدماك

وامرأة،نفرتاريمدفنوخاصةالملكاتووادي

ابنخموستوالأميرالئافي،رعمصيس

أحدامرأةتتحيالملكةومدفن،الثالثرعحسيى

العثرين.اللالةمنالرعامسة

(.)وادييوشافاط*رجبوشافاطوادكله

الفخيرية.تل!ر!كاف!واشو

أيامفيأحداثهاوقحتتاريح!ةروابةبطلأمونوان

المخطوطيعودا(.12-ا)القرناناارعمسيس

وانكان)459-715(.22اللالةإلىالوحيد

لمركبخشتالبجلبفأرسل،طيبةكهنةمنأمون

زارحيثالدلتافيومزتانيسمنانطلق.أمون

الثاطئعلىدور،إلىفوصلوت!امونسمانديس

إشعوبوهمر"كلج"اأقامحيث،الفلسطبنئ

هو.الملوكإلىحملهاالتيا!ايامنهأخذوا.البحر،

حينئذ.تقليدئةهدايامعهيكنلم،جبيلإلىوصل
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ئذتلولم.يستفبلهأنتذكر(أبعلبعلزكررفض

وتنتامونسمانديىأرسلأنبحدإلأالصعريات

عائذا،كاندماذ.أمونوانزبارةتبررالتيالهدايا

.قبرصفيألاصة()أوةألا!ثيةنحوالعاصفةد!ته

.المخطوطيتوئفخا...القتلمنالملكةفخفصه

بينفسحتمصرأننرى؟الروايةهذهفينجدماذا

،أمونكهنةعظيميحكمهاالتيطيبةمنطفة

وروجتهلمماندي!الخاضعةالدلتاوبينهاريهور.

يعرفنبيئجلفيؤجدأنهنعرفكما.تنتامون

متوانرةكانتالتجارثةالعلاتاتوأن.الانخطاف

ئانيةجهةمنوصيدونوجيل،جهةمنمصربين

العمارنة.تلزمنفيكحا

أرنونوواديسوفةقرب.موآبفيواهب

2:14(.)عدا

قفرع.ءرجرعواهواهب

ليسواالذينعلىاللفظةهذهتدكترتليانىمنذوثني

مسيحئينليوا:أوغطينسوزاد.بمسيحتين

واللاتينياليونافيالأصلفيأمايهوذا.ولا

الريف،ب!كاناللاتي!ية()فياللفظةفارنبطت

جردئةشأنشأنهاالدء،فياتثرتالمشحتةلأن

اينة"القرى"ظكساعة،المدنفي،الشتاث

تمائاتقابللاإوثيئ!لفظةإنالوثنئة.للعبادة

اليهودفيالنقليدفينعنيالتيأممي"9لفظة

بالوثن.اللفظفارتبط،الريةأتا"اللايهودقي".

)نحطوطاتصادوقوثبقةءرجدمشقوثبقة

(.قمران

فأ(،)خزانةغنيزهفيأؤلآوخدتصمادوقوثيقة

الحاثر.القرنإلىتعودوهي،6918سنةالقاهرة

والوابعةالثالثةالمغاورفيمنهاأجزاءووجدت

الأولفي.ثسمينالمخطوطهذافينجد.والحامسة

وفي.التثنيةسفربدايةفيماعلىطويلتحريض

الوثيقةهذهفي.الئراخمنعدذانجدالثافيالقسم

مصبرالتاربخ،فياللهأعمالحولاتجارات

الحهد،الئلاثبليعالثباكوالأبرار،الأشرار

وعازاةالكافرلنعقابالجديد،واثمترعالجدبد

فنعد:الثراختسمفيأماجزاء.خيرالمؤمنين
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داخلللعيشنظمالعهد،فيللدخولالنظم

تنظيم،الجماعةعليهالمحافظطقوس،الجماعة

بثربشكلالثرلعةتبدو.الحقولاتقانون،الجماعة

معلمهوالذيالمششرعحفرهاقدغزيرةمياهذات

البر.

اليونانئة:في.مينفالعبرئة:في)ا!(وجه،

وبراهالناسيرىالجدمنجزءبروسولون.

لهذا.بالثاببفطىكانالجسمسائرلأن،الناس

)خرشخضايرىلئلأوجههيحجبالإنصانكان

)أيالثخصذاكيراهلئلأأو:3(،53إش6؟3:

فبهانجدالتيالعباراتفي34:92(.24:15؟

شخصعنتحذثفكرةأمامتارةنكون،إفنيم"

براناأنفيرغبتناعنوطوزا02:25(الاننظره

علىإصقطوعبارة:7(.818؟ت01)تثالناس

،17:6مت؟2:01را،9:42لاأ"وجهه

أنيجسرلاالذيذاكمرقفعلىتدلة:12(لوه

عبارةأما.أمامهالذيالشخصنحوعينيهيرفع

إليهنظرفتعنيآخر،شخصنحووجهه!!رفع

آخر،شخص9وجه"رفعو26(.6:)عدبعطف

عهالراضيرئيسهإلىينظربأنلهسمحتعني

النظربفكرةالرجهةترتبطوقد2(.32:ا)تك

الوجه،فيعني12:18(،مل3:212،ا)تك

32:2(.أخ34:172!أمز"النئة"حينذاك

الوجهيصبحأنطيعيئبشكلهذاعنويتفزع

لهذا27:91(.)أميرى"لا"ماتجاهيرى""ما

ا:02(،)نكالسماء""وجهعنالنمنيتحذث

البحار")اقلبثحاه7:18(،)تك"المياه"وجه

هو7(،61:)نك"الأرضو"وجه2:3(.)يون

القبمفئرأيضاهووالوجه.الأرضمننراهم!ا

اللهوجهواسننارة26(.:13)ييالعواطفومظهر

،31،08:48؟17،)مزوبركاتهرضاهعلامة

علامههووالمكدرالمظلموالرجه135(.:02911؟

الفبوقؤة2:2(.نح23:17،)أيالحزن

)أم،وجهه"قؤى.الرجهتعبيرفيتظهرانوضعفه

حالاتتظهرالرجهوعلىوتخا.بداأي7:13(

نفسهالح!خصعلىالوجهيدكعندئذ.الإنسان

لوحىا

وئصتنتجا(.ا:اكور)2بروسويونفيكما

يرىكجزءالوجهمنالاستحاراتمنسلسلة

المعبدواجهةهوفالوجهالمقذمة.فيويكون

25:7(.)إشالحجابموضعأو26:9(.)خر

25؟25:)خر"أمام"تعنيوجه"أمام9توعبارة

:22(.4احز

الئقعة.رأس*رجاطجروجه

التقدمة.خبز8رج)ال(خبز،وجه

الئوحيد.،رج(اقه)وحداشة

هـا،4الحمارنة)تللبنانطرابلىتكونتدوحليا

.)114

إال(وحي،

عناسرائيلإلهيختلف.القديمالعهد،1(

2:18-)حصافيالإلهفهوالكماء.الأصام

)فيأكلل!جبلفظةوحيهعنويفتر91(.

ديانةأساسهيالتيكثسف(:أيجلا:العربتة

اسراثيل.

حينذاتهعناللهكححف.اتريخفياقهوحي)1(

عبودثةمنخئصهوحين،ائبلاحليفآنهدك

26:6-9(.5:15؟تث02:2؟)خرممر

3؟13(امل4-5؟)قضاصائيلوانتصارات

الرصث.تدخلثمرةهي15(:12)حزوهزاثمه

9:7،)عاالأمممصائرعلىيشرففالته

إلأوحئالب!الناربخانفيشلثلا2(.ا:هدا

ولكنا(.:28)تثالعهدإلىبالنظريفشرحين

الذيللمؤمنإلأللتاريخاسكاتولوجيئمعنىلا

الله.بعحلوجودهيرلط

يعطمالخليقةجحالإن.الخلقزاللهوحي)ب(

وتجاه.4(ا38-03:أي؟2:11")خرخالقها

منالأولالفصلقذمالوثنثة،المبتولوجئات

فهذه.الكونعاصرخالقأنهعلىاللهتك،

فيلانهانعبدهاولامنهانخافلاالعناصر

ا:18-9130:ا-7،)مزالفديراللهخدمة

4:8-9(.غلرج22؟

فيهالذيالموضعهوالمحبدالمعبد.فيافهوحي)ج(

موصىيكلمكانهناك.نفسهعناللهيكشف



الوحى

فيعدهعلىدكوقد92:42-45(.)خر

بذلكفبينا-13(،.8:)املسليمانهيكل

لاستجابةواستعذ،المقذمةالذبائحعنرضيانه

الأنبياءتاد،الذبائحصعالمفشكولكن.الصلاة

التوراةنحوالشعبانتباهبوخهواأنإلى

نإ-0118:91حزوسيقول22(.:15)اصم

ومضى.هبكلهتركالله

تشكلموسىبيدالميهويةالثسلحة.المثرلعةد(

دورونلعب1(،9-اة31)نثاللهإرادةوحي

وان24-26(.31:)تثاسائيلعلىالشاهد

وتراجعاسرائيلوخياناتالتارلختقفبات

شرطالئريعةالطاعةمنجعلت،النبوءة

الرلثلمعرفةالوحيدةوالوشلة،اسرائيللرجرد

4:2(.ميا؟91بم25:4-9)مز

الكهنوتبيندانمصراعكانالأنبياء.!(

الرسمثونالمفثرونهمفالكهنةوالأنبياء.

فيموسىأعطاهاالتي!هم!:.ا()تثللثرلعة

بألغازالأنياءاللهكلم:8(.12)عدعباشروحي

ثخصتةدعوةموضوعولكئهم9(،ة12)عد

أعنواالسياصئة.السلطةعنيستقفونجعلتهم

ونذدوا6(،05:)إرالشعبأضكالكهنوتأن

منالمظلمةالحقباتوخلال.للشريعةبالخيانات

حرزاللأنبباءاللهوحيشكل،اسائلتاريخ

بكلماللهكانإذاحقيقثة.أمانةلعيشونداء

قبلهوفوحمه،الرؤىوفيالأحلامفيالأنبياء

لا)رأه(.رؤيةلار(ب)دكلمةنيءكك

اليوفانيات.إلىيشيرالقديمالعهدأنفبشك

يتكلمفحينووعد.بإعلاندوئانرتبطولكئها

المستعملفالجزءلهذا،.يراهالانمانيجعلالله

إلىيعودالذيددأج"نهو،الوح!عنللتعبير

:1(.15تك02:22:)خرالشفهيالاثصال

ويبقىيراهأنبستطيعلاإلانسانلأنبنكلمالله

هووالروخ34:ه-7(.+:02،)خرحئا

فهو.الوحيفيالساميالعامل،الشاملبعمله

23:2؟صم252،ة11)عدللنبئالكلامئعطي

الذينجميعلدىحاضروهو7:12(.زك

1358

فيدثون61:ا(،إش32:8،)أياللهيخدمون

11:12(.)إشوحنانهحكمتهعلىهكذا

الآقي،يعلنحيننفسهعناللهيكشفوأخبرا،

ا؟46:"إ41:22-23،لماشالمسنفبل

.نظرهلمحتهوالحمعوبفمصير8:2(.دا

سوفالأنبياءبهاتلفظالتيالنبوثةوالكلمات

اليومفيبزهاللهويكشفأ(.ا55:)إشنتحفق

وسيتوئع2(.2:12-ا)إشيومههوالذي

الوجهةهذهفيالبهودفيالجليانياالعا

حاضرةهيالتي،الوحيمنالاسكاتولوجتة

وحز.دافي

هنايتركزالوحيموضوعالجديد.العهد24(

على،المسيحيوعشخصعلىرئيسبئبثكل

يكشفه.جاءالذيالأبدقيالخلاصمتوى

أكشف("ابوكالبتو"الفعلانهنائشعمل

الاسمانعلىويفضلان)ظهر(،و"فاناروو"

دانفيشذ،داروسناو"فا(يارؤ)"لبسيس"ابوكا

ومكذا.تمامهإلم!بالتارلخليصلااللهعحلعلى

الاسكاتولوجيا.منالجديدالعهدفكركليتئزب

بفمالملكوتإعلانإن.الإزائثةالأناجيل)1(

شخصفيغايتهملءيجد،المعمدانيوحنا

الآبوحيإته12:128.)متبالذاثبسوع

النعلبم11:25-27(0)متملكونهوأصرار

صهناك.يفهمونهلاالجميعولكنواضح

)مرالساعةتبلمضمونهئكشفلامسيحاقي

الوالإنسانابنيظهرحينولكن3:12(.

منذ4:22(.)مرالحفيقةستسطع17:03(،

)متوالوضعاءللأبرارالسزكشف،الآن

16:17(.بم11:25

نإ.المسيحوحي:اولأ..البولسثةالرسائل)ب(

اقدالدهورخلالنحفياكانالذيالمسيح!ز

16:25،)روفعرفوهالأممإلى61نوصل

الوقتفييعنيالسزهذا:26(.أكو،ه3:أف

الكيسةمعبولسبهيؤمنالذيالتجئمدعينه

3:16(،اتمرجا:3!رو4:4؟)غلالأولم!

فالمسيح:3(.اعبرج2:9،)فلوالارتفاع
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يؤشس،والقيامةالفصحأحداثبعدبظهوراته

عنويكشفا-4(،:15)اكورالإبمان

:15-17(.ا)كوشيءككخلقفيه:أصوله

نأبقدروهو01(،9-؟2)كوالكونسثدهو

5:18-كور22؟.:91-اكور)2يخلصه

المبح:ي!وعبرحييستضيءشيءوكل91(.

القلوبأسار،!3:41كور2)لقديماالعهد

المب،(17:ا)رواللهبز،25(:41اكور)

3:23(،)غلالثردعةأعطيتلأجلهالذي

عنيكشففالته3:24-26(.)روا!ار!خ

)أفالمسيحلقيثيءككيجمعأنفيرضاهنحطط

فيالمسيحيزوحيأنهوالمدئىومن(.ا.:ا

السزإنبحيثسامءجذاهوالكينحمةمععلاقاته

الذيذاكبجلالةالرسولبولمىشحر.كفهيبقى

)أفالبئ!ريخقصلكيالصلبحتىائضع

قلبففي6-8(.5:رو-8؟ته2فل،2:16

)فليسوععظحةكلكث!فتالاتضاعهذا

ابنسزبكضفبأنكثفالذيفالرصول.9(:2

كور26:2؟16)دروبالكرازة16(ات)غلالله

11:1(،)اكوروالمثلا:3(تيرج2:14؟

)غلالمسيحأجلمنآلامهعلىسلطتهيؤشس

علىيؤشسهاكماا(،ا-ا.:4كور2؟6:17

1(.:ا)علاللهمنتكليف

اللهأبناءمحدإن.اقهأبخاءممدوحيثانئا:.

)رومبعديظهرلمهومالأنيوئا،سبكشف

ئخفيالحاضرالزمنوآلام3:4(.كو8:91؟

فيهئكشفبوموصيأني.(8:18)روالآتيالمجد

كور2؟4:ه؟3:13)اكورواحدكلعمل

يحياذلك،بانتظارا:7-.ا(.تس2!:.ا؟

الفصحفيتجلىالذيبالميحالإيمانفيالتلميذ

المجيءرجاءوفي،26(:17،16:ا)رووالقيامة

الكافرأيفماييبهشفالمجيءوقبل.7(:اتس2)

ولكهم.بسحرهمؤمن!ناللايجتذبالذي

الأخيرالمسيحمجيءبمطوعسيهلكون

2:ا-12(.تسى)2

اللهعنفالكشف.الوحيحملموهبةثافأة.

الوحى

النارلخيقودالله!ن!إذاإ.:17ا)أهـتمو!ةهو

المؤمنينيقودفهو،4(:4)غلابنهوحيأجلمن

الإيحاءاتلهذهليسخاضة.بإمجاءاتأيضا

تعطىهي.المسيحلسزالحاسمالطابمالخاضة

(2:2؟:12اغل،ا:12كور)2المرضلينلتقود

تجقباتهي14:16(.كور)1الكنيسةولتبني

المثتركةالفائدةأجلمن:7(12)اكورالروح

خاصنبشكلينعمونوالأنبياء:6(.14)اكور

،16:26رو؟31-41:92اكور)بالوحي

الأنياءعننمئزهمأنأردناواذا3:ه(.أف

انهم.إيحاءعلىالمختلفةالمعايبرنطتق،الكذبة

معتتطابقحينالحقيقثةاثالإيحاءتعرف

مامع:3(،12)اكورالأولالإيماناعتراف

12:4-6،)أكورقبلمنللكنيسةأوحي

مع،(13اكور)المحئبةمع36-+(،32،:14

12:28؟)اكوربالروحالخاصالنظام

)اكورالكنيسةبناءفيالمشاركةمع:لمهم!(،14

ماالنبوقيالوحيئويتواصل12(*14:3-5،

)أفالمسحجسدوبناءالقديسينكمالتواصل

4:1112-).

اليوحناويالأدبيستعمللا.يوحناإنجيل)ج(

فيقذممدلولها،فيلوشعولكئه"وحي"،لفظة

منل:أفعالخلالمنالوحيهذالاهوتلنا

مثل:أسماءأو.آمن،رأى،سمع،عرف

جاء.المجد،النور،الحياة،الحقيقة،الكلمة

14:17.)1:18،بكشفه،الآببرحييسوع

يسطعبحيثجذا،خاصبشكلاللهابنهو

)548-58(لأبيهطاعتهقلبفيلاهوته

والمملمكالستدتظص،بهالخادمنفسهئظهروحين

)8:28،ضيءككيكفوالصليب:3(.)13

والتعاليموالأمثالالمعجزاتوتتلاحق16(.:12

26:6،35،:)4هو""الذييوع.ذاكفيلترلنا

ئنيوقد11:25(.ا،ا:9-ا8:285؟

لمجثمدفد"إلتهكلحةأنيينلكيالإنجيل

علىيماعدناوحدهالإلمانوأن14(،،تا)1

أحثالذيذلكفيالسامياللهوحيتمييز
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)3:16؟الصلبعلىالموتحتىأخضاءه

الوحيهذانتيجةهووالإيمان4:28-92(.

يتابمالروحلأن،الوحيلهنانهايةولا92(.)6:

الغامضةالكلماتعلىالنورفيلقيعمله

16:12-ها(.)14:26؟

"ابوكالبصش"لفظةتتعمل.الرؤيايعمر)د(

اليهابعلىلتدلرؤفيواحدةمزة)رؤيا(

قرلتايحصلمالعبادهيبيقأناللهيرلدكذ:

مركزدة:فكرةحولالكتابويمتذ)1:ا(.

16،3:3؟،2:ه)1:7؟ي!موعالردثعيء

؟-91:1116؟41:14؟11:15؟6:17؟11

يصلكحينأ:7(10اللهشوبنم22:.2(.

الدهوردهرإلىالعالمهذاممالكعلىالمسبح

الظهورهذاإلىالكنيسةوتتشؤق)11:15(.

رب؟بامنىوتئاءل:أتتألأخها)22:17(،

السماوئةأورشليمبالإبمانترىأنتشطيعفهي

بل.13()7:المفدثينوجمهور(ه-221:2

يخدمحيثالتاريخيمصيرهاأيضاتفهم

يستطغالد.نحططتحقيقالنهايةفيالاضطهاد

و"ملوكالثيطانتوىتجاهيفرحواأنالمؤمنون

فيالآنمنذلهمهوا!لاصلأن!،الأرض

نفسهعنالذويكئ!ف15(.)12:السماوات

يوخههوهوالتاربخشدهو8(.،:4)1كالآثي

وتزلةالشزتدميرهيالتيأهدافهأجلمن

محتاربه.

المجمعلطالآباءأقزهدستورالإفيأار(وحي،

جا..6591الثادنثرلن18في،انفيالفاتبهافي

الوحي:فصولستةفيالمجمعئالدستورهذا

الوحيتاقل.الوحيطبيحةأوذاتهفيالالهئ

العهد.وتفسيرهالمقذسالكتابإلهائمالإلهئ.

حياةفيالمقذسالكتابالجديد.الحهد.القديم

الذيالوحيعنالمجمعيتحذثأنبعد.البهيسة

الكنيسة،فائدةأجلمنخاصةونعمةمرهبةهو

الكتابتفصيربكونأن!بكيفلنايبيق

المقذسالكتابفيتكلمقداللهأن"بما:المقذس

مفرصاءفإذاالبثر،طرائقعلىالبثر،بل!ان

ماحقيقةكاملآإدركايدركأنالمقذسالكتاب

بتفخصأنعلبهتوخب،إياهأبلغنائمااللهقصد

مماحقيقةهيماتسائلأ:الوحيكاتبكلام

نأنفسهاللهلدىحشنوماذا؟تولهفيإليههدفآ

المجمعفيهتوشعوما"؟لانهعلىيكشف

نيالمقذسالكتابعنالحديثهو،الفاتيكاني

العهدموقعحذدأنبحدوذلك،الكنيسةحياة

والالهام.الوحيإطارفيالجديدوالعهدالقديم

الكتبأمامموقفنايكونما:السؤالحينثذودطرح

إفالكية:واجمرامالخضرعموقفهو؟المقذسة

أحاطتالذيبالإجلالالإلهتةالكتبأحاطتتد

قاعدةهوالمفذسالكماب".المسبحجسدبه

و!وتالأنبياءصوتئسمعناوهوايماننا،

أنالكنيسةتعليمكلفعلى.نفسهالمسيح

للنفوسستكونالتيالمقذسةالكتبيسترحي

روحثا.وغذاءقؤة

منناولفيالمقذمىاليهابيكونأنيحبلهذا

التعمقإلىالكنيسةلمحتاج،هذاأجلمن.اللهشعب

دورهوهذاالآباء.شروخفي،نصوصهلما

الكنية.روحبحسبيعملونالذينالمفشرلن

التعليمأساسالمقذسةالك!تصبحوهكذا

والوعظوالفقاهةالكرازةويبرعاللاهولمن،

رجالكك"إنالنصنوينتهي.والتعليم

الكتابقراءةعلىيكتوابأنملنزمرناجميروس

دراسةدراستهاوعلى،متواترةروحتةقراءةالمقذس

كهنةاجمليروسهذاطليعةنويأقي.عميقة

رصالته،بداعياضطلعمنكلوتجبعهم،المسيح

ومنانجيلئيناشمامسةمنالتبشير،بمسزولئة

.ي!.الم!يحيئ..للنعليمنظامئينمدزسين

هوعملهكلوأنمحئةاللهأنعلىيدكوحيمن

انتقلكيفئدكبشرئةطرلقةإلىنصل،محتةعمل

الكنبعبرالبشر،بواسطةالثرإلىاللهكلام

لمالملهمونفالكئابالتقيد.عبركماالمقذسة،

مزعلىالبهيةعلىيخبقىضيء.كليدؤنوا

نحيانها،فيالأناجيلكتابةئتابمأنعصورها

تفسيرومندراستها.فيتأئلها،فيصلاتها،
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هناكبأنالعلممعوالجديدالقديمبعهديهالكتاب

كانمماإلىنصل،الكاملإلىالناقصمنتدزخا

انطلقتحبنالكاثوليكئةالكتابئةالرابطةأساس

فئةفيمحصوزااللهكلاميبقىلاأنيجب.9691

ككإلىبصلأنبل،واجملبروسالأخصائئبن

الكنيسة.حياةفيمكافتهويحتل،اللهشعب

،قصيرةهي؟المجمعئةالوثبقةهذهفينقولماذا

لأن.الموضوعهذافياك!رتوشعواالآباءليتولا

متمفلةقراءةإلىتحاحبحيثاجاكثيفاجاءالنصن

علىكئهيتركزآنهالنمنعظمةوتبقى.تأئلإلىبل

لماليهشيءكلينطلقمنهالذي،المختصالمسيح

توفيقبشكلجاءتالوثيقةوهذهثيء.ككيعود

الكتابعلاقاتكمثلونأخذ.موقفينبين

وانتهىوننافرات.معارضاتكانتبالتقليد.

بالكتابالتقليدنعارضلماذا:بالقولالآباء

يحملالتقليد.اللهكلامفكلاهاالمفذس؟

منتقليدلاالتقليد.يسندوالكتافي،الكتاب

نجعلهلمإنللكتابقيمةولا،الكتابإلىعودةدون

ماوفي.الكنيح!ةفيالحيالتقليدهوالذيمناخهفي

هنانحنوتفسيهرها،المقذصةالكتببدراصةيتعفق

الكنانى(جميععليها)توافقكنستةوثيقةأمامحفا

المؤمنينأمامكما،العلماءأمامالواسعةالآفاقتفثح

المقذسة.الأسفارفيالتعققيرلدونالذين

بعم)متعتقواسترولوجئسحرفيكتابعؤراوحي

الوسطى.العصورفياللاتبنئةفيدؤن(.التنجيم

اسرانيلربنيلعزراأعطيالذي"الوحي:وعنوانه

)أو:الكلنداردراسةإن".السنةطاجحول

أولمنانطلافاالسنةطاجترسمهذه(الروزنامة

الكتابهذا.السنةتبدأفيهالذيالأسبوعمنيوم

اسمهسام،إلىئسبمؤلفمنجذاقرب

سام".مقال"

عثرالحاديأكلمنضوسأصدرهابراءة)ا!(وحيد،

بأنبقولجنسانيرأيعلىفيهافرذ1712سنة

.للخلاصضرورئةالمقذسةالكتبقراءة

العمارنة.تكرسائلفي(البنانطرابلسموقعوخلبا

طرابلس.*رص!

ياوصا

.ميراث5رج،مبراث،ورث

الوركاءعصرامتذ.اوروك4رجال()عصروركماء

نلآثارهناك..مق0031سنةإلى0035سنةمن

وكقهاوعادودةالجنولئةكبيرةوحبوبةالقفاص

الوركاء.مدينةلآثارومعاصرةمشابهة

الأوزاناستعملت،القديمالزمنفيأوزانوزن،

بواسطة،والذ!كالفضة،الثمينةالمعادنلقاس

فيذب)!حجرمنالأوزانكانت.ميزان

الأوزانهذهصارت8-7،القرنوفيالعبرئة(.

استعمالتبلالتجارفيالتعامللتسهيلموخدة

منوكانت.الكلسيئالحجرمنكانتالنقود.

يحتويكيسنيئخملكانتالأوزانهذه.البرونز

25:13؟)نثالحزامفيلمجفىوكان،الفضةأيضا

ا!قبةفي6(.:46إشرخ؟6:11مي؟16:11أم

.الرصاصمنمسطحةأوزانوجدتالهلنستئة

لاالتيالصحيحةالأوزانعلىمرازاالتوراةشذدت

التجارفيالتعاملهدفأجلمنوذلك،فبهاغثن

؟أا6:مي،ه8:عا،!2:13تث:36؟91الا

42:4(.سي23؟16:1،02:01؟11:ا؟أم

اسمهوأوالهندتة()حصبوالمرغرلةالجمبلة:وشي

ملك،احشويروشزوجة.عيلامالاهةوشتي

منفحطتالملكأمامتحضرأنرفضت.فارس

زوجةإنهيرودوتصىقاليإ.11:اس)1مقامها

امرترش!.هيأحثحولرش

الحب!ئي.أخنوخكتاب5رجالحبتوصابا

يقولوصاياهيا!(عشرةوئلاثمئة)الستوعابا

ينقلهاكيموسىإلىنقلهااللهإنابختاتوكس

بنودهيالوصاياهذه.اسرائيلبنيإلىبدوره

)امورا(القزالينأحدرأعلن.وشعبهاللهبينالمعاهدة

أممط:،تريج)أو:613العددأنالئالثالقرنفي

365يتضفن004،ر=.02+ى=.افى!=3(ت:

أيامعدديوافقماوهذاممنوغا(،)أيصلبئاعملأ

نأيجب)ماإيجابياعحلأ248والشمسثة.النة

،الإنسانجسمفيالأعضاءعدديقابلنعمله

الرذادونيذكرهالمالأرقامهذهب(.23مكوت

لدىصحبحة)عتبرتفقدذلكمعتنائيم(.)أو:
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فيفاقئماتمرضوعوكانت.السطوكثةال!لطات

الوصاياوزعتالكلاسيكتة.الرابي!يينكت

يأ18:4-ه(،الاالأحكام،الفرائض:فئات

وكان.قريبهتجاهالإنسانوواجباتطق!ئةأعمال

محدد،وقتفينمارسهاإيجابئةوصاياآخر:ترتب

ثاك:وترتبالشكر.فحلمثلحزةوأخرى

ووصايا،الهيكلبناءيعادحينبهايعملوصايا

.زمانكلفيمفروضة

إلىيعود613!)الوصايالهذهتعدادأقدمإن

فيالكتابمنعددبهوسيأخذ.التاصعالقرن

وصايا:ففودهبنيجامثلأفكص.الوسبطالعصر

القلبووصايامنظور.كعملابهانقومالأعضاء

نجدالإيجابتةالوصابافي.الباطنفيبهانقوم

المعبد2(،الإيمانوشهادةالصلوات11

تقدمات4(بمالعلةالذبائح3(،والكهنوت

النجاسةفابم6(والنذور!الذبائع5(الأفراد،

)ئمنوالتقديراتالنذور6(التطهير،وطقوس

محاصلمنالاقطاع7(إنان(؟قذمهبيت

واليوبيلئة؟الححبتثةالسنوات8(؟الأرض

،الحيوانلحماكل01(،الكهنةامتيازات9(

وملكأنبياءمنالسلطات(12؟الاحتفالات(11

الحياةاحترام(14؟والشهادةالشهود(13؟وفضاة

بمالوثنئةالعبادةإقاء(15!القاتلوملاحقةاكبثرئة

القريب؟محئة17(؟الحربحولشراخ16(

المجرمين؟معاقبة91(،العائلئةالحياةأصاس18(

ئحئلفة.مدنتةشراخ92(العبيد؟وصر02(

الاالأوثانعبادةا(:السلبثةالوصاياوهناك

معوالعلاقاتالسحر2((،يهوهغيرآخربإلهتؤمن

الاسموتدنيسالتجديف3(الأوئان؟عتاد

فرائض5(،واحترامهالمعبدبهرام4(؟المقذس

النذور؟7(المقذسات،"اكل6(،الذبائححول

خدمهحول!ثراخ9(،للكهنةزواجتة!ئراخ8(

بثبابالهيكلإلىالدخولمنيحنع)مثلأالكهنة

محزمات11(؟اللاوتينح!لشراخ01(ممزدة(؟

النجممة(،الجوانات1الطعاممستوىعلى

السبتئةالسنة14(النذراء؟13(الخمر؟12(
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السلب(16؟ربىبلاالذين15(،اليوليلئةوالسنة

معاملةالعبيدمعاملة17(والإنكار،والسرقة

؟العدل(91،الثهوة(18بمنتةنحاإ

؟البرص21(،القريبمعالعلاقات02(

حفظ23(لللطة،الواجبالاحترام22(

ممنوعات25(والفجور،الزنى24(الأعياد؟

الملك.علىمفروضةشراخ26(،زواجثة

الدكالوغالعشر:للوصايانسختانالعشرإا!(وصايا

بعضمخنلفينشكلينفينجدهالعئر.الكلماتأو

02:2-17.وخر52:ه-اتثلب.الاختلاف

.01:4تثفيفنقرأهاالعثردا!الكلماتعبارةأئا

دكالوغ،بنيةفييبدوانلاخرونصنتثنمنإن

فينكتشف!أننستطيع.وصاياعئرمنسللةفي

عبادةتحرلمرنبستة:محموعاتئلاثفهماكل

ثريعةفرض.للأصناموالسجودأخرىآلهة

احترامتعنيقصيرةممنوعاتسلسلةال!ت.

فريضتينالمجموعاتهذهبينونجد.القرب

إعلانفيينفتحهذاوكلقصير.تفيربراففهما

منأخرجكالذيإلهكيهوههو"أنااحتفالمن:

العبودثة".أرضمصر،

العنهاصرفيهنجدعهدبشكلالنمنهذايبدو

إلىعودة(.الرقيهو)منالهولةإعلان:التالية

فرائض،(.شعبهأجلمناللهعمل)ماذاالتاردخ

يهوهيتركلا.أيامكتطولإلكيحمازاةمواعيد،

بشكلالشختانوتختلف(.عقاببدونعملأ

علىالباث.السبتفردضةعنالعبيرفيرئييئ

الذيبالخالقالاقتداءهو02خرفيالممارسةهذه

نذكزاالفريضةهذهمنفبجعل5تثأما.استراح

فيالنتائجويستخلص،الشعبلتحرلرأسبوعئا

منالجيديحزراليومذلكفي.الاجتماعيئالمجال

يفصلأنهفيالأخبرةالوصتةفيتثوشميز.العمل

فيوالرغبةالمرأةاشتهاء:الأخيرةالوصئةفيأمردن

منعنصرهيفالمرأة25:17،خرفيأما.البيت

الذيالتمييزهذا.الرجل""بيتتؤلفالتيالعناصر

ترقيمفيالاختلافبعضجعلتث،أدخله

الرغبة،عنالشهوةوفصلناتثتبعناإذاالوصابا.
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آلهةعبادةتحريمواحدةوصثةكنننجمعأنيجب

عئرلناليكونللأصنامالسجودوتحريمأخرى

هذا.الثالثةالوصئةالسبتيصبحعندئذوصايا.

خطفياللاتينثةالكنيحةبهأخذتالذيالترقيمهو

تبعناواذا.وأوغ!طينسالاسكندرافمااكلمنضوس

والسجودللآلهةالعبادةتحريمفينجدخر،

وصئةوالرغبةالشهوةوتصبح:وصئتينللأصنام

هذا.الرابعةالوصتةالسبتيصبحعندئذ.واحدة

اليونانثة.والكنيمةالتلمودترقيمهو

التدوينينهذينخلالمن.الوصاياتكوين2("

الوصايايجعلكانأؤلانثاشكلأنجدالجقين،

إلىيدفعناومامتوازئا.يكونيكادخطفيالعثر

الوصايامنأخرىسلسلاتوجودهوالقولهذا

وصاياعشرواحدخطفيتجعل،تث،لا:خرفي

شكلانفترضأنونقدروصثة.عشرةاثنتيأو

لا.سوايإلهلكيكنلا:يليكمايبدوأولانئا

لاباطلأ.باسميتتلقظلا.تماثيللكتصنع

أتكولاأباكثتملا.السبتيومعملأتعمل

لا)أو:تسرقلا.تزنلا.نقنللا(.اكرم)أو:

مثهادةقريبكعلىتثهدلافتيعهإ.إنسائاتخطف

بنصوصونستع!ت.قريبكبيتتشن!لازور.

فنحذد،قديمةأوسطئةشرقأوأخرىبيبلتة

صورأمامنكونقد،الأولىالوصئةفي.النقاط

هذه4:9-24تثيوشع.عرشهأوجمهوهتمثل

التدوينأنبماولكن.المعنىهذافيالوصثة،

نأبعنيفهذ!،الأوليينالوصئتينيضثمالأخير

الغرلبةالآلهةصورسوىتحنيلاالثانيةالوصتة

الثالثةةالوصيئفي.(الاثنتينالوصيتين4تث)بضتم

فيهائدخلسحرتةأموزاأوحيلأ"باطلأ"تعنيقد

فيالوعهذامننصوص)وجدتجهوهاسم

الوصثةفي.جاهلةبأقوالتكتفيولامصر(،

الأشخاصخطفأمامأننابعضهمظن،الثامنة

لا24:7(،تث21:16؟)خرنشعبدهملكي

الوصثةعنهتحذثتأمرأوهذاأشياءسقةأمام

(.العاشرة

انهعلىالدكالوغفذمموازلة.نصوص34(

ياوصا

،اي02:)خروسيطبدونأعلنالذياللهكلام

بغربلب!فهوذلك،ومع5:22-27(.تث

ضعبغه!!ثعوباررىالخلقيئالتعليمعن

الموتى""كتابفيالمتطفحاتهذهنجدإسرانيل.

فيأو،البابلونتة"شورفو،لربتفي،الم!ري

مصر.وفيالرافدينبلادفيحكمتةكتاباتنحتلف

السبتثوشريعة،ليهوهالحصزلةالعبادةوحتى

النلاقيهذابعبد.أوقريبمنيقابلهماماتجدان

العالم)فيالدكالوغاعتباريبزر،أخرىنصوصمع

ككيؤضسكنصنالمسيحيئ(العالمفيكمااليهودئ

مزة:مناكثريوهـدهالجدبدفالعهد.خلقيئتعليم

:13.9رو02؟:18لو؟:91ا.مر؟:9118ت

بعضإلىبنايصلتدالوصاياهذهعنالعبيرإن

بعضلتكييفأساشانجدلموانالتعايم،

الحاضر.الزمنعلىالنصوص

فائدةما:الشزاحوتساءلالوصابا.وظيفة4(،

إسرائيلفيالأولافي،شكلهفيالدكالوغ،

أننانظنمجعلنا5:2-3تثتقديمإن؟القديم

نمطثةمننعرفهماولكنسيناء.عهدوثيقةأمام

نضا،أطولنضاننتظريجعلنا:النصوصهذه

اللعناث.ومنالمباركاتمنعدداأيضايتضمن

موجزالوصايافينرئأنالطبيعيئمنيبدولهذا،

ماهذا.بسهولةفبحفظهللشعببقذمفقاهة

هذهكتابةأعادالذىالمسيحيئالتعليمفينجده

وتثه02خرفيالمتقنالتدوينإنالوصايا.

هذينمنككفيهوضعالذيبالكتابيرتب!

منعنصرهوالدكالوغت5تثففيالنصيئ.

تتوئمعمرجعأيضاوهو.اضولةاإلىيدعوالكرازة

سحيقازمئابقرضهذاكك.الكرازةهذهفبه

جعلتهالتيالبراهينولكنالأولاني.(طدكالوغ

أئاميئا.أساشالهاتجدلا،موسىمنأقدم

منالثايةالحقبةإلىفينتميالاشترافيالتدوين

شذدحيث7،القرنف!كايةفيأي،تثتدوين

أفاالشت.شريعةعلىخاصنبشكلالمشترع

إلىتعودفهي،وتثخربينالمشتركةالتوشعات

هذهالعهد.لاهوتعنتعبيزاتقذمبدأتحفبة



وصئة

ق.م.التاسعالقرنيبدوماعلىهيالحقبة

بهتانوف!عملالوصئة.وصئاتجمغ)ال(وصتة،

مضيئتهالأضخاصمنشخصيعلن

هنائذكر.موتهبمدأمواله،وبوزعالأخيرة

ابراهيم،،آدموصئة،عشرالاثنيالآباءوصثات

موسى،،عمرام،سليمان،حزقيا،أيوب،اسحق

يعقوب.

فيالأولالنصنؤجدعشرالاثنيالآباءوعثات

)وصثةالأرامئةإلىتعردغ!لفةأجزاءفي،قمران

فيكثهوحفظنفتالى(:أو!ئةالعبرثةأو(لاوي

الوسيط.العصرفيجمعتالتييرحمثيلأخبار

فيباقيوهوالعرثة.فيدؤنالكتابأنيبدو

سنةاليونانئةعن)ترجماللاتبنثةفياليونانتة،

بعضمع،التاسعالقرن)فيالأرمنثةفي1242(،

آتيةواعتبرتبعدفيمازبدتويثروحات،فجوات

.(-1213)القرنالقديمةالسلافثةفياليونانتة(من

سيماولاالنمنفيذعتمسيحثةتحويراتوكانت

قليلة.الخولراتهذهأنغير.النبوتةالأقسامفي

مسيحئإلىالمؤلفهذاننسبلأأنيجبولهذا،

هوكمايتكلملافالمسيحيئاليهودئة.مناهتدى

الدورمنأهمللاويمسيحانيدورعنهناالأمر

وعنالصريعةأهمثةعنيتكلملاكما،ليهوذاالمعطى

الاهتمامدونوحدهجهوذالشعبالمقبلالمصبر

سابقةتحويراتوكانتالوثنئين.بينبرسالة

معارضينيهودمنجاءتوقدللمسيحثة،

بالحضارةتحفروايهودمناللاوممي،للكهنوت

..مقالأولالقرنفيبالحثمونثينوتأثرواالهلينئة

أهناكمتشغبنمنصياغةأعادوا""الكثابهؤلاء

د؟نيكونوقد،الخبر(قلبفيوالقطعالتكرارات

.م.ق178سنةتجلأي،المكاتينقبل

)وهمعثر"الاثنيالآباء"وصاتاستلهمت

وهويعقوبمباركاتعشر(الاثنايعقوبأولاد

فجعلت94:ا-27(،)تكالموتفراشعلى

يحملعث!رالاثنيأبنائهصنواحدكلأمامنا

ككونورد.الموتساعةعندأبنائهإلىتوصات

مسنندة""الأبسيرةاشير(وصئةعدا)ماوصئة

1364

ورذائلهفضائلهئبرز.التوراةتجهلهانقاليدإلى

الخبروقلب،المضطهدالبار،بيوسفعادةوتربطها

للجميع.الأخوئوالحثالعفةونموذج،الأولالي

أخلاقئاتطبيفافيهبقذمإرشادفيالكاتبويتوشع

ويثذد،البهودئالعالمفيالاطنئةبالحياةيرتبط

للقربالحبوعلىالشخصئةالفضائلعلى

البعدكلالبعيدالإرثادهذاإنثئماليهودممأ.

عنولاالسبتعنيتحذثلاالطقرس،عن

وهكذا.بالأطعمةالمتعققةالشرلعةعنولاالختان

اذأخلاقئالاهوئاالإرشاداتهذهمحموعبشكل

)ماالقبيلةعننبوءةوتأقي.ونسكيئروحيئطابم

والعقابالجحودوتعلنالوصئةفتنهيجاد(،عدا

التولةتعلنكما(والشتاتالمنفىيكون)الذي

ينالأبرارتيامةبعدالجديدإسراثيلببناءوالخلاص

منأبككويحفن.الوثنئينمنكما،إسرائيلبي

متعتقينوبظفواالشريعةعلىليحافظواأبناءهالآباء

هوالذيوبلاوي(الملكيمثل)الذيبيهوذا

الشريعةومفضرالمسيحاف!والمخئصالكاهن

موتعنفنتحذثقصيرةخاتمةوتأقيالوحيد.

ودفنه.لما"البم

يهودئة.مراجععلىنأشس!مسبحيئمؤئفآدموصنة

فيإليناووصل2-3،القرنفيالسريالثةفيدؤن

والأرمنئة.والجيورجتةوالحبئةوالعربتةالحرياتة

عنشيتإلىآدمكلام:أقسامثلاثةبتضفنوهو

والليل.النهارأوقاتفياللهإلىالموتجهةالصلوات

نقلالذيآدمووحيوالسقطةالخلقعنآدمخبر

المسيحيسرعولادةحول،الطوفانحولث!يتإلى

القسمهذانهايةفي.العالمنهايةحول،وموتهوآلامه

.مآجنازةعن(الطويلةالنسخة)في!ورةنجد

الملائكةأجواقعنصورةنجدالثالثالقسموفي

لنصوصنكييفاآدموصئةنشكل.ووظائفهم

منالمحسيحيئالتعليمعلىوالمدارشالقديمالحهد

بهؤعدقدالمسيحيسوعأنعلىالتشديدأجل

عنتعليئا"الرصئة"هذهتتضئنكما.لآدم

المؤئفهذافيونجداليهودقي.العالمفيالملائكة

رؤيا"،في،وحواء"آدمسيرة"،فينجدهاعناصر
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الأرمنئة.فيكماداآدمموت""في،الغنوصئةأآدم

عذةفيالمؤلفهذاإلياوصلابراهموصثة

مسيحثتيننسختينوفي،قديمةترجمات

الئالثالقرنإلىتعود)أ(طويلةنصخة.يونالين

القرنإلىتعود)2(قصيرةونمخةفصلأ(.)02

تحوللالنسختانهاتانتشكلفصلأ(.)14الرافي

صرفيصهودفيالونانئةفيدؤنهالذيالأصليالن!ن

المؤلفهذايكونقدلهذا..مبا-2القرنفي

وقد..مبالأولالفرنإلىيعودكتابعلىارتكز

مع،وصئة"ابراهيم"وصيةسضيت.العبرئةفيلف

خبر!تفذمبل،ابراهبموصثيةعنتنحذثلاأخها

الفصولفي.جليائةعناصرمعالآباءأبيموتعن

نرىا-9(،)فالطودلةالنسخةمنالأولى

نفسليأخذالملائكةرئيسمبخائيلمحاولات

ابراهيمضافةونصؤر.الموترفضالذيابراهيم

في.بثرفيبشكلجاءالذيميخائيلأمامالخارفة

نجؤلعنصورةنجدا-14(.)فالتالمطالقححم

علىيدتهالذيميخائيلبرفقةمركبةعلىابراهيم

السماء.أسارلهويكشفخطاياهامعالأرض

رأىالسحاء،إلىيوصلاناللذينالبابينوبين

هذاقآدم.ذهبيئعرشعلىجالئ!اآدم)ابراهيم(

الطرلقفيالذاهبينيرىحينوذلك،يفرحمانادزا

نحوالمتجهةالجماهيريرىحينببكيوهو.الضتق

ملاكانوقذمالأبرار،هابيلدان.الواسعالباب

ولزن.الرديئةوأعمالهمالصالحةبأعصالهملانحة

،الأعمالهذه،الملائكةرئشدوقيثبل،

الفصولالار.وتدكلمحنةفورئيلويخضعها

تجؤلهبعدابراهبيمأنعلى15-02()فالأخيرة

نفسه.يسلمهأنويرفضميخائيليقاومزالما

فامنثل.يدهيقتلأنإلىردعاهالموتاحتالحبننذ

وأخذت.الموتبيدمتحتفةنفسهفظفت.ابراهيم

ممرا.فيجسدهودفنالسماءإلىابراهيمنفسى

الأخبارمعمئركةعديدةعناصرالنصيتضئن

ومعيرححئيل"،"أخبارفيجمعتالتياليهودتة

لفدلما.موصىانتقال"هفيموسىموتتصولر

تعليمإلىثاملةنظرةيقذمأنالكتابهذاحاول

أيوبوصئة

الفردتةالدينونةعنالضعاليمبينيوققوأن،الخلاص

العاقة.والدينونة

الثانيالقرنإلىيعودمسيحيئمؤلفاسحقو!ئ!

ترجماتفقطمنهوبقيتاليونانتةفيدؤن..مب

مقالإلىكاقيواستند.والحبثئةوالعربتةالقبطتةفي

أخبارالراويئورد.بهودفيمحيطفيمصرفيصيغ

اسحقتحذث.مونهقبلألقاهاالتيوخطبهاسحق

ابراهبم،رافقالذيميخائيلالملائكةرئيصمع

إلى،يعفوبابنهإلى،الشعبإلىكلامهووخه

اسحقوروى.واجباتهليعقمهالشعبمنكاهن

برفقةالخطأةآيتأفيهاالنيالمواضعإلىسفزه

أنوبعدالسماء.إلىصقرهروىكما،ميخائيل

،جدهعننفسهانفصلت،يعقوباسحقبارك

مقذسة.مركبةعلىالسماءإلىالملانكةوأدخله

والوعد،اسحقجنازةبوصفالكتابوينتهي

اسحقذكرىبالرحمةيكزمونالذينلكلبالبركة

رصمةبحسصا(اسحق"وصتةتأئفت.وابراهيم

لاهونياتعليئافتضضنت".ابراهيم"وصتةتشبه

أخلاشةحباةمتطئبات،الخلاصشمولئةمشائها:

إلىتصلبلالشعوبمنضعبعندتتوئفلا

علىأيضأالكنابهذاوشذد.الشعوبجميع

خلالصالحبسلوكللموتالاستعدادضرورة

اعتباراتإلىتتندنسكثةممارصاتعلى،الحياة

الله.رحمةحولكماالأخيرةالدينونةحول

4(.:)6جلاممبوك!قراريذكرهمنحولأبوبوعه

القرنأو..مقالأولالقرنفياليونانثةفيدؤن

وصل.المصرتينالشفائينوسطفي..مبالأول

سلاتةترجمةفي،بونانئةنحطوطاتأربحةفيإلينا

الكتابيثخذقبطة.ترجمةأجزاءوفي،قديمة

الكتابفييردكماالقانوفيلل!يفرمدراششكل

أربعةأيربوصئةتنضئن.السبعيئةوفيالمقذس

-!1)خاتمةوتنهها\()فمقذمةتسبقهاأقسام

موقف:فهيالمتتاليةالأربعةالأقححاملحمةأما.53(

)6-الشيطانتجاه)2-ه(،الملاكتجاهأيوب

بناتهثحاه)28-35(،ملوكثلاثةتجاه27(،

هذهمنالرني!يئالقسمأما)36-.ه(.الثلاث



حزقياوصئة

أسبابتفصبلمعأيربخبرشكلفيرتديالوصئية

ملك،يوبابمعأيوبتماهى.ونتائجهمرضه

الفقراءلمجاهسخئافبدا36:!مه(،)تكالأدومثين

هيكلفدئرالملاكنصيحةوتبع.والمحتاجين

الله(من)بسماحمنهالشيطانانتفمحينهثذ.الأصنام

خلالوساندته.وصختهوأبناءهأموالهيخسرفجعله

وكذتعملتالتيسيتشالأمينةامرأنه،عنته

منماتتولكتهازوجها،وأودبأودهالتقوم

أيوبإلىاللهرد،الشقاءهذابحد.والجوعالتعب

لهأنجبتالتيدينةفتزؤجوالازدهار.الصخة

نفئهأدخلت،مونهوبعد.بناتوثلاثبنينسبعة

قبر.فيجسدهوخعا!،مركبةعلىالسماءإلى

محبطفيالبهودبةالتقوىعلىندكأيوبوصثةإن

لعبادةيهودئةدعايةالوثيقةهذهفينجد.هنستي

فيأصيلةوعناصر،أخلاقتةوتحريضات،الواحداللة

علىالكاتدكولقدالإلهتة."المركبة"صوفتة

خرأ.بالألسنالتكلموبظاهرةلالمرأةكبيراهنمام

فيكمااليهودفيأالعافي"أيوب"وصتةكتاب

آباءعندالآثاربعضمنهبقيتذلكومع.المسيحتة

يبرزوالكياستعملوهالذينوكتابهاالكنيسة

.ويسوعأيوببينالتوازي

الثاني.الق!ممأشجا،صعودءرجحزقباوصته

الرسل.رصالة5رجالجيلفيالمسبحبسوعرتاوصه

القرنفي،اليونانتةفيدؤنرونايئخبرسلبمانوصه

يونانثةنخاتأرجفيإلياوكل..مبالثاك

"و!تة"،الكتابستي.الوسبطالعصرإلىتعود

الآتيةالأجيالفنثه،عليمانضلالإلىأشارلانه

هذافي.الأخيرةالعواقبفيالمكيرإلىودعاها

الثياطينعلىسيطركيفصليمانيرويالكتاب

منوغيرهماسموداوسزبوب،بعلأورنيا،

رئيسبمساعدةسخرهموقد.الضلرةالأرواح

قؤةإن.الهيكلبناءفيليعملواأورئيلالملائكة

الذيالخانمعلىخفرمافيتكمنهذهصليمان

صلحين،الملكإلىالملائكةرئي!ميخائيلتذمه

الملكوخسرالشزلر.أورنيايديهإلىيسلمبأناللهإلى

بحبومولكلرافانتقدمةتذمحينالقؤةنلك
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دخلعندئذشونمئة.وثنثةلفتاةعليهسيطرحث

الله.روحعنهوابتعد،الشياطينفيه

قدالخارقةسليمانقدرةحولعديدةأخبارهناك

فلافيرسوضهادةالرابي!يينك!اباتفيلناحفظت

)أو:تزلماتسلبمانآلفوبحسبها.يوشفوس

بهايطردوعبارات،الأمراضمنليخفف(رقيات

سلطةحولالتقاليدقدمعلىيدكهذاكل.الشباطين

المنحولةالماليدهذهأساسوعل.السحرئةسليمان

33:منحولةمقالاتعذةمسيخيرنكئابدؤن

موشحاتءةسليمانمزامير،ةسليمانوصئة

.عدي!دةكتاباتالوسيطالقرنعرفكما.سليمان

خههـبينالوثيقالرباطعلىفتدكسليمانوصتةأما

الملائكةعنالقديمةوالمعارفالهيكلنجاءحول

والطث.الفلكوعلموالسحروالشياطين

مخطوطاتأجزاءفيإلياوصلمنحولعمراموم!ئة

اليقرنفيدؤنآنهيبدو.تمرانفيوجدتأرامئة

لنا،حفظالذيالنمنيتضضنق.م.الثالث

إلىلاويبنتهاتبنعمراموخههاتحلبمات

فيشاهدفيهاالتيعمرامرؤيةيتضفنكما.أبنائه

نفسه.يتنازعانالنوروأميرالظلمةأعيرحلم

حولوالأبرارالأضراربينالنزاعفموضوع

الثلائةالقرونفيكثيزاانتثرموضوعثالنفس

"رؤيافني9،يهوفينجدهللمسيحئة.الأولى

سلم""رؤيافي،سلم""وصئةفي.السريانئة"بولس

وعند،الحبشيئ،الملاك"كتابفيالحبثثة،

ووصئة2:14لوبينقابلمنوهناك.أوريجانس

مصزته(.ثرضاه)أناسعمرام

مرسى.انتقال،رجموسىوصئة

التيالرسلرسالة"راجع.الجليلفييسوعوصتة

والحبئ!ثة.الق!طئةفيإليناوصلت

ثأنشأضهابعقوب،وصتة؟ؤنتيعقوبوصئة

..مب2-3القرنفي،البونانثةفي،اسحقوصثة

والحبشثةالقبطتةفيفقطلناخفظتولكتها

رئيسميخائيلعنالراوييتحذثوالعربئة.

القرلب.بموتهلب!نبئهليعقوبظهرالذيالملائكة

مصريزورأنفيموتهقبلركبيعقوبأنيخر
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ذلكوبعد.يوسفاينهبرؤيةأضئصةيتنغم!ب

وجودإلىبعقوبنئهالذيوهوآخرملاكجاء

يعقوبنفسليأخذةيتوقث!اطئعلىعي!سوأخيه

كما:ومنشىافرائيميعقوبباركأنبعد.اللهإلى

إلىالأولىرحلتهبدأعثر،الائنيأبناءهبارك

إلىعادإنوما.السماءثثم،أولأجهثمزار.الآحرة

السماء،إلىنفسهأيخذتمات.حئىالأرض

إلىمصرمنمهيبموكبفيونقلجحمدهوطئب

علىالكاتالراوييشخعالنهايةوفي.كنعان

موسى،ئريعةبممارسةللموتالاستعداد

أعمالوبسائر،والصدقةوالصومبالصلاة

قدعديدةيههودتةموادالخبرفينجد.الرحمة

المسيحيئ.اللاهوتونظامتكئفت

أار(عد،

يقينهمعناسرائيلبنوعبز.القديمالعهد1(،

سيتتهالذيالخيرمسبفايعلنالحيئاللهبأن

فيملموشاأمزااللهوعدويصبح.ا:92(.)عد

اللهقال.الآباءمعاللهعقدهالذيالعهد""كلماث

عطةاختارهالذيللشعبيقدمإنهاحتفاليبشكل

فيالطريقةهذهالأبد.إلىفيمتلكهاكنعانأرض

هواللة:اسرائيلإيمانإلىبالنظرمعناهالهاالتعبير

منلهاالكلمةفهذهبكلمةيتفؤهوحين،يتكلمإله

اللهإن.وللمستقبلللحاضريقيناترئدبحيثالقؤة

شإ،تكلمالرب)فمفمهتالهماشلثبلايمتم

بحيثاكيدةهياللهأقوالإننقولبل14(.58:

نأيريداللهأنمرازاويحصلالتنضة.بدايةتصبر

26:3،)تكبقمفيرفقه،كلامهيسند

:9؟96:4501؟مز،:ه11إر7:8،تث

بثكلإئامواعدهعناللهيعترلرا:*(.

الأنبياءبواصطةهـافاةحضورهتجثيعبرمبايثر

يتكلم.وبهفحهميأخذالذين

كماالثه-مواعيدعنمرازاالتوراةتتحذث

علىهانحنانسائا.انانبهيعدعضاتحذث

وهاك12(.5:نح03:3،)عدالكلحاتمشوى

23:23؟)نثالذإلىالمؤمنيوخههوعدأيضا

911:601(.مز

لوعدا

بهاتفؤهقدةايصرائيلإلىالمرخهةاللهمواعيدإن

ممثزة،حقباتهناكأنغير.التاريخ!ذعلىالله

أعطيتالتيالحهدمواعيدهناك.ممثزلنوأشخاضا

قطعت:9:8)نحويعقوبواسحقابراهيمللآباء

ولموسى(،بوعدكوبررتابراهيممععهذا

صارأنهاللهأماماصرائيلأعلن26:18:)تث

يالكقالكماالخاصةحصتههوالذيالشعب

فيداود)صلاةوالنيئالملكولداود(،موسى

وأنت،حقوكلا!كاللههو"أنت7:28:صم2

"(.الحسنالوعدهذاوعدتنيالذي

شأنهالجديد،العهدعرفالجديد.العهد2(،

وأولهاالوعودفئاتمخنلف،القديمالعهدشأن

يقذمأنهباحتفالهيرودسوعد:البشرلةالوعود

الأضرارويعد:7(.14)متهيروديةلابنةهدثة

مواعيدعنحديثوهناك2:91(.بط)2بالحرتة

ماالأولالعهدفمواعيد.اختارهمللذيناللهيحطيها

المقذسة،موسىلشردعةوالطاعةقيمتها.لهازال

؟62:)أتسماوفيبجزاءبالمواعيددوئاترتبط

إلىانتقلتاليالقديمالعهدمواعبدأما.8(:4تما

الوعدهذا.بالمحسيحالوعدفأولاها،الجديدالعهد

وكشف2(،:ا)روالأنبياءبهتلقظقدالأساسي

العهدوسيطهوالذيالناصرفييححوعبمجيء

8:6(.)بمتكزرة!انباءاتأححبالجديد

المسيحالنالتتميمأجلمناللهنمدحأنفيجب

4:21(.رو26:6-7:17،7؟)أع

المواعيد؟هذهولمجهتمنإلى:السؤالويطرح

هذهظلتالجديد،العهدوفي.اسرائيلإلىأولأ

4(،:9أروالمختارللث!عبوعد:هيهيالمواعد

براهيملا،8(:51رو،13:32،26:6)أعللآباء

7،17:ه،)أعوأبنائهمويعقوبواسحق

4:23؟3:14،92-18،كل4:13،2-ارو

17(.7:6،11:9،11،عب

إلىالمواعيدؤلمجهتالمختارتالشعبأثروعلى

كور)2المسيحيئالثمعبعمل:الكنبسةأعضاء

)اح!ولأولادكملكم4(.:اابط؟ا02:7؟:أ

)أفالايمانإعتنقواالذينللوئنبين2:93(.



شيتوعلى

2:12؟3:6(.

الروحفهوالجديدالعهدنيالوعدمضمونأما

وليفيكما،الأولىالعنصرةفيؤعدالذىالفدس

3:14؟غلأ:4-5؟أع24:48؟الوالأزنة

أبناءهمالجديدالمهدمؤفيكل15(.ت2أف

3،92:)غلالموعد""وارثوو:8(.9)روالموعد

صلمز2:ه؟يم17،9:15؟13،ة6عب

فيالأبدتةالحباةالحياةوعدأبضاوللجميع:8(.13

4:ا،عبا:2،تي4:ا؟نم)2الميحيسوع

2:25(.ايوجا:12؟12:26؟01:23،36،

نعطي.أونفعلأولقولبأناتزامالوعدثيتوعد

يكونبنسلابراهيموعدالله،القديمالعهدفي

لبئاتدزبأرضالثدتووعد.الأرضكرمل

ئيت!وعد:فعنوانهشيت!"وعدأما.وعسلأ

"إنجيلبعضهمسئاهوقدإ.نعرفهأنمجبالذي

الأرم!ية.فيالكئابهذاإليناوصلشت!.

دورةإلىالطرد"و"خبر"الخلق"خبرمعوانتمى

الكتابهذايتفتنبيبئا.إسهاثاتشكلأخبار

الب!ثارة:التاليةالحناصزخبر،بثكليأقيالذي

وموتجههم.الآباءعزا.صيكونالذيضيتبمولد

ضلأشتجيلإنتقولالملاكمنبثارة

)أي:بالق!بنيتزجلاأنشرطكفهاالأرض

6:ا-)تكالطوفانجلفعلك!ا(قاييننل

أنوشحولخبر.نلهونموئ!تمولدخبر6(.

آدمخطبنةسيكفرالذي(أخنوخهو)الذي

عزلهذا،.والبنولثة(الطعام)عنالعقةبحمارسة

لبجواالجبالإلىئيتبنوذ!ساعةالسماءإلى

حولخبرأبضاوهاكأببهم.بحياةشبيهةحياة

ظكساعةقابين،نسلمناللراقيالنسوةتكاثر

يتزؤجوا.فلمعازبينشيتنسلمنرجلأ052

عداماةثنلكلبانحطاطالكتابويتهي

أكوتهمقاييننلمناعرأةبببوذلكنوخا،

ممارسةالمنحولةهذهتطرحوجمالها.برقصها

مثلأ(اللحرمناكلالاالطعامعنوالعفةالتولتة

الزواجتشجبلاولكتها.للمؤمنيننقذمهكمثال

لاالكنابهذاأنبظهروهكنا.الكرمةزراعةولا
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القوصيئ.بالعالمبرتبط

نصنه،ماسوريون+،نثيهل"رجالحركاتوفع

.الكتاب

ابدومع

فياليدوضغئذكرمانادزا.القديمالعهد1(،

معواحدةمزةيظهربركةكفعلةفهو.القدبمالعهد

)نكبعقوبيوسفابتيياركالذييعقوب

داودلدىذاتهاالفعلةونفترض48:14-15(.

اللذين(8:55ملا)وسليمان(6:81صم2)

الذينالكهنةولدى.اسرائيلجماعةباركا

ئذكرولكن6:23-24(.)عدالثبياركون

صيهتاولاالذبائحعنالحديثحينمرازااليدوضع

؟4:الا؟92:01)خرالتكفير(العجل)أوتيى

،.عليمممطيد.شم16،2:ا4:4؟3:8،

كطقسالدوضعئذكر،وأخيزاعلى(.يديهوضع

اللاوتينإلىبالنبةلوظيفةأولحدمةريعامة

يثوعإلىأو34:9(تث23؟27:18،)عد

ئوضحلا34:9(.تث27:18،23،)عد

عنتعبزولكتهاالفملة.هذهمعنىالنصوعى

واتقال.نقلعنتما؟،عناليد،ووضعاتلاك

واعمالالأناجلاولأ:.الجديد.العهد2(،

الذييوععنالإزا"دتةالأناجلنتحذث.الرصل

=91:1315،)متالأطفالعلىبدهوضع

والمعاقينالمرضىعلى16(،مر.ا:13،

هذهأبذابوفيكرلا...(.هة23:6؟)مره

ئذكر.الجديدةبالمعطباتغنيئأعولكن.الفعلة

12،إ9)أعالشفاءإلىبالنسبةمزتيناليدوضغ

لعطسةبالنسبةمزاتخمسئذكرولكته28:8(.

:8(.28؟:917؟18،91،)8:17القدصالروح

السبعةرسات:الخذامرسامهعنالكلاممعومزتين

إذن،)13:3(.وبرنابابولىوارصال)6:6(.

علىيخهالرقتفييدكوكانهاليدوضعيبدو

الكيسةفيوظيفةاننقالوعلى،علوئةموهبةاننقال

كنمنة.وظبفةأو

نصوصثلاثةهناك.ابول!ثهالرسالللانئا:.

5:22؟4؟14؟اتماليد:وضعتذكربولسئة
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بولنذكر؟الأولالنصننفهمكيفا:6.تم2

طرلقعنلهأعطبتالتي"بالموهبةتيموتاوس

يحطيالذيهوالله،.الكهنةأيديبوضعالنبوءة

يئلفظالتيوالنبوءة.المرهبةهذه(الإلهي)المجهول

تكشفالمسبحثة،الجماعةفيئلهمشخصبها

عندئذحقيفتها.علىوتدكالإلهتةالحطةهذه

هذهقبولعنتعبزليتورجئةفعلةاليدوضعيصبح

6:6،أعفيكماالكنيسةفيالخدمتةالموهبة

"التيعبارةنلاحظ1:6،تم2في13:ا-3.

هـجسدكم6:91:اكورإلىتوتجهنافهيفيك".

؟ه:13كور2)في!فيكمالقدسالروحهيكلهو

أمامنحنجماعئا(.المفىيكونقدا:27،كو

شخصفيالروححضوروبالتاليالموهبةاصتمرارئة

وضعإن:7.اتم2يئبتهماوهذا.الأشخاصمن

الظروفإلىيلتحهنابولسيذكرهالذيالأيدي

البوليئوالنصن4:14.اتمفيوجدناهاالتي

لطقسهل5:22(.)انمسؤالأيطرحالثالث

النضينفيلهالذيالمعنىهناالأيديوضع

أما؟خدعةأجلمنرصامة:يحنيهل؟السابقين

عنبتحذثالمباشرالسياق؟مصالحةطقسيكرن

أتدمأمامنكونوهكذاآ91-24(.)الخطأة

5:14-ها،ج)رجمصالحةلطقسشهادة

رسامةأمامبالأحرىنكونولكن4-ه(.6:عب

كتهوالمقطع،السابقينالنفينفيكمالخدمة

آ17-18(.)للقسسأوللكهنةمكزس

زمن.!رج)ال(،وتت

على"الذيهوالوكيل،القديمالحهدفي)ا!(،وكيل

كبيرموخمفهو.ر()نعوالغلامالخادمأو"البيت

يوصفوضعكانذاك.والمملكةالقصرأموربدير

،-4148:94رج34؟:41)تكفرعونإلىبالنشة

الحقبةفي02-26(.:6:47-5642،7-55؟

فصار،الملكيئالبلاطفيعضؤاالوكيلكان،الملكحة

على"الموكلأرصحاوضعكانذاك.الأولالوزبرمثل

وعولديا9(:16ملا)القمر"على"المقيماوالقصر"

مل)2ولوتام،إعراثيلمملكةفي18:3()اعل

مل)2قيمواليا(22:51)إشوشبنا(ه:51

مملكةفي36:3!22:91-.2،إش18:18؟

عبرئةمدؤنةفيأيضااللقبهذاونجدجمهوذا.

8الفرننهايةفيسلوانمدفنعلىوجدتتديمة

مل2)ر!جدليامنبراءةعلىوأخرىق.م.،

وعلى،!يضفيؤجدت04:7(إر25:22؟

ختم...

تد.والخادمالغلامأىر!ع)نأيضاويمذكر

خاصنبشكليهتتمولكتهعسكزئا-مسؤولأيكون

شاولغلام،صيباوضعكانذاك.الملكبأملاك

91:8(.9:9؟صم)2الزراع!ةأملاكهووكيل

ولبوعز.الأملاكهذهمنجزةاالنهايةفيسبنال

نجدالجديدالعهدفي.الحضادينيوتجهوكيلأيضا

يتحذث.الوكيل،القهرمان،لمايكونوموسو"أ

نحن.الحكيمالوكيلعن16:ا-12:428،لو

فيالكنيةخذامدورعنتمبزصورةأمامهنا

4:ا-2؟)اصرالأولىالمسيحتةالجماعات

4:.1(.ابطا:7؟قي4:2،غل

أهمهم:.فراتئبنملوكخمسةحملهاسمولوجس

511-97(.الفراتنينملكالأولولوجيس(1،

فغضبتأرمييامملكةالأولتيرلداتأخاهأعطى
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الغربمناسائيلنجوجاء.جلعاديابيشسثيت
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إلىالعاملونانتقلثئمبيروتفيالعملبدأ.كوش
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فيالبثوابلمصرإلىضهربوالا:للثبيقوللإرميا
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الذينإسرائيلشيوخأحد.شافانبنيازنيا3(،

حزقيالأيامفيالهيكلفيالأصنامعبدوا

ا:اي(.أحزا

الذينالشعبرؤ!اءأحدعزور.بنيازنيا4(4
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هاجمثئمالعمونثين.إلىالهربعلىفأجبر
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4:17-22؟)تضوقتلتهالهاربسيسراالفائد

،5:6.)27

تقعا.جاقديمةمدينةيفو.:العبرئةفي.الجميلة:يافا
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احتفها..مق144سنة.الفارسيالعهدفيحتى

اليهودئةالعاداتإلبهاوأدخلالمكالقسمعان

؟ااة13:+،612،إ75:11؟ا.)أمك
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الحرب،)بوسيفوسفرساوسحزرهالهاية

المدنببنالأولم!للمرةبافائذكر4-42(.3:ا
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692(.،138،492أرسانلالأمراءعلىللمحافظة
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صادقأدونيحالفأموري.!يشملك(1،
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91:12(.)يشزبولونحدودعلىمدينة،3(
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الثانيةالكهنوتئةالفرقةرنبسهو.كاهن2(،
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.2فيالمذكور
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العمودينأخذأورشليمنصرنبوخذاحتل

.حربكأ!لاب

يكينلو.!رجياكينلو
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إلىحؤلهالذيلبعلكخصمأوغاريتفيغرف

يم."!ج.المؤمنونيعبدهكائن
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دشيرةمنئلاثة()وكانوارامأبناءثاني24(

عاقر.،معص:هماأخواه2:27(.أخ)ايرحمئل

للشبالشرلعةشرحواالذيناللاوئينأحد3(4

8:7(.)نحعزر!بفمعلنثةقراءةقراءنهاحين

وافرايممنسىحدودعلىمدينة،4(

إلىأويمنة:يترجممنهمنماك17:7.)يش

.الجنوب

)تلطبرئةبحيرةغرئيجنوتيتقع.النعمتليانوامما

719(.العمارنة

منالجنوبإلىالأردنحوضفيتقع)مملكة!يمانوعما

.النعمانتلفيعاصمتهاكانتطبرئة.بحيرة

داشو.بيري:حكامهامننعرف

48:34(=إر:4=15رإشموآبفيمدينةياهص

بنيأمامالأموريهتملكسيحونانهزمفيها.يههصة

،2:32تث=12:23عد!ئلصاا

13:18()يثىرأوبينفيمدينةا:هـ2(.اقض

21:36-)يشمراريعشيرةمنللاوئينأعطيت

مرآبإلىعادتبعدوفيما6:63(.أخا

48:21(.)إر

الثه.هويهوه:أيهوياهو:هو

الملكضدتئبأحنافي.ابنالنبيئ.ياهو،1(

افاطيوشا*و16:ا-4!ل)ابعشا"

أخباركتب0234:أخ2حسبي(.91:2أخ)2

بوشافاط.الملك

)841-814(.إسرائيلملوكعاشر24(

في"ياوا"المسضاةالخامسةاللالةمؤشس

،يوراميهوذا:فيعاصرهالأشورئة.النصوص

،901-مل)2يوآش)الملكة(،عثليا،احزيا

اسمهرجلابنياهوكان22:7-9(.أخ2

حين.ويورامأخابجيشقائدوكان.يوثافاط

الحرب)فيجلعادراموتحصارفييورامخرح

منياهواستفاد،بزرعيلإلىوعاددمئق(ضد

ملكانفسهليعلنراموتفيالموجودالجش!وضع

احزياجهوذاوملكيورامالملكيزرعيلفيويقتل

أفنىالامرةإلىوصلوحين.ايزابيلولقتلوامرأته

احزلاأقاربمن42وأخاببيتكل

هذهذكرظلوقد9:ا-.ا:17(.مل)2

)هوسنةمئةبعدالعقواطفيحياالرهيبةالمجزرة

بلعسكرئاياهولعملالباعثيكنلما:4(.

91؟16()املإيلئاالنيئذلكإلىدفعهدينئا.

!اي9:امل2؟:9117)املأليشعوالنبيئ

التأثيرعنمدافعة:15(01مل)2والريكابتون

ياهوأناعتبروا.الشمالمملكةفيبعللعبادةالمتزايد

بلاكانلقد.جهوهعبادةإلىبالشعبيعودأنيفدر

دفر.وأنبيائهيكهنته،ببعليتعفقماكلتجاهشفقة

01:18-ة3(.مل)2المعابدوسائربعلهيكل

النبزدةالأوساطجعلماالتعضبمنأظهرولكة

دمشق.معالصراعطالذلكخلالعنه.تبتحد

مساعدةإلىتطفع،دمشقيحاربأنياهرأرادواذ

الثاك.لشلمنصرجزية842سنةودع،أشورية

ضذثيئايعحلواأنيستطيعوالمالأشورتينولكن

الأشورئبرنتركو".الداهيةدمشئملكحزائيل
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وشأنهم،الأرامئينيميراميس(هدد،)شمثي

لحزائيلالأردنيثرقيئعنالتخئنعلىياهوأجر

ياهرتوضلهذاقبل:3(.اعا؟ي:0132مل)1

يوآحا!.ابنهخلفه.موآبمنقسماستعادةإلى

معمقانل12:3(.أخ)االعناتوقيياهو،3(

.دودا

يهوذاقبيلةمنعزريا.ووالدعوبيدابن44(

2:138.أخ)ا

شمعونقيلةمنيوشبيا.بنباهو،؟(

4:35(.اخ)ا

س!نةحوالييهوهايم)خطأ(يلفظكانهكذاهواه

الماسورتيننصوصفياللفظهذانجد..مب001

كلمةعلى)السيد(ادونايحركاتجعلواالذين

؟01،2:4)تكالسعوبلانحةفيهوياوانباوان

الخارةمدنيمثلإته.يافتابن7(،:هاأخا

66:91إشفي.الصغرىآشةضاطئعلىالقوتة

صور(معوالنحاسالعيد)تجارة27:13وحز

ياوانيذكر27:91حز.عينهالمعنىالاسميحمل

فيالعربثة.دانقبيلةمعوهومحفهفيليسولكئه

والونانئبنعلىاليونانباوانيدؤأوسعمعنى

4:6؟يوء:2؟11.ا:8،2،12:ا)دا

يقولكماياوانأبناءهمالذين9:13(زك

7.اتأخا01:4،تك

5:15،صم)2أورشليمفيلهؤلدداود.ابنيبحاو

:5(.3:614،أخا

)الثانيالثاهديناحدزكرياوالديبرخيا.أويبركيا

إشعيابهماجاءاللذين(الكاهنأورياهو

8:2(.)إش

إلىتعودقبورفيهاوجدت.دمشقمحافظةفييبرود

مأهولأالموعهذاكان.الوسيطابرونزياالعصر

)أدواتفيهالماءوجودلسببالسحيقالتاريخمنذ

اغرلباسممتلكاتمنيبرودكانتالصؤان(.صت

فيذكرتوقدب.م.الأولالقرنيالثاني

.،.مق2القرنإلىالعائدةالسلوقثةالنصوص

هيكلفيهاكان.اللاذقيةمنطقةمدنصنكمدينة

ناسيويبو

)قيصر".كتابةمع..مب3القرنإلىيعودروماني

2(.7:أخ)ايحاكرقبيلةمن.تولاعابنيبسام

الاسميزاللا.-12اا:17يش:27،!قضيبعام

جنين.جنريى،بلعمةوتلبلعمةواديفبمحفوظا

نأمنسىبنواستطاعمابساكر.قبيلةفيمدينة

يبلعامترب:28(.ا)قضالكنعانيينمنهايخرجوا

ياهومن!اربوهوييوذاملكاحزياجرح

نابلس.منالشمالإلىكلم25تبعد9:27(.مل)2

فينثيمنظامفيالأولالمقال.يلفتةزواجاتيبموت

السلفثةيعالجفصلأ.16منيتكونالمشناة.

أخيهأرملةيتزوجأنالرجلعلىتفرضالتي()يبوم

منه-.أ(:ت25)تثولذالزوجهاتعطلمالي

منها.يحفىومنالثريعةلهذهيخضع

رج.ا15:ايش.بنىورثماخلق.إيل:ببنئيل

يمنية.،ر26:6،أخ2يبنة

9:8(.أخ)اينيامينقبيلةمن.يروحامابنيبنيا

اللاويخبرفيلاورشليمشعبياسميوس

علىاورشليماخلالخبروفياي(،.:91)قض

ي("11:4أح)اداوديد

بنيتبلكنعانفياقامواالذينال!ثعوبأحديوسيون

)مثلا:التقليديةاللائحاتتذكرهم.اصائبل

مدينةسكنواإغممراراالوراةتقولا(..ل!3:

هيفاورشليملهذا(.الجل،13:92)عداورشليم

15:8؟يشرجا؟91:ا)قضاليبوسمدينة

بعد.يبوسالمراتبعضوتستى:16-28(.18

فيبقيموناليبوسيونظك،اورشيمداوداخلان

يأإلىنجهلكمايبوساسممعنىنجهل.المدينة

::14اأخا:6؟01)تكاليبوسيونانتمىشعب

اليبوسياروناإن(.كنعانابنهويبوس

وملكيصادقحثيا،اسمامجمل24:18(صم)2

أموربااصصايحملي(:1417)تكاورشليمملك

معاليبوسيونيذكر،15:21تكفي:16.13)حز

الح!يينمع13:92عدوفي،والاموريينالكنعانيين

فييردلايبوساسمأنإلىهنانشير.والاموريين

الوراة.عداما،القديمةالنصوص
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الزرتاء.نهر:اليوميححمى.للاردنشرقيرافدببوق

العمونيينعاصمةأعمان(ر!ةقربيبوقينغ

الغردوالئمالالشمالنحوويجريالقدبمة

بصبعحيقتين.ضفتينبينالاردنإلىويتوخه

8*م.منيبوقينحدر.الداميةقربالاردنفي

البحر.سطحنحتم035إلىالبحرسطحفوق

بقربهنقعالذييبوقمخاضة32:23تلثيذكر

32:23-32(.)تكفنوئيلمدبنة

سلاتة.:اليونانيةفيالعرية(فيأكذا91:42يثىيتلة

.ايالون،معتذكر.دانقبيلةفيبلدة

:46(.11أخأابداودالنحقالمو%د.تمةبنمة

يثران

ابنسعبر.بنيمنحوري36:26تك"ا(

.بشاند

7:ده!(.أخأااشيربنيمن.صوفاخابن2("

)منلاودانجاءسادس3:3.أخ51؟3:صم2يثرعام

.حبرونفيلهؤلد(.عجلة

4:18؟3:1؟)خرموسىحموءرجيثرون

اصبم1(1،18:0)3:عديانكاهنهواي(.:89

لطموسىبزورجاء.العظيميعني.عربأصلمن

)كماموسىباركه(.:)18"الله"جبلفي،البزبة

شارك،ذبيحةدتهوقذم(ابراهيمملكيصادقبارك

نأوبما)18:12(.اسرائيلوئيوخهرونفيها

،مديانفيإنامةخلاليهوهاسموحينالموسى

"جمهرهأاعمأخذموسىأنالثزاحمنعدداعتبر

بثرون.لدىحيانهمن

،)آاصينبرلةفي.ائنانام:اليوم:15230يشيثنان

.)3

مشلمياابناءرابم.قورحيبؤاب.ثابتالله:يتنيئيل

2(.:26أخ)ا

عيسو.نلمن.ادومفيزعيم.اها؟أخابتيت

رج15:48؟)يشيهوذاجبلفيمدينةيتير

قهات.بنيمنللاوييناعطيت03:27(0اصم

جاربموطنمم!6:42.أخا-21:14يش

داودأبطالمنوكانااليثريوعيرااليثري

11:04(.أخا=.23:38صم)2

6!ما

اليونايخةةفي.موتي:العبريةفيأال(،يتيم

شأنشأنه،يعتبر.أباهفقدالذيالولد.أورفانوس

منلهليس،الحياةهذهفيبائئاانسائا،الارملة"

22:3(.7:6؟إر؟:17ا)إشيحميهأوعنهيدافع

والدينئةالأخلاتئةالث!رائعتحميهلهذا

24:91،2-أ01:18؟ت!2-22،23:ا)خر

146:9(.مز27:91،

يحآل

فيداود.أبطالأحد23:36.صم142(

يونيل.:نقرأ:1138أخا

موسىارسلهيساكر.قبيلةومنيوسفابن2(4

:13،7)عدكنعانارضليجشواأرسلهممنمع

14.)+:

الملكنسلومنالستةشكنياأبناءأحد،3(

3:22(.أخ)ابولثين

شصالي،اجبيهة:اليومهيجاد.قبيلةفيبلدةجمبهة

8:11.قضرج.عمانغريى

أعطاهاسم31:470تك.الثهادةحجر:يجرسهل!ونا

مععهدهعلىلتشهدبناهاالتيالحجارةلتلةلابان

.يعقوب

اشبرسبطمنبرلعةعانلةمنشامرابنا+ثالثضه

7:34(.أخ)ا

14(.5:أخ!أاجادمنرجل.وحدهجمدو:

الربيفرخ:يحديا

شوبلانيلبنيومنقهاتعشيرةمنلاوي14(

02(.24:أخ)ا

االلكحميرعنمسؤول.الميرونوفيبحديا2(،

03(.؟27أ!ا)داود

عحثميرةورئيىمنسىمنرجل.يفرحالله:بحدبئبل

5:24(.أخ)اقبيلتهفي

الزواجاتبحلعزرامبادرةعارض.ثقوةابنيحزدا

.(01:15)عزالمختلطة

!كقلئيل

23:91-أخ)اتهاتعاثلةمن.لاوي14(

أسماؤهم:.الاربعةحبرونابناءثالث24:23(.

.يفضعام،أمريا،يرنا
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أيابمفيعاشآساف.بنيمنلاوي،2(

روخحك)986-848(.بهوذاملكبوشافا!

ا-25(.024:أخ)2بالنصرالملكفانبأعليهالرب

تنيا.بنبعيثيلبنبنابابنزكرلابنيحزيئيلهو

بالابواقالضاربينالكهنةأحد،3(

16:6(.أخ)ا

أنقبلداودإلىانضم.بياعينمنرجل4(،

12:5(.أخ)املكابصير

عزرامعالمنفىمنعادالذيشكنياوالد،(،

5(.إ8)عز

ثمالسبيإلىعانلتهذهتكاهن9:12أخايحزيرة

.عادت

تولىعائلةرؤساءأحدياكر.قبيلةمنبحماي

7:2(.أخ)1

القرنحوا!ماجبيلملكيحيا.الملكليجعلهملكيحو

الثافي.ملكاورووحفيدبعليحرابنهو..مق5

جيل.بعلةإلىمهداةبمسفةغرف

الملك.ليحيملكيحي

وأبيبعلأميوالد.ا.القرنفيجبيلملك(1،

ديني.معبداصلاحنذكربمدؤنةعرف.بعل

665سنةجاء.صورملكالأولبعلابن24(

هذا.اشوربانيبالللملكخضوعهليقذم،والدهمع

العهد.رلمطكانأنهبعني

البؤابيناللاوبينأحد.15:24أ!ا.يهوهليحي:يحئا

عوليدبيتمنالعهدتابوتنقلفيشاركواالذين

اورشليم.الىادوم

الموصلبينتكرتفيولد398-749عديبنبحى

ولاهوتثةوفلحسفتةأدبئةمؤئفاثلهوبغداد.

المقدسالكتابسوىعلىنذكر.عديدة

العربية.اللغةفيالتكولنلسفرتفسيره

اللهيحيا:يحيثيل

العهدتابوتبخدمةارتبط.برابلاوي14(

02،:!اأخ)االعودعليضرب:18(.15أ!)ا

5(.ة16

لعدانابناءبكر.جرشونعشبرةمنلاوي2(،

الهيهلخزائنعلىالموكلكان23:8(.أخ)ا

اليجثيليينابناؤهسيكون92:8(.أخ)أ

2-22(.26:اأخ)ا

داودأبناءعلىموكل.حكموفيابنمجيئيل3(،

03(.:27أخ)ا

البكراخوهقتله.جهوذاملكيوثافاطأبناءأحد(4،

.(-413-21:2أ!)2العرشاعنلىحينيورام

تطهيرقشاركهبمان.بنيمنلاوي،5!

14(.92:أخ)2حزقياإصلاحخلالالهيكل

كننياعاونواالذينالعشرةاللاويينأحد،6(

31:13(.أخ)2حزقياالملكزمنفيوشمعي

يوشباأيامفيالهيكلفيالرؤساءوأحدكاهن7(4

35:8(.أخ)2

عزرامعالسبيمنعادالذيعويدياوالد،8(

8:9(.)عز

الغريبةامرأتهعنتخلى.حارلمبنيمنكاهن9(،

21(.:01)عز

الغريةامرأتهترك.عيلامبنيمناسانيلي01(،

عزراالىأوحىالذيشكنياوالدهو26(.:01)عز

.(4-01:2)عزالغريباتالنساءب!رد

اليونانية:فيد"."يالعربيةمثلالعبربةفي)ال(يد،

يمسكالذيوالعضو،العملمبدأخاير.

فينجد11(.46؟5،)حزيلغيأو9:8()اصم

يأ"،يدهمأفيأويده""فيمئلعباراتالعبرانتة

35:14،)تكيشلكرنهم.يمتلكهو

رسمتعنييده""ملأوعبارة34(.ة14أصم

الكهنوتثةالسلطةسفمهكاهئا.الشخص

الأجرعلىالأصلفيتدك92:9(.،4ا28:)خر

لعبفقداليدوضعطقحىأماالممبد.لخادمالمعطى

اليدونشطغ.الطقوسكتابفيهائادوزا

وأالحزن:العواطفمحتلفعنتعبزأنبحركاتها

وأ4السماإلىبدهمذومن91(.:13صم)3الحباء

8:22،38،)املالصلاةفعلةفعل،الهيكلإلى

يحلفلكي،ئفسملكيالدالانسانويرء54(.

علىدكيديهغسلومن.3(.:14عد:8؟4)خر

26:6؟مز21:6؟)تثطهارتهعلى،براءته

أيديهميغسلونوكانوا27:24(.ت*:13؟
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ة3:18-)خرالطقحيةالطهارةلثراخمعتمشئا

قبلسمماولاا(15:الابم04:033-ا21،

:38(.11لو،2-ه7:مر:2؟15)متالطعام

:3؟9)خراللهتدخلإكرمزاأيضأاليدوصارت

النصبعلىوعؤرت2:15(،تص3،ا:11عد

الجنوتي.والعر!والفونيقيئالكنعافطالعالمفيالعبادتة

والمصؤرةالمقلوبةلليدنعطيهالذيالمدلولهوهذا

المصلييدعوحيثالقومخربةفيعبزيةكتابةئحت

البدمنتجعلتوربةوهناكدأ.ومعبده..."الرب

57:8،)إش،التناسليالذكر"عضوعلىدلالة

نسقيالابنيةبعضجعلالاستعمالوهذا.ا(.

أبشالومأنالتوراةفينقرأ.العضويالرمزتجاهاليد

هذاوسفي.باسمهنصثاأقام،ولدلهيكنلمالذي

فوق(.18:18صم)2"أبشالوم"يد:النصب

،..بمب5القرنمنجهردئمدفنعلىأرامئةمدؤنة

حفر(:الصغرى)آسيةدسكيليونفيكشفت

أخرىأنصابوتذكريد.للفظةالأولالحرف

،6!:هأش15:12،اصمفييد"5باسم

3:ا:هإرفيحرفئا:نقرأ21:24.حز3؟ا:هإر

".أيديهمعلىينزلونوالكهنةزوزايتنبأون"الأنبياء

هنوم.بنواديمعبدفيوثنتةعبادةامامهنانحن

اليد.وضع،رجال()وضعيد،

نقرأانمجب.زبرلونقببلةفيمدينةا91:5يشيدالة

زبولونفيلحمبيتجنويالحوارةخربةفييرأله

5:1(.يجمهوذا:لحمبيتإغير

يدايا

أتات4:*(.أخ)اشمعونقبي!لةمن1(،

النقب.فيجرارواديفيعشيرته

أورشيمأسواربناءفيتطؤع.حرومانابن2(،

15(.3:)نح

يدايا.بن!رج3("

يدو.صهوذاقيلةفيعيطمأبناهأحد:4.3أخايد!باش

.أشخاصأصماءلاأمكنةاسماءأمامأننا

بدعا

بنحلقبابنسرايا،بنيوياقيمبنيدعيا1(،

)فياحيطوببنمرايوتبنصادوقبنشملام

بن...حلفيابنصايا،ياكين،يويارببن:العبرية

الكهنوتيةالفرقةرثي!11:01،نحاحيطوب(.

رئي!عائلةهيبدعياعاثلة24:7(.أخ)1الثانية

عزرلابلالمنفىمنعادتيثوع.الكهنة

وسكنت6(ت7:9312،نح2:36-)عز

رني!هاكانأ(..:11نح=ا.9:أخأااورشلبم

91(.:12)نحالكهةرئيسيوياقيمأيامفيعزي

زربابلمعالسبيمنعادكاهن،2(

فيبدعياعائلةرنيستنائبلكان12:7(.)نح

21(.:2!)نحيولاقبمالكهنةرئشأبام

أورش!ليمإلىعادواالذينالمسبثينأحد34(

14(.،601:)زكوكرماسخاءواظهروا

امرأتهعنتخلى.بجوايبنيمناسرائيلي،4(

92(.:01)عزالغريبة

اخي22:22()تكناحورزوجةيلكةابنبدلاف

ابراهيم.

يذو

:43(.01)عزغرلبةامرأةاتخذايرائيليا("

أقامتداود.زمنل!تشىقبيلةرئيس،2(

21(.27:أخ)1الاردنعبرفيعشيرته

تكؤنالتيالثلاثالمجموعاتمنواحداسميدوثون

يدوثونإلىانتمت.الهيكلفيموسيقيةفرقة24

والث!امنة)صري(والرابعة)جدليا(الثانيةالفرقة

عشرةوالثانية)شحعي(والعاضرة)يخ!عيا(

نيالاسمبعود)متتيا(.عشرةوالرابعة)حثبيا(،

35:12(أح)2الملكرائييدوئونإلىداودزمن

يكونقد(.ا77:؟ا62:،931:)مزوالمرتل

الحكيمالازراحيايتاننفسههويدوثرن

1(.98:)مزوالمرتل31(:4)امل

يئ!وع

التعهدعلىوفع.الئحعبرؤ!اءمنرئيس1(،

.ا:22(.)نحالثريعةبحفظ

سنةحوالياليهودكهةرئيسيوحانانابن2(،

ذلكيكونقد22(.ا،12:ا)!ح..مق004

يوسيفؤسبقولكماالكبيرالاسكندرالتقىالذكط

.العادياتفما
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22.11:مل)2صهوذاملكيوشيا"والدةيديدة

للولدالنبيناثاناعطاهاسم.يهوهمحبوبيدبدبا:

:24-12صم)2لداودبثشبعولدتهالذيالئافي

باسمبعدفيماالبلادسبحكمالولدهذا25(.

.سليمان

يعرفالله:يدبعئيل

كؤن7:6(.أخ)االثلاثةبنيامينابناءآخر1(،

1(.7:"ا-اأخ)ايديعئيلبنيعشيرةنسله

باكر.،بالى:هماأخواه

التيصي.يوحاشقيق.شمريبنيديعئيل2(،

أ:45(.اأخ)أداودابطالمنكلاهماكانا

أنقبلبداودالتحق.منسىقبيلةمنرئيس3(،

21(.:12أح)املكايصير

مشلمياأبناءثانيفورحي.بؤاب44(

26:2(.أخ)ا

طهوروتنظامفيعث!رالحاديالمفال.الابديبديم

.الايديطهارةتعالجالاربعةفصوله.المشاةفي

يعالجتطهر.وكيف،نجسةالأيديتصبحكيف

أرضخارجتقذمالتيالعشورالأخيرالفصل

كل.والصادوقيبن(الفرشيينبينأخلافاسرائيل

توسفتا.فيهتتوشعهذا

الشعب.لينم:بربعام

الشمالمملكةفيملكأول.الاوليربعام1(،

فيعاصره.الأولىالسلالةومؤشس159()319-

26-:11مل)1آسا،أبيام،رجعامجمهوذا

منافرائيم.قبيلةمنيربعامكان15:.2(.

سليمانسقاه.وصروعةناباطابنطن.صر!رة

آل)أيومنسىافراثيمبنيفيالسخرةعلىوكيلا

نجهلملو.بناءفييعملونكانواالذين(يوسف

القبانلرئي!نفسهينضبأناستطاعكيف

ومهما.الجنوبقبائلدوماتحارضاليالشمالية

تمزده.ساندتالنبىلةفالاوساطأمر،منيكن

حيثصرإلىفهرب.قتلهإلىسليمانوسعى

سليمانموتحتىمصرفيوظك.شيشاقاسمبله

فيهالذىشكيممؤتمربعد11:26-.4(.)امل

واعلنمصرمنيربعامعاد،الشمالقبائلانفصلت

خبم

وجد02(.2،:12)املالمالقبائلعلىملكا

،قيامأحسنجهاقامولكنه،صعبةمهمةأمامنفسه

علىيشتروانأرادواذ.الجديدةالدولةفنطم

مزق،ايدبولوجيأأساسأوبعطبهالسيايصيالانفصال

تجاهشئدلهذا.اسرائيلأرضفيالدبنيةالوحدة

هماقديمينمعبدينفيرسميينهبكليناورشليم

فيالاشتراعيالمؤرخإليهوينسب.ودانايلبيت

العبادةعالمفيأخرىمبادراتالملوككتاب

".يربعام"خطيئةيسضيها12:26-32()أمل

عنهابتحدت،الدينيةالاجراءاتهذهوبسبب

ممئلاوكان.فاندتهبدأتاليالنبويةالأوساط

13()املايلبيتفياللهرجلالانبياءمعارضة

يربعامجحل14(.)املالثمبلوفياحياوالنبي

15:21،رج14:17،)املترصةفيعاصمته

شكيبمفيالحصوننجنى،أرضهعنوداع23(.

ضدنفسهعنيداءأنعليهوكانوفنوئيل...

14:03؟)املرحبعامجمهوذاملكيهجمات

-ا:13أخ15،7:2)املوأبيام-4(ا:11أخ2

وبعيداالارضيستيداانحاولااللذين02(

يربعاممنابيامأخذ.القديمةالمملكةإلىالوحدة

استعادهابعشاولكن.عفرائبن،يشانة،ايلبيث

ضديربعامحربهويدهشناماولكنبعد.فيما

البلاد.تلكوبينبينهالوديةالعلاقاترغمممر

تذكر:شيشقاحنلهاالتيفلسطينمدنلائحةوان

سلاح)أكثفممدو:رحوب،شونم،تفاك

الحربمنتفيدأنمصرأرادتلقدشيشق(.

طردقعلىسيهطرتهالئحكم،فلسطينفيالاهلية

إلاالححلةهذهعنالتوراةتتكملا.المتوسطالبحر

14:25-27؟)املاورشليمإلىبالنسبة

ناداب.ابنهيرلعاموخلف:9(.12أخ2

اسرائيلملوكعثرثالث.الثانييربعام،2(

يهوذالطعاصرهياهو.سلالةمن)783-743،.

تفاصيلالنوراةتعطى.:23-92(14مل)2عزربا

ولكنه.امهاسمتذكرولا،وملكهشخصهعنتليلة

ملكهخلاليفيدأنعرفعظيما.رجلاكان

مملكةفأعاد،واشوريةدمشقضعفمنالطولل
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واحتل.القديمةوحدودهاعظشهاإلىالشمال

)عاالجنوبيةمرآبحدودحتىالاردنشرقي

سئبوطيازدهارفترةالنجاحهذاوتغ(.6:14

عاموسقاملهذا.الاجتماعيوالتفاوتالظلم

اصمهنبيوهناك.الحاكمةالطبقةعلىوهوشع

.عهدهبدايةفييربعامعنتكلم25(:41ملا)يونان

موتأنإلىنضير.ا:ايونفييردالنبيهذاواسم

الثالث،فلاسرتفلتعيءمعتزامنالثانييربحام

يدملمالذيزكرياابنهحكممعالأزمةفبلأمأت

طويلأ.

مذبحدئرالذيجدعونلف6:32.قضيربعل

بعل.

.الرعاةويرعىالقطيعيحرسالههو.القمراييرح

عثيمةمنالذيلثحيشانمصريعبدبرحع

رخ)ولكننجونلثميئمانيكنلميرحمئيل.

نلالهأئنالذيمماليرحاعابنتهفزؤج3(.ا2:أخا

4(،34-ا2:أخ)1عديدةاجيالعلى

يرحمالله:يرحجل

البكريكونوقد42(:2أخا)كالبشقيق(41

25-+.:2أخافيأبنائهلائحةنقرأ9(.:2أخا)رج

ا"؟27اصمإن:فلسطينجنوبفييرحمئيلأفام

ونفبيهوذانقبقرببرحمئيلنقبعنبنحذث

معيرحئيلمدن35:92اصموبورد،القينيين

أخافيفصارجهوذاإلىيرح!مئيلانضم.القييبنمدن

يهوذا.وحفيدحمرونبكر225:

مراريعشيرةمنقيثىابنهو.لاوي،2(

24:92(.أ!)ا

وأملكيأميرأيملك""ابنيرحمئيل34(

صايامعيوياقيمالملكأوكله.الثرطةعنمسؤول

البيارميابتوقيفعبديثيلبنوشلمياعزرشيلبن

36:26(.)ارباروخوسكرتيره

عر،الاثنيالآباءوصيات،رج.أخبار،يرحمئل

ابراهيم.وصتةو*

الاسمهذا.بنيامينقبيةمن18:27.يشيرفثل

رفايا8:كم!(،أح)ارافةلأسصاءمماثل

الرامه.غرل!رفاتيماثلورافة9:43(.أخ)ا

0138

العبريةفي:15.56)يضيهوذاجبلفيمدينةيرفم

كالبي.أصلمنيقدعام(.

حدودعلىفيدليافافيالمتوسطلبيصبضنيرقي

يقولبعضهم:46(.91)يشالغربثةالشماليةدان

العبربة:في.اليونانيةحسب:9146)يشيراقون

.(نقولى،يرتون

يرموت

)يشيههوذاسهلفيتديمةكنعانيةمدينة1(،

مناالعودةبعدالهوذاوتونفيهاأتام:35(.15

مناالغربإلىكلم18تبعد:92(.11)نحالسبي

يشوعأيامفيملكهافرآمكانلحم.بيت

01:3(.)يش

بيتمنقريبة)مدبنةالرامةرج.يرموت2(،

4:5(.قضابل:

!ط21:92(.)يش2ر)موت:!رج"3(

منالجنوبإلىكلم01تبعدالتيالهواكوكب

.ضانيت"

ولكننابيروتج!ويىتقعقدياحلية.مدينةيرموكا

تلرصائلفيذكرت.بالضبطموقعهانجهل

سرجونمدؤناتوفي78(،75،)68،العمارنة

المصزلةاللعناتنصوصوفي23(،)القرنا!ادي

الحثممركز14القرنفيكانت91(.أالقرن

فييرموتااسميظهريعودلا.كنعانفيالمصرقي

.م.قالأولالألف

(.اليونانيةفي)هيروميخوسالمقدسالوادي:يرموك

المشدناةبلالبيبليا.تذكرهلا.الاردنشرقيرافد

يمكنلاب(.74بتراباباالتلمودرج،801:)فره

منآتيةلأنها،الهيكلخدمةفيمياههتستعملأن

حورانيتنبععديدةسوافهناكوثنئة.أرض

جنررالاردنفييصبالذياليرموكوتكؤن

المناذير.شريعة:الحالياسمه.طبريةبحيرة

عينبينجمهوذاصحراءمنجزء.02:16أخ2يروئل

الميت.البحرغرب،وتقوعجدي

يروحام

صموئيلوالدهوالذيألفانةوالد،1(

ا:1(.)اصم
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بنبامينمنعانلةرنيسوهويبنياوالد،2(

9:8(.أخ)ا

الكهنةمنعانلةرنيسوهوعداياوالد،3(

11:12(.نح9:12؟أخ)ا

داودمعالمقاتقينوزبديايوعيلةوالد،4(

12:7(.أخ)ا

دانقبيلةفيالرؤساءوأحدعزرئيلوالد5(،

22(.27:أخ)ا

يوآشساعدالذيا(23:أخ)2عزرباوالد6(،

أبيه.عرشاستعادةعلى

أخ)2بهوزاملكيوتام5وأمعزلا+الملكامرأةيروثة

15:35(.مل272؟ا؟

:اليومهي.نفتاليفيمدينة91:38.يشيرؤون

الحولة.بحيرةغربي،يروم

أبناءأول.قهاتعضيرةمنلاوي.أشىيهوه:بريا

:23؟23:91،24أخا)ورثيسهمالاربعةحبرون

يقمعام.،يحزيثيل،أمريا:همإخوته3(.ا:26

ايامفييسثرقبيلةرؤساءأحد2.ت7أخايريئيل

داود.

داودمعحاربواالذينالابطالأحديرلباي

11:46(.أح)ا

أردون،ثموباب،ياثر:اخوته.كالبابنجم!يعوث

:18(.2أخ)ا

:+(.ا.)عزالغرلةامرأتهطتقاسرائيليير،ي

يريموث

الجبابرةومنبنيامينفيعائلةرئيس14(

باكر.ابن7:8(0أخ)ا

بنيامينيةعائلةرئيسبرسة.ابن24(

أورشليم.في(814:أخ)1

ابن23:23(أ!)1مراريابن،موشيابن3("

.لاوي

الاثنيواخوتهبنيهمعالمغئينمنلاوي،4(

25:22(.أخ)اعشر

غريبةامرأةتزؤج.عيلامبنيمنيريمرث5(،

.ا:26(.)عز

غرلبةامرأةتزوخزكوبنيمن"6(

يزرعيل

.(01:27)عز

حزقياعهدفيالهيكلمخازنوكيل74(

3:13(.اأخ)2

:5(.12أ!)اداودأبطالأحد84(

تزوجثاليعلةوالد،وأبيجايلداودابن9(،

11:118.أخ)2جصرذاملكرحبعام5

وأجبرغريبةامرأةتزؤخ.بجوايبنيمن.1(4

92(.01)عزتركهاعلى

قبيلةفيمصؤولعزرشيل.بنيريموت11(،

91(.27:أ!)انفتالمب

قبلداودإلىانضم.بنيامينبنيمنرجل12(4

12:6(.أخ)املكايصيرأن

شصعونقبيلةفيالعانلاتإحدىرئيسبزرجا

7:3(.أخ)ا

يزرعالله:يزرعيل

:اليومهو.فلسطينغريىضمالييمتدسهل(41

مدينةاسممنالقديمالعهدفياصمه.عامرابنمرج

يزرعيلسهلبحكل.حدودهعلىالتيبزرعيل

يسقيه.والجليلوالجلبوعالكرملجبلبينمثقثأ

مهمأمعبرأيزرعلسهلكان.وروافدهقيشون

.الار!نغربىجبالعبرالغربإلىالثرقمن

نعناك،محدو،:عدبدةحصونتحميهوكانث

مسرحأأيضاوكانشان.بيتشونم،،يبلعام

12،31-4:5:)قضفلمطينفيللمعاركتقليديأ

.يوشيا(:ي22:92مل2؟راقبا

الاصلفي.يزرعلسهلحدودعلىمدينة2(4

حينكبرىأهميةانحذتولكنها.لونمتابعةكانت

فتليزرعيلفي.(ا:21امل)قصرهاخابيخهابنى

أخابعائلةوأفنيث21:إ-16(،)املنابوت

للمديةالهلينيالاصما(.9:16-.أ؟امل)2

تبعدالنيزرعبن:الحاليالايم.اسدرالون:والسهل

يجعلهايافا.منالشرقيالجنوبإلىكلم25

بين"الاسمائيات"فيالقيصريأوسابيوس

عنالقرلبةولاجيو،شان()بيتسيتوبوليس

مدينةكانت.الثانيالألفمصادرتعرفهالم.عدو

مدةالبهعانيونعيهامحيطر.(91:18)قضليساكر



1382

:27(.اقض؟17:16)يث!مركباتهمبسبطوللة

56؟:15)يشبهوذاشرتيجنوييمدينة3(،

25:43(.اصم4:3؟أخا

:4(.ا)هوهوشعالنبيلبكررمزياسم44(

الغريةامرأتهعنالتخليعلىأجبركاهنبقلا

)عز.ا:25(.

معانضم.بنيامينقيلةمن12:3(.أخ)ايزوئل

يصيرأنقبلداودإلىعزموت()ابنفالطأخبه

ملكا.

عنكلم2يبعدالطلقالهواءفيصخريمبديزيليطيا

نودالياالحثيالملكأنمهأوثدهوقدحتوسة،

المعبدأماموجدت..مق125"سنةحوالي،الرابم

بينالمحصورالمعبدمنالقسمإن.عبادئةمبال!آثار

الاممبروهيالأولىفي.غرفتينمنيتالفالصخور

وفي.بالحورفيالمتائرالحثيالبنتيونصررؤجدت

الالهينالزوجينالمركزفيالمشهديريا،الغرفةعمق

علىواقفدربلرجه:وجفايقفانالاولانيين

ووراءنمر.علىواقفةهيبةوزوجتهجبلينإلهين

نرىهيبةووراء.صوماالالهابنهنستثمتتث!وب

هذهإلىويتقذم.الالاهاتمنوعدذاأيضاي!روما

إفا(..7أو65)همالآلهةعصوعةالمركزيالمثحهد

الخيينللطوكالجنائزيةالغرفةفتبدوالثانيةالغرفةأما

إفا12رسموهناك.الرابمتودالياخاصولثكل

إلههوالذيالسيفالالهرأسهموعلىبسبرون

تودالياالملكبيديهيمسكصروماالالهثم،الا!افل

حمايته.فيأنهعلىفيدكالراج

بش03:18تكحسبيس!راشتقاقيتماكر

يعطيالرب:الاصلوفيأجر.يوجدصكر:

الاجر.

ليئةمنوالخامس،يعقوبأنجاءتا!ح14(

القاضى1(20:أخا35:23؟؟ا-03418:)ئك

تجيلةجد01:ا(.)قضيسثرنسلمنهوتولى

يساكر.

94:14-!1:تكعنهاقالبساكر.قببلة،2(

نأرأىالحظائر.وسطفييربضضخمحمار

للحمل،كتفهأحنى.طثةوالارضجئدةالراحة

مع+:91تثعنهوقال.للس!خرةعبدأوصار

لبدعواالشعوبيأئيحيثالجبلعلى:زبولون

كنىاليهمايجلبانلأنهماالذبائحيقدممان،الرب

عدإحصاءفي.الرملفيالمخئأةوالكنوزالبحار

حملعلىقادررجل00544القبيلةتعذي:28ا

يو26:23.00643-25:عدوفيةالسلاح

عليهميزاد2:00226(7:أخأاداودعهد

يكرنوهكذا.(التصحيحبعد.7:3أخا)00063

العئ!انراما50(:7أخأ)تقرلبا00087:العدد

شمرون،ياشوباويوب،فوة،تولاعفهي:

ن!7:ه(.أخ26:231-25،عد46:13؟)تك

جبلفي)شمرون(شاميرفييقبمنولىالقاضي

منسىحدودعلىوياشوبا(:01)قضافرايم

نأنرى:17-91،23يثىإلىعدنااذا.الجنويية

يزرعيلسهلبينالواقعالجبلفيسكنيساكر

أرضهامتدت.الاردنوواديجالودنهروسهل

ايامفيتابور.جبلارتفاعحتىالثممالطنحو

يوضافاطيحكمهامقاطعةي!ثركؤن،سليمان

يساكرمناعرانبلعلكبعئاكان:17(.4)امل

نسلهلأنايضا،عمركطوربما15:27(،)امل

في21:ا-4(.)امليزرعيلفيأراضيامتلكوا

شمعونبينارضيساكرلقبيلةكاني48:25حز

المقدسةللمدينةكان48:صهسحزوفي.وزبولون

يساكرقبيلةعدت7:7،رؤحسبيساكر.باب

القبائل.سائرشأنشأنها،المختومينمن00012

نيطيوس.:اليونالنالنصفييوستوسأويستوس

منفريئابيئاكورنتوسفييملككان.متعئدرجل

:7(.18)اعاللهبكلمةيبشربولسفيهأقام.المجمع

منمتهؤدمسيحيئيسطس.يصوعأيبمطس

111.:4)كوالكولشينإلىسلامهيرسل.رومة

ابرايم،أخيابنة،هارانابنة11:920تكبسكة

اليهوهي.التقليدحسب،وملكةلوطأخت

حزفيازمنفيلاوييمخيا.أوبسمكب

3:13(.اأخ)2

.يسوعمحاكمة،رجمححمةبسوع،

المسحبسوع
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حبانه.سيرة:أولأ

وقيمتها.المراجعإ

سيرةيبنواأنالقديممنذالمؤمونحاول

الأناجيلتنس!يقهخاك.المسيحلشوعمتاصقة

أناجيل(الأربعةخلالمن)دياتسارون:

حياةوكنبالتقؤدةالأخباروككلطاطبانس

منآنهيبدوولكن.العالملغاتفييسوع

علتة.قيمةلهاتاريح!ةسيرةنكتبأنالمسنحيل

المميحئةغبرالمراجع.المراجعبطيعةبرتبطفهذا

تملكالمحيحتةوالمراجع.واضحةوغيرقليلةهي

خاضا.تاريختاطابغا

وأنصيننذكرالمسيحثةكيرالمراجعبين1(4

المسيح.يسوعاسمتذكرلاتبنثةنصوصثلائة

عنب.م.()75-.12تاقينسنصأهمها

مسيحئينيسضون:نيرونزمنفيالثحهداء

)كرستوس(المحميحاسممنانطلائا)كرينافي(

)الحوتاتالبنطيبيلاطسأيامفيطلبالذي

الأصغربلينوسنصأيضأونذكر15:44(.

تثدمدائحعنتكلمالذي.(.مب12)61-!ا

وتحذ!01:69(.)رسائللإلهكماللمسيح

بتأئبرتمردواالذيناليهودطردعنسواتايوس

2(.:18اعرج،25)كلرديوسكرستوسمن

المسيحيينهؤلاءأيضاسواتانيرسوذكر

16(.)نيرونوسئئةجديدةبخرافةالمأخوذين

فلافبوسشهادةأهمهابهودئةشهاداتوهناك

أخى،يعقوباستشهاديذكرإئه.يوسيفوس

02/)العادياتالمسحيحضىالذي،يسوع

يتكلمالذياليهودئةالعادياتنصوهناك\(.:9

رتما،18:3/3)العادياتوالقيامةالمعجزاتعن

السلافئة(.النسخةفيسئهشاولابعدمافيزيد

المولودةالمسيحئةإلىالرابينيينكتاباتونشير

القرونإلىينتمونرابينيينأقوالهيحديثا،

يسوعنولدوتكتابوحتى.الأولىالمبح!ة

بهابأخذلاالتيبالأساطيرالمليء(يسوعجاة)أو

وجودعلىبطرلقتهيشهدفهو،جذقييودفي

.الناصرةلرإبيتاريخئ

بعيننأخذأنفيجبالمشحتةالمراجعأما2!،

نوئةالفاالأناجل:أهمها.الخاصطابعهاالاعنبار

فيأقدمهيالرسولبولسرسائلإن.الأربعة

الرسرل!ولكن51-52(.شةمنانطلائا1الزمن

سنةاهتدانهقبلشخعئهةبطريقةالمسبحيعرفلم

:مولدهعنهيقولماكل.يبدوماعلى34-36،

ابراهيمنسلإلىانتماؤه(،91:اغل3؟:ا)رو

جاتها:3(،)روداودوعائلة3:16!)غل

وداعنه21(،5:كور11:1،2)اكررالمقذصة

؟202اكور)الصيبعلىمرته،(ا:01كور)2

2:02؟)غلدتهوطاعةبالبثرحئا3:ا(كل

موتهبعدالثالثاليومفيوقيامتهدفنه2:8(،فل

منبول!تعقتههذاكل4(.15:)اكور

ويعقوببطرسمع،دمقمشحئيصععلاتاته

كمبولسرسائلتدل،إذن-91(.:17ا)غل

الأناجيل.فييدؤنأنقبلودقيفاثابئاالقيدكان

شهادةإلىتستندالأربحةالأناجلولكن

الأولى.الكرازةوالىيسوععنالمباشرةالرسل

الناريجةالأناجيلقيمةنحذدأنأردناراذا

الطريقةنتذكرأنيجب،يسوعلحياةكمراجع

لم،يسوعموتفبعد.الأناجبلفيهاؤلدتالي

معفحهمحياةيدؤنواأنفيالتلايذيفكر

يحتاجواابحيثمنهماممتلئينكانوا.وتعليمه

كرازتهم.عناصرككذكرتهممنيستقواأنإلأ

بقلواأناهتثوا،وأقوالهيسوعأعمالروواوحين

الكرونولوجيئبالترتبيهثمواولمرسالغ،

المقاطعخمعتوحينهنا،وبعد.للأحداث

-ا2:مر)رجضفهثةبطرلقةأولأانتقلتالني

الإطارمنبهيرقسمضاعأ-34(،3:6:4:

المنهجئ.الترتيبحسابعلىللأحداثالتاريخيئ

لبستالتيأناجيلنامننطبأننقدرلا،إذن

تداءدينئةقضئةمعدعايةكتببلحياةسيرة

كرونولوجيانظائا،للمرسلينوملخضا،عنها

الراجفالإنجبل.وأعمالهيسوعلأقوالمحذذا

)يريدلاهوتياهدفاتغالأولىالثلاثةوالأناجيل

ومرض،المحهويسوعأنيبينأنتئى
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الوقاخأنيعنيلاهذا(.اللهابنأنهويوحنا

لأنهالثقةأهلهيبل.للثقةأهلأليستالواردة

وهناك.عيانلث!هودئرذلاشهادةإلىتسنند

فيمكتوبةغيركلمات)تتضضن"أغرافا"

صجحةأفوالأتتضقنالتيالأربحة(الأناجبل

لمحتفظلاولكثها02:35(،الح)مثلآليسوع

الواضحومن.يسوعسيرةأجلمنكثيرةبعناصر

حولالأخبارتنسخاليالابوكرلفاتأن

معرفةتعطيناأننستطبعلاالفانونثةالأناجيل

بسوع.حباةئسلسل

بسوع.جاةعنكرونولوجئةلمحةب(

نرتبأننسنطيعالمراجعطابمورغم

.حياةسيرةتقذمرسمةحسبالأحداث

الكبيرهيرودسموتقبليسوعؤلد1(،

075سنةفيماتالذيا:5(لو2:أ؟)مث

نثكأننشطيعلا.(..مب)4رومةلتأسيص!

القديمةالميتولوجئاترغميسوعشخصبتاريحية

النقادفاكثز.الآنلذكرهامحاللاالتيوالحدنجة

لاالناريخئالمبحوجودرفضأنبتبرون

يسوعلمولدالمعقولالزمنأما.ردكلمةي!تحق

نأنعرف)نحنمسيحتة6أو7سنةفيبدو

(.خاطئةكانتالصغيرديونيسيوسحسابات

كيرينيوسإحصاءتأريخيقابلالنأريخوهذا

السنةوفي.6وسنة9شةبينتثمالذي2(:2الو

أوغسطىمات..مب-92)28لطياربوسا5

اعتبرناإذا..مب26-27أو،.(.مبآبا4في

طيباربوسبدأفبهاالذيتلكإلىتعودا5السنةأن

سنة03يسوععمركان،أوغسطسمعيملك

مدبنة،لحمببثفيبسوعؤلد.3:23(الونقريئا

مهنةمارسحيثالناصرةفيصباهوقضى،داود

إلىبسوعصفرةأقفهالأناجيلوتذكر.النجارة

ي(.2:41الوالوقتذاكفيأورشليم

سننبنأوسنةالعليةيسوعحياةدات24(

أشهر.وبضعةسنواتثلاثأوأشهروبضعة

يوخاكرونولوجبامعيتفقلاالأولاالاتراض

متلاحقةفصحأعيادثلاثةعنيتحذثالذي
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كافئاسببولاا(.ة13؟23:64؟،2:13)يو

فصحعنمحملفافصحا:اهيوفينرىعلنا

بعدالذيالعنمرةعيد5:ايويعني)تد6:4

ستينالعلنئةيسححياةداتإذأ4(.ت6فصح

فصخاإلأالإزائثونيذكرلاالة.ونصف

=22:7لو=:2617ت=14:12)مرواحذا

لديهمنكنشفأننقدرولكئناا(.13:اير

تكثيرأولةأخرىفصحأعيادعلىتدكإشارات

الأخضر(.الثب6:93:)مرالربيعفيتمللخبز

الثافي.يوحنا)فصحالفصحعيدحوالي،إذن

الناضجةالسنابليقتلعونالرسل6:4(0يو

6:ا-لو12:ا-8=ت2:23-28=)مر

الزمنليإدا،أيارأونيسانآذارفيأننايفترض(ه

الأردنفي)العمادقصيرةخهيثةبعد.الفصحي

4:ا-13(،متا:9-13-مر:صومزمن

فيوخاصةمتجؤلكواعظرعالتهيححوعبطأ

كفرناحومفي)سكنالجليلفي،فلسطينشمالي

جناصرت(.لبحيرةالغرثيالمالمنالشاطئعلى

عملين:العلنتةحياتهخلالي!وعنث!اطوتضئن

العجانب.صنغ،علم

ولاعديدةمزاتي!وعبئئر.الأولالعمل

93-:ا)مرالمجامعفيالعئةجانهبدايةفيسثما

9:35،مث2؟ا:امردا؟دا:4لو4:23=مت

فيمزةمناكئرووجد6:95(.يو4:16؟لو

خطتهموضوغ،الاجنماعفييقرأالذيالنص

فيالتكمعلىأجبرهذا،بعد4:16-24(.الو

الخطة،5-7مت:الجبلعلى)العظةالطلقالهواء

قربالقاربفيالحظة،ي625:لو:السهللط

بحكمتهإعجاتاسامعوهفاقلأ(.البحيرةشاطئ

ومعرفته22(:4لورج،13:54مت2=:6)مر

منبأخذهالممعرفةوهيالمقذسة،للكتب

علمراترذ7:15(.)يوالرابينيينمدرسة

)متالتأويليأسلوبهممستعملأالعلماءخصومه

راجغاأو(وز-6!ا22:14ت،وز-2!هم:22

-15:2،وزممطا12:1)مصالخاصةمبادثهمإلى

يحلميوعيكنلم،عامةبطرلقةولكنوز(.7
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لو)كمابسلطانيتكمكان.الشرلعةمعقميمثل

رجوز،7:92مترج،اللهمنملهمانبثاكان

المعفمينساثرأما44(.93،،س284،،5:22

سبقوهم.الذينسلطةإلىيعودونفكانوا

عنالبعدككبعيذابسوعتعليموكان

بعضاستعحلأنه)معالرابينيينفذلكات

واضح،،بيطتعليحه(.عندهممنالعبارات

الحياةمنمأخوذة)صورالشبمنقرب

حثة،،ملموسةيسوعوكلمة(.الأمثال،الومئة

5:93-)متوالصورالمفارقةوفيها،أخاذة

9:04-48؟مر16-18؟6:ا-41،18؟

)متالسامتةالموازاةفيها،7(ة15لو،01:25

21-24(.:27:11؟7:724-8؟بمي625:

أبؤة:التالبةالواضغعلىاضوةيلقيتعليمههـان

والذينالأشرارلمجاه)حتىالبثركلنحوالله

32-6:لو؟5:45ت:اسرائيلبنيمنليسوا

الملوكئةلقدرلهاللهممارصهأىاللهملكوت36(،

زو:417)متالبئروصطوبالأخصالعالمفي

نظرهفيهووهذا11(،01:9،لو.ا:7؟

اليالطث(الخير،الإنجيلالثرىموضوع

لواي،ا:4مر9:35؟4:23؟)تيحملها

متر!02:ا؟16:16؟8:ا،4:43،

ضرورةعلىويشذدوز(.722:لو،5:3،01

93؟5:22،28،أمتوجذرتةباطنثةأخلاق

دائئا،نغفرأنيجب18:23-35:أكط؟6:4

بية:-18ا6:كم؟أعداءأحئواوز:544:

24-:16،ونصوموننصذقنصئنحبنصالحة

الصدق:+-+:5؟الكاملالخزد:وز26

(.ضروريغيرالحلفيجعلالذي

جعلواالذينالفزشئ!قبوقساوةرياءوتجاه

هوبماباضمامهميطاقلاحملأالديانةمن

يسوععلم-!هم!(،23:4،13إتفيهاخارجيئ

في5:48()تلتهالمشروطغيرالخضوعأن

(ي22:25لو،وز-02:2527)متالواضع

،وز(91:92أتالعالمهذاخيراتمنوالتجزد

معاللهعملبل،وحدهالإنسانعمللش

ايىيسوم

ملكوتإن.ي(01:26مر6،:5)تالإنصان

منذيفعل13:عه()تخلاصئةقؤةهوالله

الشيطانعلىالمنتصريسوعشخمىفيالآن

يسوعلأن.ا:18(،لورخوز؟:1228)ت

وهذا.الخلاصكرازةفيبحتفهالذيللمركزواع

وهو،آلامهعنالمتكزرإعلانهفيخماصةدارز

إرادتةتكفيركذبيحةموتهمسبفابفثرإعلان

وز(.-0217:28وز؟-6:1318)مت

يسوعأنئمكمبش!ر،عملهومع.افمافيالعمل

إليهتنسب.عديدةعجائبالعلنئةحياتهخلال

عجاثمحموعةأوعجيبة41الأرلعةالأناجبل

9،لوقاعند21،مرقسعند22،تىعند)24

عالمفيمعجزاتبعضوبجاتيرحنا(.عند

تكئبر،المياهعلىالسير،الحاصفة)تهدئةالطبيعة

(،العجبالميدخمر،إلىالماءتحؤلالخبز،

منأوالمرضمنعدبدةأشفيةالأناجبلتذكر

موتى.إقامةمعجزاتوئلاث،الشيطانسيطرة

الأناجبل،فيمهمامركزاالعجائبهذهتحتل

علىوهييسوعنشاطمنجوهرئاجزةاوتشكل

نلغيهاأننستطيعلا،إذن:برسالتهوثيقارتاط

إلىتستندوانهاسئحالا،تلمبشخطةتاريخهمن

منأحديجرؤلمثثم.للثقةأهلعانشهودشهادة

ي؟2:22اع)رجينكرهاأنيوعمعاصري

ولكتهم،بهالهاعرفراأنفمهمعداؤهوأ.38(:01

وز(.12:24)متتوكلطشيطانإلىنسبوها

،عثرةحجزالمعجزاتلهمتشكلنقادهناك

وهناك.مستحيلةنظرهمفيالمعجزةلأن

تنتمييسوعمعجزاتكلأناعتبرواعقلانئون

بصوع.حياةمنألغوهاولهذاالأسطورةإلى

نإيقولونالذبنالتكويخئةالمدرصةتئاعوهناك

ننهوأدب!ننإلىتتميالإنجيلفيالمعجزات

والهودي،اليونانيالعالمفيممثلةأخبار

خلقتالأولىالمسيحثةالجماعةأنفيستتجرن

اجترح:آخرونوتال.المعجزاتهذهأخبار

الذي)الإيمانبالإيحاءشفاءعجاثيسوع

يسوعشفاهمالذينكلأنيعنيفهنايشمفي(.
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فاكتفىالجسد،مرضىلاالنفسمرضىكانوا

هؤلاءن!يولكن.بنفسهمالثقةإليهميوحيبأن

نأنشطيعولا.شهودأخبارأمامالإنجيلفيأننا

شفواالذينعندأويسوععندالثعرذةنفترض

اعترفواأنفسهميسوعفأعداء.بعضهمقالكما

اعترفواكمافيه،عيبلاالذييسوعبسلوك

الوسائلوببساطة22:16()تبصدقه

معلعابيد،وضع،تلفظ)كلمةالم!شعملة

يكونأنالممكنمنئعد(،عنشفاء،تراب

وأاللهعملإلىنسبواقدومعاصروهبسوعتلامبذ

الطيعةبقوىنربطهاأننتطغنتائجإلهئةتؤةإلى

علىيسريلاالتفسيرهذاولكن.يجهلونهاكانوا

(.الشياطينإخراج:أمثلأيسوععجاثعمل

غيرإبمائالهم،سيعملثمنيطلبكانلحيسوع

عجانب،يعملالذيبسلطانهثقةأي،مشروط

لو2:.ا-12؟)مرالإلهئةرصالتهتبولبل

يجدلاجثالخطايا(:غفران7:47-.ه:

)مرالمعجزةيحترحأنيقدرلافهوالإبمانبصوع

بسببنبئااعتبربسوعإن7:9(.لو5؟6!

كانلهائه6:ه(.مر16:14،)تعجائبه

فييقرأهو:علومم!أصلمنمسبقةمعرفةلشوع

؟05-45:ايو،يوز9:3)مفالفلوب

،2(2،18،1(-ا:713؟6:0؟ي2:24

القديمالعهديقولكمابالتهخاصامتيازوهذا

بهاالتيالعلامةمسبفايصؤرإنهى(.:179)إر

الأخيربالعشاءللاحتفالالمعذالبيتالتلايذيجد

)متيهوذابخيانةينئإثه-16(.14:12)مر

91،،اا-ا.:6،0713:يووز؟2621:

ينئإنه.(وز26:34)تبطرسنجكران،2(1

كماوز(24:ا-28)متالهيكلبخراب

مجئه.عنبتحذث

لطيسوعصلب.القيامة،ا!لوت،ا!لام3("

62شةبيناليهودئةحاكمالبظيبيلاطصأيام

:بسانءاأو14الجمعةيوم،..مب36وسنة

51أو14إنالعلماءوحسباكيد،أمرهذا

نيسانا)924السنةفيالجمعةيوميقعاننيسان

=نبسان)3115سنةحسانجا(،فيآذار18=

3-نيسان)14لمهم!سنةحسابنا(،فينيسان27

فينيسالة23=نيسان)3415سنة(،نيسان

يسعوعبينالوداععثاءزمنأماحسابنا(.

مرفيثيم(الربعشاء)نتذكر،وتلاميذه

)أيالثالثةالساعةفيماتي!وعأن15:25

يحكمبيلاطىمجعلبوحناإنصباخا(.9الح!اعة

بوحنابعذالظهر.)أيالسادسةالساعةفيعليه

شروقمناتداءاليهودئةالطريقةعلىال!اعات

نأيمكننا:9(.5211،:4،6يورج.الثمس

بينأيالنهارمنرجثافيفيفكرمرتسأننفكر

المس!يحئةالمراجعإن12.والساعة9الساعة

:3-15اكوركرازة:القيامةعنتعزفناوحدها

تسفمت(،التقليد:عبارةمع..مب56)سنة8

اكرر01:9؟)روالإيماناعترافاتأقدم

القديمةالم!يحتةوالمدائحا(2:افل:12،3

3:16(تم11؟2:6-افل5:14،)أف

24:3،15-28؟2:)ا!الرسرلتةوالكرازة

03-*؟:13؟5،3101:04:؟01ة4

)ذكرناهاالمثفئةي!وعوانباءات3(17:ا

الفارغالقبر.الأربعةالأناجيلوأخبارسابقا(،

ظهوراتأبفأوهناك.ننبتنهأننستطغ2واهو

فالفيامة(.معهماكل،المسوهالموتمنالقانم

أمرهي(عيان)شهودالرسلكرازةإلىتتدالتى

لا،الإيمانسراخهابماولكن.وتاريخيواقعي

لا.الاربخيئبالأسلوبعنهانبرهنأننستطيع

الشهودإيمانعنإلأتارئحثانبرهنأننشطيع

تارتحيةباعتباراتنبينأنويمكننا،العيان

أساسعلىيعتمدالإلمانهذاأنوسيكولوجئة

عننتحذث،يسوعصعوديخصنوفيما.ئابت

نأنقدرلاولكتنا،الزشونجبلعنانطلاقه

السماء.فيوتمجيدهارتفاعهعننبرهن

شخصصئكشفلم.يسوعشخصلىيخا:.

واذا.والمسبحئينالرسللإبمانتدريجتاإلأبسوع

نأخذأنيجب،كاملةشبهصورةنعطيأنأردنا

وجهاث:ئلاثالاعتباربعين
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الخاصة.شخصئتهصماتأؤلأنتفخص)أ(

أفكارمنانطلافايسوعشخصفينتطئع)ب(

القديم.العهد

مسبحيئمنظورمنبسوعشخصفيننطفع)ج،

محض.

الأمورعلىنشذدأنيجب،الأناجيلنتأملحين)أ(

الأناجيلترسملاالإنان.يصوعفيالتالية

جذائاكانآنهنظنولكئنا،الخارجيئشخصه

صرخةعليهتدكماوهذا،القلبمنوقريئا

تكنلم.الخ!عبمن)كانتالمرأةتلكإعجاب

لوالررحتة:يسوعاقازاتإلىفقطنتطفع

حضورهيتركهالذيالغربوالشعور:27(11

تعؤدوقد،بالصحةيعبئج!دهكان.الناسعلى

على،والعطشالجوععلى،الطقسنقفباتعلى

فلسطينطرقاتعلىالمضنبةالأسفارتعب

لهيتركلاشعبو!طدائمنشاطعلى،الجبلئة

طعافاليأخذالضروريالوفتأوالراحةمنوقئا

الوجهةعندتوقفناواذا.3(أ:6بم302:)مر

بذكاءيتمئعكانيسوعأننرى،الححيكولوجتة

الوعي:كلدعوتهواجماكان.صلبةوارادةوثاد

لبقذمكلتا،عطا"نفسهليطيجاءأنهعرف

وز،ا4:ات،تجاربه)أنظرللآبنفسه

عقلئيته+(.3،8:32؟3:امروز؟02:28

السيفبلالسلاميححللاقائد.عقلئة

الفعلرذةتبدوالمراثبعض.ا:34(.)مت

ورسالتهأفكارهيقاومونالذينضدعندهعنيفة

وبالأخص!11:15؟801:41:+؟5؟3:)مر

مت:قاسبكلامبهمينذد)الذينالفري!ينضذ

23:4)23-.

إتهحقبكليقولأنيقدرفهو،ذلكومع

للذينالراحةيحملإئه،القلبومتواضعوديم

ت)الثقيلةالأحمالتحتويقعونيتعبون

ضذلهاحدودلارحمةئظهروهوي(.:1128

2(.6،34:8؟،:217)مرالعالمهذافيالمتعثردن

إلى،الوضعاءإلى،الفقراءإلىخاضةحتهويتوخه

،ه:2)مرالخطأةإلى21(،،6.2:الوالمعذبين

المسبيسوم

الناسودرذلهميحتقرهمالذينإلى7:48(،لو

لاولكنها(.ه2:مر؟ي2131:؟:1191)مت

وشزهمضعفهميعرف:الناسمنينغثن

يففرفهولهذا2:23-25(.يوا؟7:ا)مت

فيبصقواللذينحنى:22(18)متدائئالهم

الآبومكانة.34(:23الوديهلجلآحتى،وجهه

المكانةفقطهيليستيسرعحياةفيالسصاوقي

بنرتةخليقةفلا.الرحبدةالمكانةإخها،الأولى

تلامبذهمنأحدولا،يحموعقلبفيالآبتزاحم

(24:يو،2:94لو3:سم؟)مرنفسهاأفهولا

يعملأنهوطعامهعحيفا.حبايحثهاكانالتي

36،:!34؟:4يو؟4:4)متأبيهومثيثةإرادة

الحلوتةالأمورنحردوئانظرهويتوخه4(.:17

عينهولكنالبئزية(،فيمملاكبريسوع)شفي

أمامحئىيفرحوقلبه،ا،رضأمورأصغرترى

نحنلناولبدولمعاصريهيسوعيبدو.الحقلزهور

وجذابة،قوئةشخصتة،جذاموهولةشخصتةأنه

السيكولوجيالمستوىعلىتوازنةشخصئة

عدذاحباتهفينجدذلكومع.اليومتةوالحياة

لومغلقالنزامنهتجعلالتيوالأقوالالأحداثمن

أمئاته.البشزيتعذىإنسائايكنلم

والمسيحئونالرصلبكونأنالطببعيلمنإنه)ب(

السزييحوعوجهيفهمواأنحاولراقدالأؤلون

كانتلقد.القديمالعهدأفكارإلىأولأراجعين

الرسلعئرولهذا.اللهيكفلهاكتئاالتوراةأسفار

أخذوهابكلماتأولأالمسيحيئاختبارهمعن

الشرلعةبسلطةأقزيسوعإنثثم.التوراةمن

ي22:23)متاسننتاجاتهتدككماوالأنبياء

ي(،01:34يو،-4146،وز3404-ةوز

؟91:4؟4-15،7أمتللنصوصوايراداته

للفريستينولومه25-27(،4:17،2-الو

:17(02:12،21)خراللهوصثةيتعذونالذين

التيالفرائضعمل)أيالقدمماءتفاليدبسبب

للثسلعة.تأوبلهمفيالقدماءالرابييرنقذمها

اممثرالتأويلاتبهذهجهتتونالرابينيهينبعضكان

وز(.15:ا-8مترجنفسها:بالثريعةمنه



المسهيسوم

جمهودونظري!وعنظرفيهوالمقذسفالكتاب

24-ة22)متنحفظهاالياقهكلسة،عصره

لاوالتي:92(،25:16-28،ا.لووز،45

:35(.ءا)يونرذلهاأننفدر

معقميوسلطةالقديمللعهداحوامنارغم(41

نندهث!،(ي23:2ت:موسى)خلفاءالشريعة

اليهودئ.العالمعلىتفؤقهواعئابسوعنرىحين

الفرستيناهتمامالخاصةبسلطتهيرفضهو

الديانةومظاهرالطقستةبالممارساتالمفرط

وز؟12:9-12)تالمحضةالخارجئة

بالطهارةتليلأإلأيهنتملاهو91؟12(.

بسمح8:3،مت:الأبرص)يلمسالشرعثة

مت:أيديهمبفلسواأندونبابهلواأنلتلامبذه

الخطأةيعاشر،-71213:مر-8؟ا:15

مقولةمحليحلوز؟9-913:مت؟والعثارين

مت:اللاأخلاقيمقولةراللاطاهرالنجس

نأينتظرهو:28(.01لووز؟22:ل!-.4

عيدثر4:23،)يوالهيكلمنالديانةتحخفمى

لرسالهواعوهو(.وز24:2تالهيهل؟

جئتأنيتظئوالا:التوراةإلىبالنسبةالخاصة

بللأحلجئتماالأنبياء،أوالناموسلأحل

جاءآنهالكلمةهذهتعني5:17(.)متلاكئل

الإلهئللمثترعالأصلئةالإرادةالنهايةحتىلينتم

نإيقولأنيقدرفهولهذاي(531:ا)مت

)متوالأرضالسماءدامتماندومالئرلعة

:17(.16لورص!؟5:18

أولآيرجعيسوعيحملهالذيوالتكميل2(،

للرجا.كاملتحقيقهوالذيئخصهإلى

الفديم.العهدفيالمسيحافي

الممسوحأيالمسيحنفصهيسئن.الأولفي

أفكارإلىنعودأننستطغهنا.المقدسبالزيت

في.المسيحعناليهودفيوال!عالمالفدبمالعهد

كمسيح.رسالنهئاثاوعئابسوعوعى.الأول

لأن.مسبحالثةألقاتانفسهعلىيطثقأنولمجئب

آماكساسيهلدىئيرداودابنأومسيحلقب

من6ليةكانها)رذلهامادقيهاروازدسباسيئتقط

13ههـ

منذعرفولكئنهإوز(.-1ا:4ت:الثيطان

حباتهبدابةومنذ2:94(.الوالميحأنهصباه

نأيريدالذىالشيطانتجاربرفضالعلنئة،

لمعاصهريهثعبيةلأآمابقذممسيحدوريثخذيجعله

فيصحمذهلةبعجائبالئحعبرضى)يربح

لسلطانهالأممككلمجضعالذيالملكالمسيح

فهمككيتجتبأنيوعأرادواذالسياسيئ(.

اعترافكلعلىالصمتفرضخاطى،

:24-25،ا)صلوقتهسابفااعتبرهمسيحاني

7:36،8:26؟5:43؟اى؟2:ا34،44،

9:9(.03؟

نأرأىوحين،حياتهنهابةفيولكنافاز.في

فيدخلتقدمسيحانينهإلىالخاضةنظرته

عنعثرإئه.كحسيحبهئعترفأنتبك،الب

(الإنسانابن،،صيباسمالخاصةالظرةهذه

إلىالعبارةهذهتحود.نفسهعلىدكبهالذي

،ي7:13دارؤيةفيوالمجيدةالسماوئةالصورة

اللذينوالألمبالذكعينهالوتتفيونذكز

)متالإلهئللمخطططبقاسيثحثلهما

حين24:7(.17:25،لووز؟162:ا

أنهواعأنهعلىدك،اللقبهذايسوعاسحتممل

نأبعدالمجدفيليدخلالمستعذالآلامرجل

المعتبينوان26(.:24الوبإرادتهالموتيتحقل

يلخصانالإنسانابنلقبيتضفنهمااللذين

الألممن)عبوريسوع"فصح"عجيبةبطريقة

أفهماللقببهذاوالمجد(.القيامةإلىوالموت

)أيالقدرةيمينعنمايوثاسيجلسألهنلاميذه

011:ا؟مزرج:قدرتفياللهسيشارك

)رجالسماءصحابعلىصيأتي7:14(،دا

سيكونألهيعرفوز(:2664:ت؟714:دا

،718:دارخ،وز16:27)تالقديرالعالمدئان

!لا3؟03،31-،:4227مت،27،+22

قدرةيملكبأنهالفولهذاوبسبب3(.25:ا

القولهذافيالححنهدرينأعضاء)يرىالملكتةالله

وتجديفا(،،تمسنلاالتياللهحقوقعلىتعذثا

وز؟64-2666:)تبالموتيسوععلىخكم
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يوحي،أخرىجهةمنولكن.7(ا66-:22لو

الذيوألمه،ذاتهبصوعبذلالإنسانابنلقمث

ليخدمبللئخدملاالإنسانابنجاء:ستحضله

رخ،01:45أمركثيرينعنفديةحياتهويبذل

ويحتمليتألمأنالإنسانابنعلى91:.ا(.لو

وز(.2ا:16)متأيامثلاثةبعدويقومالمرت

عبدعبارةتذكرها،يسوعلدورالوجهةوهذه

ئحلنحينجهوهعبدرسالةيتثميسوعإن.يهوه

-ا61:إش=21-:418الوالحلاصبمثرى

والمضايقينللمظلومينالعزاءويحمل،6(:2،58

-91؟92:18؟ا61:وز-إيق:2-116)مت

الجميعخدمةفينفهيجعلحينبل،5-6(35:

وز-02:28)متفديةحياتهويذل

9:12=)مرالجميععنفيتالم01(ة53إش

53:3-6(.إش

نهايةوفيواحدةمزةيسوعقبلالئالث.في

مسيحانيالقبئائعطىأنالأرضعلىسيرته

أورشليم،إلىالاحتفالمطدخولهحينواضخا:

يعيدالذياللهمرسلأنهعلىالجموعلههتفت

91:38-لوا:9-.ا،ا)مرداودمملكةبناء

هذهوفي21:9(.)تداودابنأنهعلى93(،

تظهرأنيريدلاأنهأخرىمزةأظهرانماصبة

إئهيقولبلوالمنتصر،المحاربالملكبمظهر

متواضع،9:9)زكوالجواضعالودخ!الملك

حمار(.علىجالس

نأجهتهممنالإنجيلئونتيفنالرابم.في

إنجيلفكل.اللهأرسلهالذيالمسيحهويوع

الذيالمسيحهوبوعأنيببنأنيرلدالطفولة

رجداود،ابن:32-لمه!،الواالأنبياءأعنه

بيتفيمرلده:18،:16امت2:4،:27،ا

لو5:\،مير!2:ا؟داود،مدينةلحم،

اللهأنعديدةمزاتالإنجلئونولبين.-7(2:4

يوحناكرازةفيالمسيحانتة:يوعكرا!ثتت

ا:2-3؟مر،الدربتهى)يوحناالمعمدان

ملا04:4-5؟إشر!،3:4-هلو3:ه،

فييعمدمن،منهأتوىهومن!يءيعلن،ا3!

المممبيسوم

شإرجاوز؟ا-32:اتوالنار:الرو!

ي!رعإعلانفي36:25-27(،حز4:4،

الحبيب،ابني:3:17)تعمادهوقتمسيخا

شإحسبالقدسالروحمسحه:01:38اع

ت)التجثنفي61:\(.42:ا،11:2،

حالأيثغالذيالتمجيدهذاوز:17:ا-8

وتتولجللمعمودتةامتدادهوبالآلامالإنجاء

جلس)حينالقيامةفي(،كسيحيسوعلرصالة

7:55(.2:5،31:ع!،ا!:الآبيمينعن

مسيحثةإعتباراتإلىنصلالقيامةنذكرواذ)ج(

دخلمابقدر.السرفييحموعشخصحولمحضة

الوحي،أسرارفيأعمقبطرلقةالأؤلونالمحيحثون

.يسوعشخصفيجديدةوجهاتكتشفوا

ولكئها،التوراةفيمنجذرةالوجهاتهذهكانت

صورةففي.القديمالعهدرجاءبوضوحتجاوزت

الئلاثالوجهاتنجدوالمسيحئةالنهائئةيسوع

الله.ابنهويسوع2(.الربهويسوع(ا:التالية

الجوهر.فيلتهمسابىهويسوع3!

شرفلقبمنكثرهواللهابنلقبإن1(4

مهفينلأشخاصالرابينيونمنحه

يسوعقدرةعلىيشملإثهوز(.2:3ا)مت

اع22،:5)يواللهأتامهفيهاالتي)كملك(المطلقة

كلأعطاهالآب()أيالله:42(0أ.2:36،

أع16:91،مر28:18؟)متورفعهسلطان

بحيث22(-02:اأف،31:755،:5+؟:2

"ربناعبارةوفي.الملكئةقدرتهفينفسهاللهيشارك

لكلمةالأ!اسيبالمعنىاحئفظ،لمالمسحيسوع

.الموتمنالقانمالمسبحسلطةعنتعثرلانهاربنا

تساميهفياللهيشاركالممخدالمسيحأنوبما

كلماثيسوععلىيطثقالجديدفالحهد،وقدرته

مر)قالربيهوهيسئفبهاالتيالقدبمالعهد

95:8مزمع:019اكو03:3؟إشمع2ات

34:9...(.مزمع2:3ابطي،

يسوعيسثىالمحضةالمسيحئةالئعابيرفي2(،

القدبمالشرقفيالعبارةلهذهكانأنهمع.اللهابن

ابنأمام)نحنواسعمدلولالجديدالمهدوفي



ث--اللسب

.2:7مز؟714:صم2.الملكيتبئىالله.بالتبتي

9:7؟حك4؟22؟خر:الشعبيتبنئالله

علىبطثقوهالمفاليهود31:9(،إرا؟18:لا

،يسوععلىالمسيحتونطثقهاحينإذا.المسح

كشخمىبالمسيحالاالإلهئةبطبيعتهفكروافقد

الإزائئة:الأناجيلفيمزة24العبارةتردإلهيئ(.

الممسوسين،فمفي،السامعينفمفي،اللهفمفي

يسوعفمفيأبذاتردلاولكتها،الظانفمفي

11:27!ت،الابنعنفقطيتكلم)هونف!ه

علىمرات6يقوليجعلهيوحناوحده36.ة24

الإزائنونيستعمللىاذ(.اللهابنإثهمزة31

المتساعيالمبحعلىليدئواالعبارةالمزاتبعض

32،ةالو؟27:04بما16:6ا:عم14)مت

فعند23:47(،عبجانئانضع4،4:ا

تعنيهىوعبولوحنابولسالقديس

الابنالأزلمنذهوي!سوعأنبوضوح

17:هوز؟3:17ت)رجللآبالمساوي

ابن:35،الوالرجد،أيالحببالابن،وز

ت)الآباللهقدرةي!وعفيأن(،العلى

الآبمنيطلبلاهو22:96(.لو12:28؟

المطلقالسلطانفعنده،الممجزاتاجتراحسلطة

الأبدإلىتثبتكلمتهلكم(.أقول،اا2:)مر

)إشيهوهكلمةمئل(وز24:36)مت

أعظم،سليمانمنأعظمأدهيعرفهو8(.:04

12:6،)متالملائكةمنأعظمالهبكل،من

وز؟2431:؟41ة13ت:تخدمهالملاثكة140

السماوقيأبيهعنيسوعيتكلموحين8:38(.مر

،3211:27؟:01؟712:)صت"أبى9يقول

وأ(24:94؟22:92؟2:94لو؟21:05

،8،ا45،48:6،،:16ه)ت"أبوكم"

ولا:25(.11مر،:92:1814؟ا.،14،18

صلاةهيالربئة)الصلاةأبوناأبدا:يقول

بنؤتهيمئزيسوعأنعلىيدكوهذاالتلاميذ(.

لب!وعالخاصالرباطوهذا.تلاميذهبنؤةعن

ت)"الآب!يسضيهالذيذلكمع

التيالعبارةفيأيضأعنهيعثزوز(،26:93
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يعرفه:)والآبالآبيعرفوحدهإئهيهايقول

منالأؤلونالمسيحتونواستنتج11:27(.مت

واحدوالآببسوعأنالمعطياتهذهكل

02:28(.24،ا:ا،17:4،رخ)يو.ا:03؟

الآبمثلاللهأنهأياللهابنألهبحقآمنوا

.(5:02يوا؟2:13قي؟2:6فل،ه:9لىو)

تساوى،المسيحئالإيمانإلىوبالن!بة3(،

جسدئا"حلولأكلهالألوهيةكلء"مجل:العبارة

له"غنيمةدتهمساواتهاعتبر"مامع2:9()كو

الله.حقاهويسوعانيحنيانإنهما2:6(.)فل

وأعمالكلماتإلىيستندالثابتاليقينوهذا

إلهئة.امتيازاتنفسهإلىنسب:نفسهيسوع

لووز؟9:2)متالخطايامغفرةسلطانمثلأة

وز(:128)متالسبتعلىالملطان7:47(،

اوز(-2ا:91؟-5:2148)متالشريعةوعلى

الجديدالعهدأنوم!ع.اللهتأميسمنهمااللذين

(،تيوس)هوالتعريفمعاللهبلفللآبيحتفظ

وهواللهإئه:يسوععلىأيضأالصفةيطتقفهو

الابنوهو،الآبكشفإئه(.ا:ا)يوالذقرب

)يوبالآبعزفناإته.الآبحضنفيالذيالوحيد

عب؟الحقيقيالإله5:02:أيورجا:18،

بولسويشهد.اللههوالمتجشدالكلمة(18:0ا

المسيحاليهود،منولد:يسوععنالرسول

إلىمباركإلهالكلفوقهوالذيالجسدحسب

.،(:9رو)الأبد

السياقأ(.ب!موعلحياةالتاريخيابق:ثاثا.

احتل،..مق63سنة.والسياصيئالاجتماعيئ

أعنت.،.مكثوصنة.أورشليمبوبيرس

وصديقهااليهود،"ملكهيرودسءرومة

أرضفيؤلدالملكهذاأنفمعوحليفها".

وأفهأدوميفأبوه:يهودئابكنلمأنهإلآ،بهودئة

علىنفسهايفرضأنأرادحينتعبولهذا.عرلئة

إمادةفي02-91سنةمنذشرعأنهرغم،اليهود

.،.مق4سنة،هيرودسمماتلما.الهبكلبناه

ملك،.أبنائهبينمملكتهرومةقسصت

والسامرةوأدوميةاليهوديةعلىأرخيلاوس
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هذهصارت،ذلكبعد..مب6السنةحتى

وملكرومال!.والييحكمهاروماتيةالمقاطعات

حتىوالبيربهالجليلعلىانتيباسهيرودس"

الجولانعلىفيلبىوملكب.م.93سنة

.م.ب34سنةحتىوتراخونينيسوايطورية

انيباس.بهيرودس،خاصبثمكليسوعالقى

الواليوقف،المحفيينالملوكسلطةوتجاه

ذإولكن.البحرئةقيصزلةفيأقامالذيالرومافن

سلطةالرومانالولاةمنحتتجثبأنرومةأرادت

،الاحتلالعلىتمزدلكلتحاشيهاكبيرةشخصثة

الاستقلالبعضالسنهدربنبإعطاءنظاهرث

ظفترومةأنفيشلثلا.بصلاحئاتهواعترفت

والاقتصادتة.الحربتةسيطرتهابفضل،اللعبةسيدة

،يسرعزمنفيكانوا،اليهودأنيبقىو!ن

الروماد.الوالي:متمثزةسلطاتبثلاثيرتبطون

الأعلىوالمجلسالكهنةعظيم.المحفيونالملوك

هذهعنسلطةكلكانت)المنهدرينإ.

ذكلماوهذا،الخاصةضرائبهاتجبيالسلطات

متوئر.سياسيئمناخإلىيضافثقبلأاقتصادئاعبئا

خطىتتئعناإذا.والدينيالاتجماقيالسياق)ب(

-25(،12ت18)العادياتيوسيفوسفلافيوس

المشحي.الأولالقرنفييهوديةفرقأربمنجد

هامثيتان.وفرقان.رسميتانفرفنان

عظبمةبأمانةاهتمحزب.الفرسميون"1(4

فكرئاخطأيمثلونإنهم".العالم"فيللشردعة

عظيمدبنيمثالأنحشهمومنفتخا.متحززا

دقيقة،ممارسةالثريعةممارسةعلىي!اعدهم

الفرائضمنواكثرواالوصايافيفتوشعوا

التقليدفيالمحفوظةالعحيةوالتطبيقات

البلادطولفيكببزاتأثبرهموكان.الشفهيئ

رفضهممعالكبيرةوطنئتهمبسببوعرضها،

قردئايكنلمكمامنهمشدمايسوعكان.للفف

الموتى.بقيامةآمنمئلهم.غيرهمديمتةفرقةأيةعن

الاحتكاكنقاطأنغبر.التولةإلىدعاومثلهم

الخطأةمعياكليسوع:كثيرةكانتمعهم

،3605-:7لر؟زو2:15)مروالعشارين

--صك!ا

السب!فريضةيتجاوزيسوع15:ا-2(.

بقواعدبهتت!لابسوعوز(.2:23-3:6)مر

الطابميعارضيسوع7:ا-ه(.)مرالطهارة

بزهمبتأمينالفرسي!نواعتدادللشريعةالمطلق

علىالخارجينمعياكلالذيهذافيسوع.بيدهم

ئطاقلاشخضاصار،معهمبأكلكماالثرلعة

أولئكيعاشرأنيمكنهفكيف5(..7:36-الر

؟خلاصمبدأهيشريعةيمارسونلاالذين

الفريسيينمعسهلأيكنلم،جهتهمنويسوع

وز(.-36ا:23مت؟9-18:14الو

نقليدفيحزبهمالصادوقيون."24(

المكتويةبالشريعةإلأيقبلونلا.ومحافظ

الماليديرفضونوهكذا.حرفئةقراءةوالمقروءة

الموتىبقيامةايمانهفييوععارضوالهذا.اللاحقة

منقريبينيكونوالموز(.12:18-27)مر

طبقةفكانوا،الفرشميبنشأنشأنهم،الئعب

".الأرضإشبشقيماتحتقرارستوقراطة

بشب،الكهنةعظماءالرومانيأخذمنهم

فيقريبونفالصادوقيون.الانتهازتةسياستهم

يوحناعارضهم.الحاكمةالسلطةمنسياستهم

إلىالناسيسوعودعا3:7-8(.)متالمعمدان

طقرحيناإ.ا-16:2)متمنهمالحذرأخذ

بدممارهوأنأ،اوز(-11:159)مرالهيكليسوع

واجههوز(،:1458)مرآخرهيكلأجلمن

الدينئةالسلطةيدهمفنيلأنوصدمهمتيينالصادو

اليهود.لدى

كلاضانقذمأننستطغلا.الجورونء3(،

أنهإلآ.يسوعزمنفيالنيوربنحزبعندتيفا

الرومانيللحاكممتقطعةمستحةمقاومةوجدت

غار.المسبحبعد6سنة،كيرينيوسإحصاءمنذ

يقيمواأنفأرادوا،الرلتغيرةالفيورونهؤلاء

فيالثهسوىئعبدلاأنأراروا.تائةتيوقراطثة

الذيويوع.العنفإلىلجأوالهذا،.اسرائبل

؟ا:8-.4)ثالحياسثةالسلطةتجربةرفض

6:27-الوعنفاللاإلىودعا6:15(،يو

نأمع،المقذسةالحربمنظورفييدخللم28(،
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مقلقكأنهعل!حكمثالرومالثةالسلطات

بالعملانشغلأنهيعنيلاهذاولكن.سياصي

العالم.هذامننكنلممملكنه:السباعي

فقأقاموا.قاسحزبهمالاييايون+4("

كانوا.جذرثةممارسةالثرلعةفيهالبمارسواالبرئة

فيساومواالذينالهودثةالفرق!مائرلمجاهقاسين

لمللميسوعأنيبدو.العالمهذامعنظرهم

موضوعأنكصا.الاسيانيينمعمباشزااتمالأ

موضرغازالمابكتبهمالجديدالحهدأسفاراتصال

هوالشزاحيفترضهماكلللشاقثة.مفتوخا

.المعمدانولوحناالفرقةهذهبيناتصال

الشعبعلىميطرالمسبحافي.الاننظار)ج(

أجنبئة،وحضارةغريبةاحتلالسلطةاليهودفي

فيمهذذابنفسهوأح!ن،الداخلمنفانقسم

لديهتحزككماالمسيحيئ.الأولالقرنبداية

محيخا.5ئرصلالذياللهمنتدخلاتظار

إلىبالنظرالمسيحهذااليهرديالضبوفهم

بجانبالدينئة.وانتصاراتهمالياصئةمئلهم

والذي،الحكمةتقاليدورثالذيالراببنيالمالم

عطئةفيتئمالحاسرقدالخلاصحدثأناعبر

"التثاراخر،فكرقيتيارتوشع،الشريعة

مؤقتآدورأللثرلعةأنالتثارهذايرىالجلياد.

اللهوتدخلالمستقبلعلىفركز،الثبتربيةفي

فبلالقؤةمنالجليائةالتاراتكانتالمفبل.

ولاالأناجيلفيآئارهانجدبحيث07،سنة

وز(.13)مرالجليانتةالخطبفيسئما

الوجهةمن.المعمدانيوحنا،ويوعأد(

خفئا.أمزاوشبابهيسوعطفولةتظك،التاريجة

فيرأيناهحتى،العلنئةحياتهبدأتإنماولكن

يعلنالذيالنبيئفهذا.المعمدانيوحنامحيط

فيهو،الشجرأصولعلىوالفأسالآتبةالدبنونة

شأنه،يتحذث.خلافعلامةاليهوديالمجنمع

شبه.علىاللهغضبعنالأنبباء،سائرشأن

،ويتوبالثعبيتدللمإنعنئا:ننبيههوجاه

ومن3:7-15(.)متالهلاكإلىذاهبفهو

معالوقتبعضعاشيسوعأنتارمجاالابهد
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منهالعماذوقبلوالفبئ،القاصيالنبيئهذا

علىطرحالواخ!هذاإنوز(.3:13-17)مت

لهذا.الأسثلةمنعدذاالاولاليالمسيحيالتقليد

فالأخباربتاريح!نه.إطلاقانشكأنيمكنلا

يوحنايدعلىبسوععمادحولالانجيلئة

بالدعوات،القديمالعهدعبرتذكرنا،،المعمدان

الملكيئكالمسيحيسوعيردمذم،الكبرىالنبؤدة

أعيدتالحدثأنفيثلثلا.المتألمجهوهوعبد

كانالحدثهذاولكنمسبحتة.قراءةقراءته

.يسوعحياةفيمنعطفعلىيدللأنهمهقا،

بوحناعيطبسرعنرك،الوقتهذامنفانطلائا

ورسالته.الخاصةكرازتهودشنالمعمدان

اوز(.ا3:)متمنهأقوىهومنيوحناانتظر

لا.يحوعاسم،كلامهقيالمصيحيالايمانفرأى

لأن،البدايةفذواضخايكنلمهذاأنفيشلث

صاربحيثتلاميذ،يجمعظكالمعمدانيوحنا

جهة.منهذا25(.3:)يريسوعوبينينهتزاحم

الطرلقةمنالمعمدانسيدهثى،ئانيةجهةومن

لارحمةهياليمهثتهيسوعيمتمبهاالتي

كانإنيوعيسألونتلاميذهأرسللهذا.دينونة

بوعفمسبرةوز(.ا:2-6ا)مثالآئيهو

.المعمدانبوحناميرةمعالبدايةفيتوافقت

كانفيوحنا.بسرعةعنهاانفصلتولكنها

والدينونة.النارنبيئكان.البزبةفييعيشمتنشكا

،الناسبفيمحبثإلىفسيذهبيسوعأما

سكيراصتوهبحيثالمحزماتمنعدذافتحذى

كثرأنهوسيرون:18-91(.11)متوكولأ

منقربللوضعرفضهلأن،المعمدانمنخطزا

اليومثة.حياتهمفيالناس

أعلن.اقهملكوت،فيالجديدةالبشرىهـ(

اقتراب،المعمدانيوحناشأنشأنه،يسوع

إلىيصلكخلاصأبرزهولكنه،اللهملكوت

متجؤلأ،واعطايسوععاش.الفرحفيالناس

المليثةولغتهباسوله،كنبيئ،للجموعفظهر

لو21:46؟)تالرمزثةوفعلاتهبالصور،

)مرالأنبياءخطفينفسهجعلأنهكما16(.7:
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تئاراتمنترياجعلتهالنبؤيةفكرازتهوز(.6:4

الرتتفياعئبرفقد،ذلكومع.جليانثةفكزلة

فيهاويجدالمقذسةالكتبيفئر()رابيمعفماعينه

نأمزةسألوهوقدوز(.:23-227)مربراهينه

هذا:13-ءا(.12الوقانونتةمسائلفييحكم

هذا.عنهمابتعدهووان،الكتبةخطفيجعلهما

وضعيكنلمالاجتماعييسوعوضعأنئفهمنا

طبقةإلىانتمىهوبلالفقراء،العفالمنعامل

طرحولما.كافئانالهالذىالتعليمكان.متوشطة

نجار،إبننخارإنهعنهفبل،صعبسؤالعليه

؟السؤالهذاعنيجداجوائاأنيتطغفكيف

يكونوقدنخار،ابنيسوعكانلقدأجل،

المهنة.هذهمارس

نفسهيسوعأحاط،العلنئةالحياةبدايةومنذ

بتربيتهم.فقام،معهعاشواالتلاميذ:منبعدد

أمامهأرسلهمالذينعثرالائنيببنهممنواختار

ولكنناوزإ.01:ا-5-42)تاثنيناثنين

الرسالةلتمتذوالقيامةالفصحبعدماسننتظر

عثرالاثنيعموعةمعستظلقالتي،المسيحئة

بسوع.عملمعتواصلاعملهميبدوالذبن

حياةكليعطي،اللهملكوتاقترابإعلانإن

قراءةكليستبعدأنأولأفعليه.خاضالوئايسوع

للجحوعظهرقدكان!انداودثة.ياسئة

عنالبعدكليبتعدفريدنبئفهوكالنبئ،

نبيئأنهوبما.عصرهفيالمسيحانئةالاننظارات

التيالنظممنواضخاموقفااثخذفقد،الذملكوت

الحلاصنتاليهودثةالدينيةالسلطاتربطتبها

بشكليبدومنهمافموقفهوالئرلعة.الهيكل

فيويصلي،الثرلعةبمارسهو،جهةمن.مفارقة

ئانية،جهةومن.باح!رامالهيكلويؤثم،المجمع

ينتقدهاالتيالممار!اتهذهمعبحرثةيتعامل

عارض،الهيكلمنالباعةطردحين.علنيئبشكل

أوز(.15-11:9أمرالتقبدفيالعبادفيالظام

)مرالهيكلدممارحولنبوءتهلهيغفروالملهذا،

أنه،يوحناوثةلغةفيتوضيحوجاءنا.وز(:1458

هذاعلىالآبيعبدونلايسوعتمجيدساعةفي

الحقيقيينالعابدبنلأن،أورشليمفيولاالجبل

-23(.4:22)يووالحقبالروحاللهيعبدون

يتئهاجاءإنهيوعقال،الثرصةإلىوبالنشة

تعيمفييتوثعأنمنيمنعهلموهذا(.:517)ت

ترددفما28-92(.8:مت27،:ا)مرمدهش

وال!ثريعة.التقليدكلاملمجاهكلامهيجعلأنفي

الجبلعظةفيخاصنبئمكلنجدهماوهذا

نأتولأناأمايل...أنهسمقم2-48:)5:ا

فيالئريعةتجاوزفييترذدلانراهوأخيرا،لكم(.

العونيحمللكي،مناسئاذلكيرىساعة،أعماله

بشفيلكيالسبتيثريعةفتعذى.المحتاجينإلى

9:1-2(.:5:ايووز؟3:أ-6أمرسلضا

أنبنعهماتحذى،الخطأةيستبعدأنرفضوحين

قدوالطقحئةالعبادثةفالمحزمات.معهميخكل

بخضعولم،الانسانلخدمةيسرعأخضعها

منعددإلىقادهماهذالخدمتها.الانسان

يفعل،ماوسيفعل.موقفهيبررلكيالمجادلات

فيهايدبراهينإلىأو،انسانثةأسبابإلىلاجثا

منمأخوذةبأمثالتعليمإلىأو،المقدسةالكتإلى

أمثلةثلاثةمعا5لوفينجدهماهذا.الواقعثةالحياة

وهوالب!ثر،تجاهاللهموتفتكف،الرحمةعن

.الخطأةمعياكلالذييسوعموقف

عيءعنأخرىعلاماتأيضايموعوقذم

ينتظرهالذيالبرملكوتهوالذي،اللهملكوت

شماولاوالمعجزاتالعجاث"هي.المساكين

سؤالأيطرحونالناسجعلهذاكل.الأشفية

علىواضخاسيكونهذاكلولكن.هؤتهحول

المسيحيونانطلقفقدوالقي!امة.الفصحضوء

منالفائم)المسيح(الربكرامهمنالأولون

أدركوفد.الالهيئأصلهعنبتحذثوالكي،الموت

فيدخلاللهواقعأناكبر،بثكلالتلاميذ

لمجشدفهموا.جداعمبقبشكلالبثرقيالوجود

بيديتدخلإلهمنانتفلواالبثر.وسطفيالله

إلهإلىعمانوئبل،إلى،ممدودةوذراعقديرة

وباق:23(أ)متمعناومتضامنمعنا،حاضر

العالم.نهايةحتىمعنا



وصئة،الجليلفييسولح

فييسوعوصتة!رجومه،الجليلفييدوع

الجليل.

رج.يهوهرجل:أي،يثاي،إيشاي:العبرئةفييشى

داودووالدلحمبيتمنافراقياشبعل.

فيأولادهسائريذكر16:18-22(.)اصم

)أوشمة،ابيناداب،الاب:-1712:14اصم

ردأي،،نتنائيل2:13-16:أخافيثئمضمعا(.

حينابيجائيل.صروية،:بنتاهوكانتاوصم.

لدىمأمنفيأهلهوضع،ضاولعلىداودتمزد

مننفهمهماوهذاي(.22:3)اصمالموآبئين

بوعزحفيدكانيشىأننعرتحين4:22را

داود،والدهوب!ىأنبماالموإلثة.وراعرت

يسوعنسبسلسلةفييذكربانشرفلهحصل

يسفى:نفسهوالمسيح32(.ة3لوا:ه،)مت

بئىجذرأو11:ا()إشيسىنسلمنجذع

.(15:12رو،11:01)إش

عاش4(.أ:36-4أح)اشمعونقبيلةمئيسيميثيل

النفب.فيجرارمنطقةعلىيدهووضعحزقياأبامفي

منأبيامأخذها.إسائيلفيمدبنة.القديمة:ي!ئمانة

هاشنتكونقد13:91(.أخ)2الأوليربعام

سياعينإنهاقالوا.712:صمافيالمذكورة)السن(

برجهيبل.أورضليممنالمالإلىكلم25البيدة

أورشليم.منالشمالإلىكلم34يبعدالذياللسان

يهوذا.فياشتموعمؤثسى.4:18أخايثسبماح

منابراهيمابنا:320أخا25:2؟تكبشباق

عربتة.قيلةأبو.قطورة

.هيمانبنيمنلاوي25:4.24،أحايشبقاثة

المغنين.من17الفرتةرئيى

جبابرةأحدنوب.فيمسكنهبنوبةيثبي

بينلقاءفيصرويةابنأبيشايقتله.الفلسطثين

21:16(.صم)2الفلسطئينوأبطالداودأبطال

14(.25:أخ)االموشقارثبراللاوثينأحديشرئيلة

يشعيا.

21(.3:أح)ازربابلحمدا("

شقيق25:3-15(.أح)ايدوثونابن24!

ومئنيا.وحشبياوصريجدليا
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.25(:26أحاا)اللاوئينأحد3("

فيالبيمنعادواالذينعبلامأباءأحد4(4

7(.ة8)عزارتحثشتاالملكأيام

(مراري)عئميرةاللاوئينرؤساءمنرئيس0(4

91(.8:أعزالشيمنعادواالذين

11:7(.)نحبنيامينقيلةمنرجل،6(

يثعي

31(.:2أخ)ايهوذاتبيلةمنأفايمابنا("

زوحيت:ابنانلهجهوذا.قبيلةمنرجل،2(

02(.:4أ!ا)وبنزوحيت

علىتغفبوا.افرائيمقبيلةمنهميشعيبنو،3(

:42(.4أع)اسعيرجبلفيالعماليقثين

ضرقيئفيأقام.منسىقبيلةرؤساءأحد،4(

5:24(.أخ)االأردن

فيعائلةرئيمىشاشاق.بنيمنبنيامينييشفان

22(.8:أخ)اأورشليم

فيعائلةرئيسبريعة.ينيستبنياميني.يشفة

8:16(.أخ)1أورشليم

قدحور.بنيومنجمهوذاقبيلةمنعيطم.3بئاشما

4:3(.أخ)امدينةاسىايشمايكون

أورشليمفيأقام.بنيامينتبيلةمنرجليث!مراي

8:18(.أخ)ا

سمع.يهوهيشمميا:

داودعهدفيزبولونقبيلةرئيس14(

27:911.أخ)1

قبلداودإلىانضئمبطل.الجبعونييشمعيا24(

4(.:12أخ)املكايصيرأر

03.:7أخا=46:17تكحسبأشيرأبناءثانييشوأ

.سارح:ميواخته.برلحة،يشوي،يفةهمإخرته

حزقياأيامفييدهوضع.لثمعونرؤساءأحديشوحاي

36(.:4أخا)النفيجرارمنطقةمراعيعلى

الحلاصيعطيالرب:ي!ثوع

11(.24:أخ)1هروننسلمن1(4

زربابلمعالسبيمنعادلاوي،2(

12:8(.)نح

31:115.أخ)2حزقيازمنفيلاوي"3(
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جهوذاتبيلةمنالجنويىالقسمفيمدينة،4(

شع.وبثرحبرونبين:26(،11)نح

نون.بنيحثوع*رجنونبنيثحوع،5(

ابن*سفرصاحبسيراح.بنيشوع،6(

.ه:27(.)سيسيراخ

وهوالعهدتابوتفيهترئفحقلصاحب74(

14(.6:)ا!مالفلسطيينأرضمنراجع

24.111:أخ)اداودعثنهكاهن84(

.؟8(م!!23)2حزقياأيامفيأورشليمرئيس9(،

2:2؟)عززربابلمعجاؤواالذينأحد.1(4

الهيكلبناءإعادةفينشيطادور!لعب7:7(.نح

رؤيةاسمهعلىكرست3:2-8(.عز،ا:ا)حج

ر!.اي(؟3:6:ا-.ا؟)زكزكرلارؤىمن

يوصاداق.بنيشوع،رج.94:12عي

2:6؟)عزالسبيمنعادإسائيلي114(

7:11(.نح

الهيكلبناءفيشاركتاللاويينمنعائلة12(،

:9(.9:401،:8:7؟نح3:9،)عد

منلاشعبهيخلصهرالمبح.يسوع!،13(

خطاياهمنبل(سليمان)مزاميرالسياسييناعدائه

أ:21(.03:8؟تا)مز

(.عديدةنحطوطات)حسببرأبا!يموع(414

يطس.*يسوع(401

(.يوسي3:92:الويسوعأجدادأحد16("

من.3(.:14إعديوشع،بخلصالله:نونبنيشوع

موسى.خليفة:8(.13)عدافرايمقببلة

القديم.العهدفي.البريةزمن)أ(

17:9-14خرفيالأولىللمرةيشوعيظهر

واذا.موسىأمرعلىنجاءعماليقيهاجمحبث

يتدخللايئسوعأننجد،جانباالمقطعهذاوضعنا

"ا-ة61-8يشوعسفرفيإلآحرلئةمعاركفي

اما23(2،20:اقضرخ12:7-24؟ا؟ا

فيجعلنا،9-17:13خرفياليهئنسبالذيالدور

الأعمالفيتمزسوقد،بالىرجلأمامأننانظن

:28؟11عد؟أأة33؟24:13خريصفه.الحربثة

إنهبوضوحويقول.موسىخادمأنها:ايش

نونبنيشو،

11:28عدالتفصيكهذاولمشت.غلامصبي،

حداثتهمنذموسىخادميشوعنجدحيث

خرفيطبعهيصؤرالترجوم(.)السرياني،

إكالصاعدموسعيرافق24:13وفي.ي32:17

عثرالائنيئمع13:8عديذكرهسيناء،جبل

تمزدوحين.كعانأرضليجتواأرسلواالذين

الجواسيس،قذمهالذيالمخيفالتقريرأمامالئعب

لهذا6(.ة14)عدكالبمعوحدهيشوعاحتبئ

)عدالمجادأرضإلىالدخولنعمةلهماكانت

هذهلباي(.ا38:26،65:32،ث14:03

إلىيوثعمناصمهتبديلا13:6عديذكرالمناصبة

اتخذأنهيبينأنالتديلجهذاموسىأراد.يهرشح

عد31:14،23،تثيروي.لخدمتهيشوع

ولكن.لموسىكخلفيشوعنعيين27:15-23

لألعازر.الروحيةبالوظائفيحتفظالاخيرالنص

.كنعاناحتلال)ب(

تثمالاثتراعي،المؤلفأفكارحسب،1(

متوازيتين:مرحلتينعلىكنعانأرضاحتلال

الجنوبمنكنعانلدخولفاشلةمحاولة

دارتبعدهاي(.:1444عدبما9:ا)تث

وادومموآبحولعثرةالاثنتاالقبائل

2:ا-23(،تث02:14،2،02-ا)عد

أرضهماواحتلتوعوجسيحونعلىوتغفبت

وأعطيتا(.ا2:24-3:تث2-35؟ا21:)عد

ترط،منصىونصفوجادلرأوبينالارضهذه

علىليساعدوهماخوتهممعالاردنرجالهايحبرأن

واذا(.ا-.ا3:تث32؟)عدكنعاناحتلال

موآبسهولفيتنتظرالقبائلسائركانت

فيموسىماتالعبور،إشارة36:13()عد

علىلوعوخلفه34:16*)تثصيةظروف

احتلأنوبعد،الاردنيثوغعبر.القبائلرأس

بينأنهأحن8(،)يث!والحاي6()يشأريحا

واذ03-35(.8:)يشكنعانوسطفيأصدقاء

يشوعمععهدأيعقدونالجبعونيونكان

وحبروناورشليمملوككان:3-27(،01)يئى

ضدحلفأيؤتفونوعجلونو!يشويريموت



نونبنيشو،

جبعونقربوقتلواانهزمواولكنهم.اسائيل

هذامنحالأيشوعاستفاد01:ا-27(0)يق

:كنعانجنوبمدنفيهااحتكحملةونطمالمر،

ثم.حبرون،دبير،عجلون،!يض،لبنة،مقيدة

وحلفانهحاصور،ملكيابين،علىبحملةقام

9-ها(.11:)يشيدهفيكنعانشمالنجحل

سريعةرسمةأمامأننانفسهيثوعسفريلفح2(4

:17،12؟أ.:15،63:16يشرج:للاحداث

أناي:اقضمعيقالحبثي:15-18،182

لدىالفرديةللمبادراتتركتالاحتلالاتبعض

-6.ا:س؟21-2:323،فضأيضارج.القبائل

بعضتكونأنالمصكنمنذلك،إلىبالاضافة

،الاردنتحبرلمالاسائيليينمنالقريبةالمجموعات

-3(.ا:21)عدالجنوبعبركنعانإلىدخلتبل

الذيعتنئيل،حبروناخكالذيكاب:مثلافهي

ا:12-قض15:13-91؟)يشسفرتريةأخذ

العروس)عينتامارإلىدخلواالذينالقينيون،15(

هذاكانواذا16(.:اقض:الميتالبحرجنودفي

إلىدخلقدصهوذايكونصحيحا،الاخيرالنص

نأيفنرض-7ا:اقضولكن.الجنوبمنكنعان

منجاءاأنبعدأرضهمااخلاوشمعونيهوذا

متأخراخبر،أنن!نتجعلناالملاحظةهذه.الثحمال

بهايقمااحتلالاتيثموعإلىتسدب،الاحداثعن

ا:هي؟فضمع01يش)قمباشرة

مع11:ا-15يشق14:13-91،يش
بعضموقفتيبررلاهذاولكن4-ه(.قض

ولا،جدأثانويأدورأيشوعإلىينسبونالذبنالشراح

:14-18؟17يشفيإلأصحيحأاصمهيعتبرون

!دلأن،منيراوجهايضوعيبقىولكن.أي:24

أشهرعلىقبيلة)12صكيمحلقةمؤضىيحعله24

اصائيل،قبائلتجمعالتيامفيكتونيا(!،12السنة

كنعانفيإسكانهميكنلمإنبممكنلي!وهذا

الادبيةالوجهةومنثم،.عملهمنكبيراجزءا

معثنةشخصيةإلىننسباننستطيعلا،والتاريخية

يابينعلى،صادقأدونيحلى)انتصارغريبةتقاليد

بعضعلىحازتدكانإذاإلأحاصور(،ملك
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دورألبثوعأنالاكيدمنإذنفيبدو.العظمة

الدورهذاوأن،كنعانفياسرائيلبنيإقامةفيهامأ

بيترئيسيشوعكانالبلاد.وسطفيينحصرلم

عشائراليهانضفتالذيومنسى()افرائيمبوسف

ملطةبلملكسلطةسلطهتكنلم...اللاوببن

إلأقراراتتخذولا،خاصةبمواهبيتمثعرنيس

في.القبانلكلتهئمظروتوفيالصعبةالاوقاتفي

يحافظرنوكانوا،يطيونهكلهمكانوا،الحالهذه

يفسرماهذا.الخاصةأمررهمفياشقلالتهمعلى

)قضابلببثاحنلالفييشوغئذكرلملماذا

ا:26-22(.

اهيكنعانفيالاقامةأنبعلنقرلهناك،3(

الالولهذاهلولكن.وهادئبطيءدخولنتيجة

اريحالاحتلالالايتيولوجيالطابمفهناك؟صحيح

عبرانيةتبائلهناككانتأنهويدو.وغيرهماوالعاي

أقرباءالاسرائبليونكانواذاالبلاد.وسطفي

فيكانتوجوارهاشكيمأنذلكعنينتج،عابيرو

بنيأنعلى34تكولدك14.القرنمنذيدهم

الاباء.زمنمنذشكيممععلاقةعلىكانراامرائيل

عاشواوإلاسرائيببنالبهعانيينإن9فضوبفول

العهد(.)الهبريتبعلمجدحولجنبإلىجنبا

نأبفشركبف،شكيمحولصديقةعثائرووجود

مععهداحالاعقد،والعايأريحااخذأنبعدبشوع

الإنامةإنثم8:03-135.)يشالشكيميين

الوسط.احتلالعلىساعدتالجبلفيالمنرزعة

يتبيننماثلهل؟الاجتاحكانمثى44(

تلريائلحسبشكلواالذينوعابيرويوسف

الرابمالقرنفيالكنعانيةالمدنعلىخطراالعمارنة

رسائلفينقرأهالذيياشوياهويشوعوهلعثر؟

وبحثوا.الحالينكلافيتختلفالاوضاع؟العمارنة

اريحاإنالمنفبونقالولكن.أريحاتدميرفيسندعن

هناكولكن،صغيرةضيعةالثالثالبرونزفيكانت

ي(،:0138يثى)دبير:مرسيمبيتتلحفرلات

الاكيئلى:تلا:22(،قضايل:)بيتبيئين

ابلبيتأنالتنقيباتتدك3-كم!(.01:ايش

الوقتذاكبعدودبير،13القرنبدايةفيدمرت
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لاكيشحريقتاريخنحددأنويمكننا.بقليل

التدمبرهذانربطأنالطبيعيمن.0123شةحوالي

وأنسيمالا،كنعانفيائيليينالاصبإقامة

0012.منةحرالىكياتبدلتالماديةالحضارة

القبائلاجتياحيكونأنالمعقولمنأنهيعنيوهذا

13.القرنفيتتمقدلكنعانالاسرائيية

يثوع.مقبرة)ج(

يشوعإرثأننعرف91:05يشإلىعدنااذا

يأ(حارستمنة9::2قض)فيسارحتمنةكان

منالشرقيالجنوبإلىكلم15تبعدالتيتبنةخربة

ي(.24:92)يشذفنوهناكماتهناك.ايلبيت

سنةالهيهلدمارزمنفيعاشرذادحنانيابنيث!وع

الامبراطوروصلحينجابعاوكان..مب07

مرةكل.013عنةاسراثيلأرضإلىهدربانس

يعنيفهو،يوضحأندونيشوعرابالتلموديذكر

.زكايبنيوحنانرابيتلميذهذاكان.حنانيابن

يدئر.أنقبلالهيكلجوقةفيفخدملاوئاكان

أخكأنبعدرومةعلىيثوروالابأنالثبرأوصى

ربا)تكوينالهيكلبناءيعيدأنبوعدهالامبراطور

دماربحداليأسالشبيجثأنأرادلىاذ64(.

وعارض.التظاهراتفيالهدوءعنوعظ،الهيكل

الضلعة.تطيقفيالقساوةأيضا

المنفىبعدكهنةرنيسأوليومادقبنبشرع

2:2؟ا:ا؟حج8:ه:2؟3:2؟)عز

اياحفيدوكانبابلونيةفيولدا(.6:ازك

نإ2(.25:18-امل)2المنفىقيرئيسآخر

)رج5:38-.4أخ1فيالناقصالنسب

بصادوقيشوعنربطأنيساعدنا4:2(امل

فيالكهنويةالوظائفأعلىنسفهاحتلالذي

عكس239:مل2؟44:15حز)شجأورضليم

نفسههوشث!بصركانواذا18:6-8(تث

538-سنةالهوديةإلىعاديشوعفإن،زربابل

ولكن.الوطنإلىالعائدينمنمحموعةأولمعمم!ه

(،معقوليةكثر)وهذاششبصرغيرزربابلكانإذا

الذينالمنفيينعجماعةبعدفيماعاديثوعيكون

إعادةإننقولعندما،الحالهذهفي.زربابلقادهم

يوصادقبنيشوم

عزفياليوميةالذبيحةوتدصين،المحرقاتمذبحبناء

عزفيللهيكلالأولالحجرووضع3:ا-6،

نكون،وزربابليثوعيدعلىتقتقد،38-13:

الكهنوقيالمؤرخبمظوريرتبطتأليفيأسلوبفي

6:3-ه5:13-26،عزإنوالحبادكط.التاريخي

إعادةولكنش!بصر.عملكانهذاكلأنيعتبر

بسببسريعاتوقفتششبصر،معبدأتالتيالبناء

زربابلعلىبقيالئكلوبهذا.السامريينمؤامرات

515لشةنيسانفيتمالذيالعمليعاوداأنويشوع

.(-6:1417عز،14:ا)حج

السلطةبينأي،وزربابليشوعبينوالعلاقات

فيالكهنةرئيسودور،الزمنيةوالسلطةالروحية

،ا.-ا3:زكموضوعهي،المنفىبعدماجماعة

إلىعدنافإذاكليا(.اكيدغير)نصا9-هة6

بثموعأننجدالماسوري(،)النص6:9-59زك

)النبت،"صمح؟المسيحافياللقبوشاليتؤج

ئما،(15:+؟23:5ار؟ا:11؟4:2إش:الفرع

وحاملالمعنىبحصراليهوديةالجماعةرئشمجعله

عديدونيثزاحوهناك.الالهيةالخلاصمواعيد

زربابلعنيتكلما6:1زككانالاصلفي:يقولون

خاصةاآ3إلىالافتراضهذاويشند.يثوععنلا

الشخصيمينعنالكاهنيجلسحيثالسبعينيةفي

يكونلاصحيحا،الافتراضهذاكاناذا.المتؤج

نلبل،اورشليمجماعةفيالاولالشخعنيث!وع

الشرفموضعفييكونالاعظموالكاهنداود.

ابنلأن؟زربابلعليثوعاسمحللماذا.بقربه

ورؤية.عليهالمعقودةالآمالقدرعلىيكنلمداود

إلىتهدف،صماوياتنصيبأتصؤرالتي-7ا3:زك

وظائفهممار!ةفيالاعظمالكاهناستقلالابراز

هو3:8.9-زكحجركانفإذاآ7(.)الروحية

خر)رجصدزوبزلنيهوهايمميحملئحينحجر

28:36-38(خر)رججبهةأو2(28:15-ا

مرضبعأهمثةعلىأيضأالنصيشذدحينئذ،يشوع

انهالعلممعهذاالجدبد.اسرانبلفيالكهنةرئيس

3:4-9()زكالظلمتدميزالتنصيبهذايرافق

خيراتوكلاهما01(3:)زكالماديوالازدهار



يشوم)سفر(

يثوغ،6:12زكوعكس.الخلاصلزمنموعودة

هذاإن3:8.زكفيممئزان(النبتو)1والفرع

عودةإلى،ئنسبيشوعشخصأجلمنالحماس

المنفى.ضهايةفي،الوجودإلىالم!يحافيالنيار

)سفر(يثوع

وبيةمدهشةوحدةيشيمثل.لصميمأؤلا:.

-ا)فالاولالقسميروي.الموادتنؤعرغممرئبة

يقودهمالذينالاصائيليينبيدكنعاناحتلال(12

وبعدهيشوعاللهيثمخعفيهاالتيوالمقدمة.بشوع

عنتعبر11:1-9(،الارضاخلالفيبعونه

هيللشريعةالامانة:الرئيسيالكتابموضوع

منالشجاعةيثوعنال.للنجاحالجوهريالشرط

-01:)1للانطلاقبالاستعدادالشع!فأمر،الرب

عبوربدا.2()تاريحاإلىالجواسيسوأرسل،(18

الموعودةالارض!عبدإلىليتورجيماتطوافاالاردن

نفسهبالوقتالمثاركينككوضتم(.اة-5ا)3:

الختانهيالتيالعهدعلامةنالوالهذا،الذشعبإلى

الذي(1-012:)5بالفصحواحتفلوا،9(-2:)5

بعد12.خرلفصحامتدادهووالذيالتتمةهو

-ا)7:والعاي6()فأريحامعركةقادت،هذا

احتفالياعلان:الكتابذروةإلىالقارئ8:92(

ي؟:1128تثححصاوجرزبمعيبالبينللضريعة

الارضاحتلالتربطنصوصوهي27:2-8

معوالانفاق.الثريعةهذهبممارسةسلميااحتلالا

الجنوبحلفعلىوالانتصار9()تالجبعونيين

الجنوبواحتلالا-91(:)01الشمسومعجزة

وأخيراالانتصار،بهذايرتبطالذي02-43(ت)01

،(ا-ه1:)11الشمالفيالمتحالفينعلىالانتصار

اسرائيل.لسلطةكنعانأرضجميعأخضعهذاكل

:16-)11الحربيةالأعمالعنسريعةلمحةوتأقي

القسمهذافتنهيالمهزومينبالملوكولائحة23(،

.الاول

اقنسام2:42()13:ا-االثانيالقسميروى

وقبائل13()فالاردنقيءقبائلببنالارض

مدنبلائحةوينتهي-91(.14)فالاردنغريى

ويبدأ2:42(.)02:ا-االكهنوتيةوالمدنالملجأ
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آياتببعض)21:43-24:+(الثالثالفسم

قدالموعدأرضكلأنتلاحظ)21:43-45(

قباثلتشطغلهذا.اسرانيلئلكوصارتاحئئت

هذا،تبلولكن.ديارهاإلىتعودأنالاردنشرقي

أناءبكونواأنعلىأخرىمرةيثوعيميحرضهم

وجادرأوبينوانفصل)22:ا-9(.للشريعة

.الاردنبينهمففصل،اخوتهمعنمنسىونصف

المجموعتينأنعلىليدلللربمذبحكرسولكن

وتتوشع)22:01-34(.واحدةكتلةتكلان

شكيماتجماعوتقرير23(أفالوداجةالخطبة

ينتهيالذيالكتابموضوعفي)24:ا-28(

يشوع،،يوسفافرائيم:آباءمدافنإلىبتلميح

العازر.

الادلما.الفنلانثا:.

لعددهـالايتيولوجيالطاجإلىنظرناالثمزاحلفت)أ(

تست!ندالاخبارفهذه2-9.يثىأنجارمنكبير

)إلىالمؤرخزمانفيطرحتعاداتأوأضياءإلى

؟892:؟7:26؟4:9،5:9.15:اليومهذا

وطلبتالشعبعلىأسئلة01:27(9:27،

هذهيحرملاالايتيرلوجيالطابمهذاولكن.جوابا

علافة،بينتكنلموان.التاريخيةقيمتهامنالاخبار

التفسيير،وبينالعادةهذهأوالمشهدهذاخاصية

نإ01ووضعيأواقعيأيكونأنيمكنالامرفهذا

يدل2-9يثىفيالاخبارلهذهالجغرافيالاطار

عباديةأساطيركانت:أولا.البنيامينيأصلهاعلى

لكلمئركاخبرافصارت،الجلجالمبدحول

معبدأشاولعهدفيالمعبدهذاصارحيناسانيل

مكانكلمنالحخاجإليهو)جتذبوطنيأ،

"12إ،71؟،:134،اي:8:114؟01)اصم

5:5(.4:4،عا23؟21،

طاخ!لها:ا-119و01ففيالاخبارإنإب(

ونقابلهابطوليةأخبارانسفيهاأنيمكنناآخر.

.القضاةسفرمع

هذابريد2:42(.-اا:)13الجغرافيالقسم)ج(

أرضداخلقببلةكلأهـضيصؤرأنالقسم

الكاتيعطي.الدتةمنمتنؤعةبدرجةالموعد
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بالمدنمفضلةولائحةالحدودصورةجهوذاعن

لبنيامينيفعلوكذلك)15:ا-.2(،

بصورةويكتفي21-28(،ا-.2،)18:ا

)16:ا-ومهنسىافرائيملحدودغامضة

فهو،الشمالقبائلإلىوبالن!بة17:13(.

وأبالمدنلائحةواماالحدود،صورةإمايعطي

لقبائلالمدنبلائحةوبكنفي.الاثبنمنمزيجا

.الأردنمثرتي

كله)اسلوب23فينتمي.الاخيرةوالفصول)د(

-28ا:24إن.الوداعيةالخطبةفنإلى(اشتراعي

عطيخذثالذيضكيمعهدعنتقريرهو

جناءعهدجديدمنيخذكرس03-85:أيضأ

91(.)خر

إلىيشئسبالماضيفي.ال!بجذورثافا:.

آباءمنكببروعددالتهلمودقالهماهذا.يشوع

46:اسإلىاستندوا.الكثابوبعضالكنيحة

صيغةإلىاليونايخة(،فييعنيماغيرالعبربةفي)يعني

علىتدلالقراءة)ولكنا:5في)نحن(الجمعالمتكلم

والىهكذا(يتكلمونالناس)كل5:6و(الغائب

اللهشربعةلكتابملحقابليشوعتعنيالا24:26

؟28:61تثرج:لئنيةوبالاخصالبنتاتوك!ىأي

بالاضافة:8(.ايثىبأ31:26؟ا.92،02:03:

92-:)24يشوعموتعنتتكلمالتيالنصوصإلى

قضرج191:4؟لايئىاحتلالوذكرصه!(،

قضرخ13:03؟)يئىيائيروض!اع27(،18

مرارأ،نستعملالني"اليوم"إلىفعبارة:4(،ا.

الموادإنثم.الاحداثعنبعبدالكاتبأنتفترض

إلىمقطعمنالمصطنعةوالاتقالات،المختلفة

كثير.بوقتبطلهبعدجاءيضأنعلىندل،مقطع

المراجعيشفييجدواأنالشرزحبعضحاولوقد

نأفاعتبروا(،الاشتراعية:الالوهب!ة،)اليهوهية

هوءواحدأكتابايشمعيؤثفالبتاتوكس

النظريةهذهيهدممنجاءولكن.الهكساتوكس

سفرمعبدأكببرتارجمكنيعملمنجزءايشويعتبر

.م.ق562سنةبعددؤنه.الملوكمعوانتهىيثموع

مفرروحمنتشزبكاتبن03(،:27-25مل)2

يشيشاي

ضوءعلامرائيلتاريخكلعلىفحكم،التثنية

المززخاسنفاد(.الاشتراعي)التارلخالتثنيةسفر

ملحميةوأساطيرإييولوجيةأخبارمنالاشتراعي

جغرافية.ولوائحشكيمحلقةعنقديمةوتقالد

009سنةحواليالايتيولوجيةالاخبارجمعت

أيامفيأرمجابناءإعادةيجحلالكاتبلأن،ا..ق

)يثىحا!ورحرلقذكرأما.34(:16ملا)أخاب

لافكانةسليمانبناءهااعادالتي01-15(:11

فيالعايفيكانأنهيجهلالكاتبإنثم.حيايزال

11:6فيوأخيرا.اعرائيليةمستوطنةالعايثرالقرن

اسرائيل،جبلمقابلالجبليةيهوذامنطقة=)الجبل

منرجليدنجد(،مكانهفيلي!الذى2اآرج

أنيظهر.المملكتينانفصالفكرةعلىتعوديهوذا

الذيللوقتسابقالجغرا!قالقحممفيالحدودنصرلر

بهوذا،مدنلائحةأما.الكبيرةدولنهداودخلقفيه

يوشيا.زمنإلىفتعود

يثوي

46:17")تكيعقوبوحفيدأشيرابن،1(

خمسة،أشيرأبناءكان.3(.7:أخا،26:44عد

أختهموكانت.برلعة،يشوكله!،يشوة،يمنة:هم

.سارح

احينوعممنشاولأنجاءئاني24(

14:94(.)اصم

يختيا

لاويقبيلةمنالعازار،نسلمن،1(

24:21(.أخ)ا

رؤساءوكانواعزيأبناءأحديساكر.من2(،

3-5(.7:أخا)حرب

عزيئيلأبناءثاني.قهاتعشيرةمنلاوكط3(،

يثيابيرئيسزكرياكان23:.2(.أخ)ا

24:25(.أحإا

امرتهصتتخلىحاهـلمبنيمناسائيلي،4(

31(.:ا.)عزالغردبة

ملكايصيرأنقبلداودإلىانضم.قورحي5(،

:7(.12أخ)ا

جادقبيلةمنا!رائيلي5:14-170أ!ايشيشاى
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جلحاد.فيأتام

وا.يشيمونها..التريفمعينعمليشيمون

21:02؟عدرجيهوذا.برلةمنقمالبربة.

تئرجما-3.إ2426؟23:91،اصم23:28؟

يهوذا.بزيةأيال!زية:عادةاللفظة

46:24؟)تكيعقوبوحفيدنفتاليابنيمر

7:13(.أخا26:48-+!،عد

أربعة:أكانوانفتاليأبناءثالاعمل.يمرت

46:24.تك(شليميصر،،جونيبحصيئل،

94(.269)عدالياصزيينعشيرةن!فهكؤن

صري.4رج.اا25:أخابصري

.لاويقبيلةمن.قهاتابن3:910عدبصماو

:01.7تث+:صها-34،عد.السبولأرضيطبات

العقبة.شمالى،طابهعيننطقةفي

خربةفيموتعها.يطاباتةبعدمافي.2191:مل2يطبة

صفورئة.شمالي،الجليلفيجفات

ابن25:15:تك)حسبعربيةتبيلةيطور

نجانلوطردت5:91(أخ)اهددتاسماعبل(.

التيالارضفيوأقامتالاردنضرتيمناسرائيل

ايطوربة.،بعدفيماصعيت

هذهفي.صهوذاحدودجبالأحد.ا.:15يشيعاريم

جنولط(القديمة)كسلونكسلاءؤجدتالمنطفة

.غوشابوغرلما

وعوصب(.)يعبيصالضيقمولود:بعبيص

اللهإلصلاتهرءيهوذا.نسلمنرجل1(،

1(.:9-.4أخ)االلهفاستجابه

الكتبة(عائر)أوالفريونفيهاأقاممدينة2(4

.55(:2أخ!ا)

يعاريم.4قرلةرج132:6مز.غاب،وعر:يعر

فيعائلةورئش!يروحامبنيمنبنيامينييعرشيا

8:27(.أخ)اأورشليم

أبناءثلاثةوالد.مراريعحميرةمنلاوىيعولا

.عبري،زكور،ثوهم26-27(::24أخ)ا

فيالموسيقاهـليناللاولينأحد.:1518أخايعزيئيل

داود.أيام

ينلرخربة:اليوم.موآبفيمرضع21.32:عدبعزلر

لجادأعطيتثم،للامورينكانت.السلطجنوي

وحبن.الموآيوناصتعادها.لاوبةمدينةوصارت

للعمونيينكانتالمكابييههوذااعتعادها

كلم14نبعدالتيالعريمةاليومهي:8(.ه)امك

خصامموضعكانت،عمانمنالغرلماالجنوبإلى

لاوتةكمدينةذكرتثمورأوببن.جادبين

أيامفي93(.إ13:2521؟يش32:35؟)عد

24:5(صم)2الاحصاءفيدخلتداود،

نأقبل3(26:اأخ)احبرونلأهلكمسكن

:32(.48إر:8-9؟16)إشالموإليينإلمطتعود

وأجبرغرلبةامرأةتزؤج.بانيبنيمن)سرائليبعصو

:37(.01)عزتركهاعلى

صغالله:بعسيئبل

من:الحبرية)فيصريةمنيعسئل1(،

:7،(.11أخ)اداودأبطالأحدصولايا(.

بنيامبنق!لةفيمسؤولابنير.بنيسيثيل2(،

27:21(.أخ)ا

ابناءثاك36:27(.)تكعقان-:42أأخأضان

سعير.اباءسادسهوالذيايصر

يعقوب

.يعقوبءرج.اسحقابن1(،

رومة(إلىالمكابييهوذا)أرسلهاوبولم!جد2(،

اكوسهوالسبينبةفياللانينية.الشحببةحسب

8:17(.)امك

يسوعنسبفييوسفووالدمتانابن،3(

القدبم.العهديذكرهلا:15-16(.ا)مت

عنلهتييزاا!بر)أوالرسوليعقوب44(

زبدىابنهر.4(.15:مرالاصغر:يعقوب

إلىمعا؟عا.يوحناالرسولوشقيق56(:27أمت

سمياالحارطبهماوبشب2(ا4:)متالرصالة

معكؤنا.(317:مر،بوانرجى)رجالرعد")ابني

الممئقدنالتلاميذمحموعةبطرسسمعان

مات13:3(.ه:37،مر26:*،17:ا؟)ت

اكريباسهيرودسأبامعلى44مشةشهيدابعقوب

اصانيافيتبضيرهعنقيلما:2(.12أاعالاول

إلىيتند،صحيحغيرولكنه،تقويتقليد



آلام"!و.(.مب12)القرن"يعقوبأعمال"،

الاكبر".يعقوب

كان.ومرلمكلولاابنهو)الاصغر(يعقوب0(4

إخوةوأحد04(:15مرةيوسف)أوبوسيضقيق

ذاالشزاحينقسم.55(:27:56،13)تالرب

ابنيعقوبعنهذايمقوبيتصتز:بعضهميقول

أنهآخرونويشدد3:18(.مر:3؟15)متحلفي

ابنهوواحد:صعويةهناك.حلفيابنيعفوبهو

حلفي.ابنوآخر25(:91يو27:56،)تكلولا

الارامي.حلفييقابلاليونانيكلولا:الجواب

النصهذاإنويقولونيأ:18غلويذكرون

وبول!لوتاإنثم.الاثنينببنالتماثلعنيبرهن

)اعحيأا!بربعقوبزالمابعقولبنبمئيزان

يعقوبماتحينولكنا:91(.غل12:2؟

،2:9غل،12:17)اعكلامهمايبذلان،ا!بر

واحديعقوبإلأيبقلمأنهإذأيعتبرانإنههما12(.

لانه(الاصغرأأوالصغبرشميهذايحقوبإن.جأ

يسوعإخوةمنكانالكبير.يعقوببعداختير

يبدو.ماعلىرسولاركان:91(.اغل6:3؟)مر

هوالاناجيلفيمتزوخا.كان9:هاكورحسب

7:3،يو،3:13)مرالرباخوةاويسوعاخوةبين

،12:2أأعبطرصهربوبعد،الاعمالفي1(.5

2:9،أ:91؟)غلاورشليمجماعةتاد17(،

حيثاورشلبمعمعفيرئيشادوراولعب12(،

كتبالذيهو.الرسلقرارعلىالقيودبعضوضع

)أوسابيوس،التقليديقولكمايعقوبرسالة

للمرة21:18اعيذكره2:23(.الكن!يئالتاريخ

المحيحيونيحفظأنانتظربعقوبانومع.الاخيرة

اعترفأنهإلأ،موصىشريمةفرائفنالمئهودون

-ا2:)غلالرلعةهذهمحاهالمسيحيهينحرلةبمبدأ

المتحفظموقفهاستغلالمرسلينبعضيكونتد.(ا.

هوماولكن.(ا.:5؟12؟2)غلالوئنيةالاممتجاه

ظفوااليهودوأن،!البار"يستيهالتقيدأنهواكيد

رجمالسببلهذا.منهمكثيراهداأنهمعيحترمونه

صنةالثانيانانوسالكهنةرئشىمنبأمربالحجارة

)العادياتالمؤرخيوسيفوسيقولكما62

.)02:025

اسحقابنيع!وب

الاشتقاق.القديمالعهدآباءاحداسماؤلا:.

25:24-26"تكفيكمالاسمهالثعبي

عقببيدهأمسك)الذيعقب27:6س-!

(.مرتيناخاهغثن)الذيغثن:عقبأو(.أخيه

إيل()يعقوبالالهيالعنصرأنالشراحبعضرأى

الله.حماهةالاصلفيعىالذيالاسممنسقط

اسمالتوراةخارجنجد.العقاببطيرآخرونوفكر

الألفإلىتعودالتيالامورثةالاسماءفيايليحقوب

رعممبسلانحة،الئالثتحوتمسالانحة..مق2

(.الهكسوسأياممنجعل)علىهروبعقوب(الثاني

ورفقةاسحقابنهويعقوب،الوراةانسابفي

ليثة:امرأتينتزوخا(.25:ا24:62!)تك

وجاربتهماالمرأتينهاتينمنلهوكانوراحيل.

3-92:ا)تكواحدةوابنةابنا12وبلهةزلفة

حسبب-26(35:1622-03:24،17؟

،شمعون،رأوبين:أمليئةكانت.التاليةالرسمية

جاريةوزلفة.دينة،زبولونيساكر،،يهوذا،لاوي

بنيامين.،بوسف:أموراحبل.اشير،جاد:أملينة

نفتالي.،دان:أمراحيلجاربةوبلهة

وخاصةالأماكنمنبعدديعقوباسميرتبط

ي،3:13ا28:.ا-22؟رج)نكابلببت

(،التذكاريالنصبرفع،اللمرؤيةي:48:3

لابانمععلاتات21:ة3:-ا92:)تكوحاران

جدال22-32::92)تكوجلعاد،(خالهالارامي

)32:2-22؟ومحايم(،لابانمعومعاهدة

سوكوتعيسو(،معجدال!هم:ا-16:

صراع22-محه:ة32)تكفنوفيي(،)+:17

-31؟لمه!:18)تكشكيمسري(،كائنمعاليل

،أرضشراء،ولاويشمعونوالد21::48رخ

أقامأنهتفترضمصرإلىالهجرةأخبارإن.(مذبحبناء

عامةبطرلقةوتتحدث14(،+:)تكحبرونفي

سبعبئرفيبمزيعقوبوتجعل،كنعانأرضعن

!ا!انذاهـإلىوهو(اللهظهور:-46:14)تك

92-:94؟:4728تكمنانطلاقا28:0(46)تك



عمالأ،يعقوب

ي0501:تكوحس!مصر.فييعقوبتوثمبلمهم!،

!ثرقيفياطاد)بيدراطادهاجرنفيذفن

مكعية.في-05:1214تكوحب؟(.الاردن

25:3-26()تلصتوأمهبجسويعقوباتصل

بالحيلةأخذأو25:27-34()تكمنهواشترى

فيمعهتصالحثمالبكورلة.حق27:اي()تك

اتصلكصاصم!:ا-7(.بم32:2-22)تلثمحنايم

حموريببنيوأخيراوجلماد،حارانفيبلابان

إلم!يوسفأخباروقادتهي(.طه!:18)تكشكيم

عنتقليدينوجودنستنتجهذاكلمنممر.

العباديةبميولهالاردنغريىفيواحد.بعقوب

يهنئ!.الاردنيشرقيفيوآخر،(العبادةأماكن)يذكر

وئذكر.للارضيعقوببامتلاكالتقليدهذا

حكفيالبنتاتوكس.عنخارجأمرارأبعقوب

سيفي.الحكيموهوالحكمةنقوده،-12أ.:01

لابراهيمأعطيالذيالوعدوارثهو44:23

ويذكره.عابرةبطريقة8:23يهوتذكره.واسحق

للعالمكرمزواسحاقابراهممعالجديدالحهد

الملكوتلأبناءكرمزللعهد،الأميناليهودي

لاابراهيمابناءكل13:28(.لوا؟8:ا)مت

النحذر،اليهودبةالافكارففي.الفئةهذهإلىينتمون

)عبالمختارالئعبإلىالانتماءيحذديعقوبمن

ولكن3:12(.الوابوناهويعقوبلأن:9(،11

أنوبعتبرثالنظرةهذهعنينفصلبولسالقدبس

إلىينتحون)بالايمان(ابراهيمابناءهمالذينكل

نظرهفيهوفيعقوبلهذا،.الحقيقيايسرائيل

ا:26(.ارو)رجالجسد".حب"اصائيل

)غيريعقوببئرسوخاربقربهي:4يوويذكر

،يعقوبسلمعنيتحذثكصا،(التوراةفيمذكورة

.يعقوببركةعن

(يعقوب)بنيامرائيلبنيعلىيعقوبيدك:ئمانيها.

بيتعنالكتابشحذثالأنبياء.أسفارفيخاصة

؟27:9؟817:،5-2:6إش3،:91)خريحقوب

أبناء(،-1718عو:7؟2مي8؟:9؟313:عا

يعقوبنسلعن6(،ة3ملا31؟:18امل)يعقوب

)تثيعقوبجماعةعن26(،!ه!:ار،45:91)إش
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هو،9:817:4،إشفي.يعقوبعنبل4(،+:

مملكةعلىيحقوبيدك،ا:همي12:2؟1؟ا:01

علىيعقوببدل2:2نافي.اسرائيلمملكة،الشمال

اليهوديةالعالمفييهوذا.مملكة،الجنربمملكة

اسرائيلقادتنداسته.اسائيلمصيررمزهويعقوب

هويعقوب،الاعلاميأالعافي.عدن!الىالخلودإلى

الانبياء.بينإنه.اسحقواخوابراهيمابن

.يعقوبأعمال5رجأعمال،يعقوب

وحي!:او.مريممولدخبر*:او()انجلي!وب

العذراءمولدخبرهو.يعقوبكتاب!:اويعقوب

زاد.يسوعميلادحتىالعجبحبلهامنذمريم

زكريامقتليرويانفصلينبعدفيماالكتابعليه

إلخبرتألف.هيرودسيدعلىالمعمدانيوحناوالد

مريمولادةمتمئزين:قسمينمنالاول

راققتالتيوالاحداثبسوعولادةوطفولتها،

الاولالضففيالاولالخبردون.الولادةهذه

النظرأعيدولكن.اليونانيةفيدون.الثانيالقرنمن

الموىيعكسإنهالخاس!.القرنخلالفيه

جمرامتطؤرعلىويدك،الاولىالقرونفيالئعبية

بمرلمالحبل:والغربالثرقفيمريمالمذراء

فيالهيكلإلىمريمتقدمة،مريممولدالعذراء،

انجيل.!رج.ويويهمحةعد،أورشليم

العامة:أو،الكاثولبكيةالرسائلأولى)رسالة(يعقوب

الجامعة.:أو

4:8،ي؟:6ابطفيجتردقانونيتها.أؤلأ:"

وفي،ترتليانىفي،هرماسراعيفي5:ه-9،

عارتج.الاصكندريةكنيسةممثل،أوريجانس

فيودخلت4القرننذالفربئةالبهبسةفيتقليدا

جميعولكن،بسيطةاعتراضاتستكون.القانون

يم.بقانونتةيقبلونالمسيحيين

نفسه:الكاتبيسمي.والمضمونال!تب:ظيخا.

رأىا(.:)1الميحيموعوالرباللهعبديعقوب

هوحال،كلعلىالصغير.يعقوبالتقليدفبه

خلالمنبظهرماوهذا،يهوديأصلمنمسبحي

الحكميةالنصوصوخاصةالقديمالعهدنصوص

أيضاوهوا(..)2:فقهيةمراجعخلالمنكما
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ث:2728،،1:25)موصىشريعةنيرتركميحي

هذهعلىيشذدأندونالرسولب!ملطةيتكلم.12(

واع2:12غليعارضيمإنيقولمنهناك.السلطة

ج)بولسمعبتفقلاجانأو21:02-26،

لاالقولهذاولكناي(.4:روضد-21426:

نأنجدجانبأ،ا:اتركناإذا.الفحصأماميثبت

وقد.أقوالمحموعةهي.رسالةإلىلثبرمايجليس

تحريضاتمنمكؤنجمهوديمؤلفجانبحضهمقال

إنج..عثهر.الاثنيايرائبلاسباطحولجمعت

وهي،متقنةيونانيةلغةفيدؤنتعظةكثيرابشبهه

()ب(-1:218)التجارب)أ(التاليةالمواضيعتعالج

)1:91-2:26(الاعمالدونمنميتالايمان

س!يماولاالاخولةالمحبةتهذدالتيالمخاطر)ج(

إد(:12(-4)3:العالموروخوالمنازعاتاللسان

وإلاعترافالمسيحيينبالمرضىوالاهتمامالغنى

02(":-13:5)4الاخو،والمحبةبالخطايا

وعلى.6.سنةحوالييم؟كتمتىثاثا:.

.يعقوبمرتزمنوهو62سنةقبلحالكل

كتبها.الذيهوالردثأخويعقوبكانإذاهذا

بنيعشائرإلىبمتتوخهمتأخر.وقتففي!الأ

اليهودإلىأي،المثتتينعثرةالاثتياسانبل

كلإلم!وبالتالىفلسطينخارجوالعالينالمهتدين

9:1(.ابط)قالمسيحيين

.يعقوبرؤيا!رجرؤلا،يعقوب

.يعقوبسلم*رخسثم،بعفوب

.يعقوبسلم*رجصعود،يعقوب

الهدناني.يعقوبهو....1568هلالبنيعقوب

تعلم.حيث1583سنةالمارونيةالمد!سةإلىجاء

ايطاليا(،)فيالمادتثميةالمطبعةعنمؤولاكان

ثم،0915سنةالعربيةباللغةالمقدسالانجيلفطبع

.1915سنةواللاتينيةالربيةباللغة

ثمسرلانتة.نرجمات،رجالرهاوكطيعقوب

والبيبليا.السريانيةالكناش"

واليبيا.السردانئةالكناش5رجالسروجييقوب

.يعقوبوصةءرجوصه،يعقوب

قبيتهفيعشيرةورئبسشمحونبنيمنرجللمجوبا

يعويى

.ي(4:36أخ1)

قبيتهفيعائلةورنيسجادقبيلةمنيع!ن

:13(.هأخ)ا

سليمانعبيدمنعائلةرئيس.والغزالالوعليعلا:

7:58(.نح-2:56)عزالسبيمنعادواالذين

.أدومفي(عشيرة)اورئي!ى.شاب،غلام:يعلام

18؟،14+:5،)تلثواهليبامةعشوابناءئاني

حورية.أمهكانت:35(.1أخا

بافانفيأقامجادنسلمنرجلبعناى

:12(.هأخ)ا

يعوثل

أقامزارح.عشيرةمنيهوذا.قيلةمن1(،

9:6(.أخأاالمنفىمنالحودةبعدبأورضليم

يعوش

35(.ةاأخا36:5،14،أتكعيسوابن1(4

قورح.،يعلام:أخواه.اهيبامةامهاسم

8:93(.أخ)ابنيامينقبيلةمن.عاشقابن2(،

23:.1(أخ)الاويبنيمن.شصعيابن34(

.جرشونعشيرةومن

زاهمشمريا،:اخواه.ومحلةرحبعامابن4(،

ا:91(.اأخ)2

.(801:أخ)اموآبفيعائلةرئي!.بنيامينيبعوص

01(.7:أخ)انجبامينقيةمن.بلهانابنيعيش

يعوئيل

يوئيلأبناءمن.رأوبينمنرجل"ا(

ه:7(.أخأا

امرأتهاسم.جبعونوالد.بنيامينمنرجل2(،

ي(.935:أخ)ائاولالمللثأجدادمن.معكه

معالعهدتابوتخدمةفيوبؤابلاوي،3(

العودعلىوضارب15:18(أح)اأدومعوبيد

.(2116:15،؟،1أخا)

لماالمغنيمجزشيلأجدادأحدآسافنسلمن4(،

ا-17(.024:أخ)2يوشافاطالملكأيام

الملكجيشفيالتجنيدعنمسؤولموطف5(،

26:11(.أح)2عزيا5

قهات(.بني)منأليصافانبنيمنلاوي6(،



1454

حزتبا،إصلاحخلالالهيكلنطهيرفيشارك

13(.ت92أخ)2الملك

يوشياأيامفيالستةاللاوبينرؤساءأحد،7(

35:9(.أخ21

محالمنفىمنعاد.أدونيقامبنىمنإدرائيلي8(4

.(8:13)عزعزرا

الغريبةامرأتهعنتخلنبو.بنيمن!!رانيلي9("

:43(.01)عز

منبطلينشاماعأخيهمعكان.حوتامابن01(،

أ:44(.اأخ)أداودأبطال

ليخثص.،الربلمغ:يضاح

6مذةاسرائيلفيتضىجلعاد.منقاض1(،

وأالعمودئينضيقمنشعبهوختصسنوات

فييفتاحخطبة)رجالموإلئينمنبالأحرى

الموآبئين(.الهكموشوذكره:25-11،27قض

خبرإنجلعاد.في)المصفاة؟(صفونفي،فن

عديدةمراجعيلمج:7(:6-0112)قضحمته

ضذحرئاالهوهيروىالنفاد.يقرلكحا

.موآبعلىحملةالالوهيميوروى.العموئين

التيالخطبإلأالالوهيميمنالكاتبيحتفظلم

نذرال!ئزاحوبفشر.العمولثينضذموتجهةتبدو

11:35،قضمنانطلافا.متعذدةبطرقيفتاح

بحديفتاحللقاءوبذهببيتهمنيخرجشخصأؤل

ضحتة.لهودقذمليهوهيكون،العمونتينسالمأن

فكريفتاحكانلو.الوحيدةيفتاحابنةفكانت

القديمونالكتابيقولكمابضرئة،بذبيحة

عادةأوردتكانتلما،المعاصرينالنقادوبعض

وعند5:17(مل)2الموآبثينعندالبئرتةالذبائح

،16،3:21:6مل2؟ب:2228أخرالإسرائيلتين

ولكن:6.7مي31؟:02حز31؟7:إر

هؤلاءلأن(العملهذايشجب123:اتث

نإبعدها.لاالمعركةقبلالذبيحةبقذمونكانوا

الاعتباربعينأخذناإذاإلآيفهملايفتاحنذر

تلوملاولهذاالعمر.بذلكخاصةظروفا

لذره.بفتاح11:32-34عب

وأشفالهفييهوذا.فيمدينة4.؟س15يض2(،

الساحلي.السهل

بفصلواد.91:14،27بش)وادي(بفتحئبل

يتفزعالذفيالملكواديفيموقحه.أشيرعنزبولون

قيثمون.من

بمنا

يترونأبناهأحدأشير.منرجل14(

ياتر.أو7:38(أ!)1

.(3212:)عدالقشيكالبوالد2(،

8:25،أخ)االسبيمنعادبيامينمنرجليفلبها

أورشليم.فيعائلةرثشوكان28(.

ينحئقماقبرهفيؤجد.جبيلأميرأدثومويفع

)1842-7917(الثالثأمنمحاتبالفرعون

هـ901(.-)8917الراجوامنمحات

حسببرلعةعشيرةومنأشيربنيمنيفلبط

ايلبيتبينالفيليطتونأقام7:32-كله!.أخا

:16.3يشيقولكماوحورون

يكا

أرضليجنأرسلالذيكالبوالد،1(

14:6(.13:6،)عدكنعان

أشير.قبيلةمنيثر.ابن7:380أخا2("

يقتيل

علىأمصياالملكفرضهاصم14:70مل142(

احتفها.أنبعد(الأدومئينأمدينةبتراأو4سامدينة

يهوذا.سهلفيمدينة:15.38ل!2(،

يرقعام.*رجيقدعام

والد.قطورةمنابراهيمابن25:230،تكيقثان

عربئة(.أعثائرددان،شبا

ابن20.-91:اأص!ا؟01:25،26،92نكيقطان

الجزيرةجنوئيتباثلجدسام.نسلمنحابر.

العربئة.

بقمعام

داود.زمنفيلاوي.23:91،24:23أخ11("

افرايم.تبيلةفيلاوئةمدينة6:53.أخا،2(

الشمالىإلىكلم12يبعدالذيتيمونتل:اليوم

يقنمام.*رجعدو.منالغرقي

سليمانالملكبهاأوكلمنطقة12ة4امل،3(
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احيلود.بنبعنا

بقمية

كان3:18(.أخ)ايهوذاملكيكنياابن1(،

بابل.فيأسيزا

ألثاماعووالدشلومابنبهوذا.قبيلةمن2(،

عثيرةومنشيشانبنتنلمن4(.ا2:أخ)1

يرحمئيل.

12:22،)يشزبولونفيلاوثةمدينةيقنعام

غرلماشمافيقيمونتلهي21:34(.ا،91:ا

قديمةكنحانئةمدينةهي.اا:91يشرجمحدو.

الثالثتحوتمسلرائحفي)ذكرتالمصرئونعرفها

فقدملكهاأماقنعام(.عبنأيقنعامو""عينبشكل

تقولكما،ملوكمنقهرمنمعيشوعقهره

.2:يقمعام=12:22يشلائحة

أخ)اجهوذافيبتيةأبناءمن.زانوحوالديقوتئيل

زانو!.مدبنةمؤشس4:18(.

ملكأمصياامرأة26:30أخ15:22؟مل2بكل!

عزلا.اسثووالدةيهرذا

بكبنلو.رحبكنثبل

في.القؤةيعطيالرب:المعنىيولاكين.أويكن!

لط91الملككنيا.كونياهو،،يهوياكينةالعبرئة

ائة:)اسميولاقيمابن.(.مق)895يهوذامملكة

ي(.936أخ24:82-17؟مل)2وخلفهنحشتا(

بعدعرشهعنوخلعصنة،18عمرفيملكاصار

نصر،نبوخذيدعلىالشهرونصفأشهرثلاثة

أذار/1516أيأدار2)فيأورشليماحتلالذي

منكبيراوعدذاوزوجتهوأثهيكنياوجلا795(،

تلكمنمسمارئةنصوصهناك.بابلإلىعبيده

وأخضائهليكنيااليشوسائلإعطاءتذكرالفترة

أطلقه،منفاهلبداية*الم!ةوفي803(.)نشو

52:31(،إري،25:27مل)2مروداكاويل

يعتليلننسلهأن22:03إرأنبأ.بابلفيظكولكئه

ي(3:17أ!)االمنفىفيأولادلهؤلد.العرش

عئهكانخلقهولكن.زربابلوالدشألتئيل

صدقيا.

الفينيقية:في.أو.لوإن.كي.يا:ا!ادبةفييكينلو

فيأروادملك.الملكعرشيثثتالله.ل!نكي

مئانبعلابنكان.بانيبالواشوراصرحدونعهد

أشوربةملكبسلطةيقزأنرفض.وخلفهالثالث

فيالوجيهنبوشار،بانيبالاشورالعهدوفيفأرسل

أروادملكخضع665،سنةييهنلو.إلىوفد

نيالأشوريالحرمفيلتكوننجاتهمنابنةوارسل

العشرةأبناؤهفذهبمقتولأ.يكي!نلومات.نينوى

الملكفعين.الجزيةودفعوابانيبالأشورإلى

لاخوتهوقذملوالدهخلفاعزلبعلالاشوري

.الأشوريالبلادفيكبيرةووظائفالهدايا

فيفرنكفورت)منسمعانمنتخباتشموفييلفوت

كلفيالمدراضنصرصمنمحماراتهيأل!ا(.

رمزلمأومقطغا639معقسمينمنتاثفت.البيبليا

البيبلثة.الأسفارلسائر1425و،البنتاتوكسفي

هاغادة،*منتعبيرآلافعشرةالكتابفينجد

خمسينإلىالجامعورجعالتفابر.معهلكه*و

1526سنةطغماأولالكتابطغ.صبقتهكتاثا

بدونالطبعةأعيدتئم)اليونان(سالونيكفي

أورشليم.في6891-!91سنةتبديل

نصرصمختاراتهيمحرير.منتخباتمحريريلقوت

بنمحرير)بنماريأبابنمحريررابيجمعهاإخبارلة

هذايشملفرنسا.جنربفيدؤنتتودروس(.

كتوليمءنصوصواكبرالنبوئةالكتاباتالكتاب

هيمراجعه.ربامدراض+فصزهاالتيتلكعداما

يكونتد.ضاعتدوبعضها،معروفةطارش

51القرنبدايةأو14القرننهايةفيدؤنالكناب

والطاغيةالمتمزدةالمياهإله،البحرإله(أوغارتأفنييم

صارعهوقدبعلوخصمالفوضىإلههو.والمخزبة

يأن(نال"لولاثان،بيمإلىئرمزكونئا.صراغا

أيضأإليهودرمز.الشعةالرؤوسذاتالملتودةالحئة

أنت74:13-14.مزرجن(.ن)تبالتنين

ذلكفي:ا27:إشويقول)يم(.البحرشققت

الشديدالعظيمالقاييبسيفهالربيعاقباليوم

ويقتلالملتولةالحئةلرلاثان،الهاربةالحتةلوياثان

)أو:طتش:ألقابهمنالبحر.فيالذيالتنين
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نحفه(لهسفط:اللبنانيةالعامتةفيهامن.ثقط

النهر.عندالجالسالقاضيأوالنهرقاضيأيركل

إلىعبورهمحينحياتهمعنحسائاالاسيقذمإليه

.الأمواتقاضيإئه.السفليالنهر

ينيس.ع!رص!يمبرس!

امتذتحلب.عاصمتهاكانت)مملكة(يمحاد

غرئا.المتوسطالبحرحتىشرفاالفراتمنرقعتها

عاموحتى91القرنمنذكنعافئةسلالةحكمتها

أيثهرمنالحثي.لنفوذخضعتيوم0135

)النصالأولوحمورابيالأولليمياردم:ملوكها

ميليماايليأيضأملوكهاومن.(18القرنمنالأول

فأودتيمحادفيثورةنشبت16(.القرن)ضهاية

حلبالميتانئونحكمالحينذلكومنذ.بحياته

)0138-1346(.الحثيئسوييلوليوماغزاهاحتى

نسةإلى.135سنةمنحلبعلىالحثيونوسيطر

!هالحثيون.حلب،،رح0012.

أخا)عثرالأحدصوفاحأبناءأحد.أضيرنجيمنيمرة

،بيري،لتموعالحرناخر،،يوخ:هم7:36(.

.بئيرا،يتران،شلشلة،شثا،هود،باصر،يمرة

ميدبا.فييقيمونالغزاةمنجماعة)بنو(يمري

9:35-42()امكالمكابييوحناقافلةهاجموا

إخوته.لهفانتقم

:7-18أخ22:82-9،)املمبخاالنبيوالدبملة

.)8

قبيلتهفيعشيرةورئيسشصعونييمليك

ي(.4:34أح)ا

أشير.قبيلةرؤ!صاءأحد7:35.أخابمناع

يمنة

،26:44عد،64:71تك)أثيرءنجاأأحد(1،

.3(":7أخا،47

حزقيازمنفيالواباللاويقوريوالد24(

31:14(.أخ)2

شاطئعلىتقعللفلسطئينمدينةيمنيله()أويمنية

يضيها*ا15:1يث!.وعسقلونيافاببنالمتوصط

ولكنناا(،15:ا)بثىليهوذاأعطيت.يبيئيل

الفلسطتينمنعزرلاالملكبأخذهاحتىسننتظر
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بحد.فيمااسرائيلبنووسيخحرها26:6(أخ)2

المكاب!يهرذاوأخذهاالهلبنيئالعهدفييميةسقيت

5:58؟4:!ا؟إامكق.م.162سنة

جنايوساسكندرنهائئاوأخضعها12:8(مك2

مقاطعةإلىوضضهابومبيوسحزرها..مق63سنة

لصديقهأوكسطسأعطاهاثتمالرومانثة.سورية

07سنةأورضليمدماربعداممبير.اهيرودس

وظتتالسنهدرين،مركزيمنيةصارت..مب

مدرسةفيهاكان135.شةحتىكذلك

)معالمقذسةالأسفارقانونلئتوفيها،للراييين

تسثىالثافي(.غملائيلور)بيزكاىبنيوخان

يافا.منالجنوبإلىكلم02تبدوهييبنةالبوم

بعدلهؤلدناللواقيأيوببناتأولى.المامة:يميمة

14(.:42)أيالميراثمنقسمافأعطاهن.محنته

رمزالبمنىاليدهي.نيمي:العبريةفي)ال(ةيمين

الحظوةعلىيدكالبمينعنوالجلوس.القوة

منمهارةاكثرفقطليستاليمنىفاليد.والنعمة

تمسكالتيوهي.الأقوىهيبل،الأخرى

يفربالذياللهةقدإلىترمزثاذن.السيف

02:7،مز6؟ة15)خرشعبهفيخفمىالأعداء

فيأداةالانسانيكونوقدأ:16(.21:918؟

08:16،)مز"اليمين"ابنهو:القديرةاليدهذه

)رجبقؤتهافهيشذدهالذياسرإئيلمللث18(،

35:18(.تك:بنيامين،

الجهة.هذهمنهمالذينعفظاليمنىواليد

أصدقاؤهيتذؤقفيهالذيالموضعهياللهويمين

فيهالذيالموضعا(،16:اأمزالأبدئةملذاته

ي!وعئتلقد011:ا(.)مزالمسيحيجلس

القديم.الحهدأعنهاالتيئالمواعيدهذهوحقق

كله،الكونليدينكملكالانسانابنيأتيوحين

3-25:ا)متأبيهمباركييمينهعنيجعلفهو

عنجالشاسيرونهأنهمنفسههوويؤكد34(.

26:64(.)ت011:امزحسبالقدرةبمين

ر%،دئانكإلهالوضعهذافيأعداؤهيراهأنوقبل

55(.7:)أع"اللهيمينعنإقائفااستفانرس

يوسفابن.يوحناناختصار.يناي:اليونانتةفيئا
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لا24(.3:الويوعنبفيكماملكيووالد

القديم.العهديذكره

.يوحناناختصارهوالذيينار!.يناي

يانوحأوينوحة

لأفرايمالثرقثةالشصالئةالحدودعلىموضع1(4

ال!ثرقبئالجنوبإلىكلما0يبعد6-17.:16)يث!

.آمن

ملكنصرنبوخذاحتقه.الجليلفيموضع،2(

92(.ة15مل)2إسرائيلملكفاقحأيامفيأشورية

15:53(.)ل!يهوذاجبلفيموضع.ينام:ينوم

وأقيقة.تفوحبيتمعيذكر

تذكرهمامصرئانساحران:ولمه!سىينيسينيص

لاولكئهعهما7:8-12خريتكلم3:8.تم2

منتم2إلىوصلافقدالاسمانأئايسضيهما.

عنأوريجان!يتكلم.اليومضاعمنحولكتاب

ويمبريس.ينشىعن،موسىقصة

راجم،:ستةأولادهكان.جهوذاقبيلةمنتجليهداى

شاعف،عيفة،فالطةجيشانةيوتام

.47(:2أ!ا)

باهص.*رخيهصة

لجلئبل

4:16(.أ!)ايرذانسلمنرجلا("

أيامفي(92:12أح)2الجرشوتينمنلاوي2("

حزقيا.

الضرقيئالشمالإلى.جهودية:اليوم91:45يث!يهود

.دانقبيلةفيتقع.يافامن

ثة.ليهودا*ر!جمكلدا

منفلسطينيتنا،0118.-)001ابلايبريهودا

طرفون.ررابيعقيبة5رابينلميذ.الرابمالجيل

فياكاديمةفأشسبابا،بنيهودارابيرسحه

ناشر*،هاناصيبهودا"رابعلم.أوشافي،موطنه

تنظيمإعادةفيالرئبيئالعاملوكان،المشناةء

أساليبيهوداتغ.يةفيكماأوشافيالسنهدرلن

المدراضأشسفكؤنالتأويلتة،عقةمعفمه

حكم006هناكسفرا(.!)لاحولالحلوكي

03.و.،المشناةفيوردتقدأحكامهمنتانوني

فييههود

تنائيمسائرمناكثراسمهيظهر.منهخفظتمئل

شأنه،بيديهيهودارابيعمكتو!فتا.ءوسمرافي

لأنهالعملهونبيل9:فقالالحكماء،سائرشأن

ابنهيعلملم"منب(.94)ندريملميمهلمامنئكرم

أإ.92)يدوشينسارئا"منهجعل،مهنة

القائد(172-)138البطريركيهوذاأوناسيطييودا

أرضفياليهودثةلجماعةوالحياعيالروحي

الثانيغملائيل*بنسمعانإبنهو.اصائيل

هو.017سنةحوالىالحشهدرين،رأسعلىوخلفه

بريهودا،،والدهعفمه.هلأل*إلىالواقعفييعود

برلوحاي،سمعان8حلفتا،بنيوسي*،إيلاي

ورئيى)ناسي(القائدكان.شموعبنألعازر

واحتفظ.لهاحدودلاسلطةفمارس،السنهدرين

البلاد.كلفيوالمعفمينالقضاةتعيينباعتيازلنفسه

لتطبيقالتمئرلعيئنشاطهمنإلاممبرالجزءكزس

كانتالتياللاويةوالعشورالبتيةالسنةشراخ

الطبيعيةالكوارثفيسئماولاالمزارعينكاهلترهق

أرضهفزرع،جذاغنئارجلأيهوداكان.والمجاعة

والخضار.والخمرالحنطةمنالكثيرانتجتالني

والكئان.الصوففصنع،القطعانعندهوكانت

شخصئايهتتمكان.بضاعتهننقلسفنلهوكانت

.الدرسيتركأندونالمختلفةالنشاطاتبهذه

الهودتةالجماعةرئيسالرومانثةالسلطةاعتبرته

دوزافلبالمثاة!نطم.باسمهاالرسميوالناطق

التقاليد.علىوالمحافظةالدرسمحالفيتارثحيا

الشفهئةالشريعة*لتنظيممحاولاتعذةكانت

عقيبةرابيعملوآخرها،المتناقلةوالتعاليم

فيالرنيسيينالمعفمينمعفعملجهوداأما.وتلاميذه

وقؤةقانونتةسلطةلهاالتيالعناصرفجمعرا،عصره

بل،قانونيةعناصرفقطليستوهيالثريعة،

فيالموادجمتأيضا.وناريحثةوخلقئةلاهوتئة

وهكذا.برايتوت"فيمتفرقةكانتأو،توسفتا"

لابل.وتلمودأورشليمتلمود*أساسالمشناةكانت

يهودا."إلىنشةصيوداوي

جمهودئ

امندادهيالتياليهودثةفييقيمشخص1(،
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!بقيةتعدلمالمنفىمنالرجوعبعديههوذا.لأرض

محاورةأممحولهاب!كن)جهودا(مفاطحةإلأبهرذا!

المقاطعةسضيت.والعربوالعمولئينكالأدومئين

وسثيت.اليهودئةالأرضأيإيودايا"اليونانتةفي

منطقةولكن01:93(.)أعاليهودأرضأيضأ

حروببفحلتئ!عأخذتالصغيرةاليهودئة

يعبشوناليهودكان،المسبحتةبدابةفي.المكابثبن

بسئىممافيفلسطينخارجبلاليهودئة،خارج

عرقئامعنى"يهودئ"كلمةائخذتلهذا.الشتات

16:\،1.بم2:23امك01:3؟)اسووطنئا

اليهودئةاللغةاليهوديتكلم21:93(.02!

13،ا؟36:اإش32:12،أخ18:262؟مل)2

الشتاتيهودأماالأرا!ثة.اللغةأي13:3(نح

في16:ا(.أع7:35؟)يوالبونانثةفيتكثمون

المعاديةاليهودئةالسلطاتاليهوديعنيبوحناإنجيل

22،:7،39:،5:01؟:218؟91:ا)يولي!وع

.(3802:91!ة91؟18:12

أحد.كوشيبنشلمبابننتنيابنجهردفي2(،

أقوالالملكأمامقرأ.باروخإلىيولاتيمالملكرسل

.27(،36:41،12)إرإرميا

المقذس.والكتاب)ال(العالم،يهودي

البيبلياتسمى.اللاهوتفيال!بمكانة1(،

يتضثنالتوراةفقبول.نعيمأي"توره"العرئة

أبيه.أماموالابنالمعلمأمامالتلميذوضعبالتالي

والمحتة،والقرابةالسلطةفيهاتدخلعلاقةفهناك

واقرارمثالعنوالبحثوالإعجابوالتمزد

العلاقةهذهوثحديد.الاطمئنانوعاطفةبالخطيئة

يسمعالولدلأن،البلاغةمستوىعلىأبذايكونلا

هذهأبطالأماأئه.فممنالبببثهالأخبارأول

موسى،،ابراهيمفهمالميتولوجيا،هذهالأخبار،

يعفمهالوتتذلكوبعدأشير...داود،،دثورة

بعالمه.حميئاارنباطاالمرنطةالتوراةمعهفيقرأأبوه

.التوراةكتبمنابمعناليهودقيالحالمتساءل

يشم،الئحفهيئالتقليدشأنشأنه،المكتوبفالنمن

يشحالوحيوهذا.الوحيهوحدثمنسلطته

لأنالمختار.الشعبطاج،ت!فمهالذيالثعب
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حقيقيئ)وميثاف(عهدإطارفيكلمتهوهبالله

،الختان،التوراة:أساسئةعلاماتثلاثفييتجشد

المنعافدينكأحدإسرائيلشبووضيئ.السبت

واختارهحزعينهالوقثفيلانه،جدامتشغبهو

نإ.آباؤهبهالتزمبماومحذدمصيرهسئدهو،الله

هولاءالأنبياء،بواسطةالثرإلىيصلالوحي

وينقلوها.كلمتهينالوالكناللهعئنهمالذينالناس

يستطيعوالم،كلمتهيحملوالكياللهدعاهمالذينكل

توردنفسهاوالتوراة.النبوثةالدعوةمنيتهزبواأن

نإ.يونانأوإرمباأومرسىصهاقامفارغةمقاوماث

النظامفيفرلدةمكانةيحتفونالمختارينهؤلاء

أشخاضامنهمجعلالإلهئالنداءلأن،البشرفي

بأنلهمئسمحلم.الحرتةمنواسععالمنخرموا

بالغثنلهميسححولم.اللهتعليمينقلواأنيرفضوا

نبيئهوالذي22-24()عدبلعامومغامرةوالمكر.

معئرةتبدو،الوثنئةالأمممنجاءواندذ،حقيقيئ

بمصيرالمطبوعاليهودفيالشعبفوضغ.التعبيركك

في.النبوفيالوضعيث!به،والدمالدموعفييتحئله

وقدأنبياء.شعبهوايرائيلضع!ث،المعنىهذا

النبوئةالدعوةكانتفإذا.كلمتهليحملاللهاختاره

لثكليتكلمعادمافالته،التاربخثوابتمنثابتة

القافونانغلافعننتحذثهنا.الناسإلىمباشر

جدبدةكنبعلىالمقذسة(الأسفارألاثحةالبيبلي

التحديذيئطفبلمفإن..مقالخاسالقرنضهايةفي

سوى،اللهتجلمنملهمةالمعتبرةللكتاباتالنهائيئ

كذلكالأمريكرنلااحتفالى،تشررليئعمل

الذيالشفهئالرحينقلسألةأعامنكونعندما

العالمففيالإلهئ.النمنلقراءةخةأداةهو

البيبلى،الزمنداخلوصلنفطةخعلت،البهودفي

فاما،اللهيكثمهماأاللذينونحمياعزرالان

وعفماالأنبياءعملفأكملا"الحكحاء"بوظيفة

الشريعة.

العظيم،!المجلىأعضاءاجتمع،التقليدحس!

صلطانه،عزراقفدهمأنوبعد،بقليلعزرابعد

عمرعات.ثلاثفيالنبوئةالكتاباتفجحلوا

موسىأسفارتضثموهيالمعنىبحصرالوراة
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هناك.نبياءالأ.(تث،عد،لا،خر،أنكالخممة

-ا،صم-2ا،قضة)بشالأولونالأنياء

الاثا،حز،إر،)إشالآخرونوالأنبياء(مل2

يأالباقيةالكتبوأخيراالصغار(.الأنبياءأوعضر

نح،،عز،دا،أس،جا،را،نش،أي،أم،مز

بعضهاعاصر،أخرىكتبوهناكأخ.ا-2

لاالمحميحئة.التوراةفيوخحلالقانونئةاللانحة

الذياليهودفيالتقليدفيالكتبلهذهمقذشاطابم

إلىتشميلاهيملهتا.ولابثرلاعملأيقبرها

هيفحا.تتجاهلهاالشفهئةوالتوراة،النبوفيالتعليم

كلمةتكؤنالتيالكنبمنالمجموعةهذهطبيعة

لاهوتثةكمادةالكتبهذهآخروناعتبرفإن؟الله

نظرة)أو:انتروبولوجيافيهايرونفاليهود،أولى

يميلوكالهيبدونفسهفالته.إلهئمنظارفيبشرتة(

يقول!حيناللاهوتئةالأبحاثعنبالإنسان

ئرى"فلاوجهيأما.قفاي"ترى:لموسى

النوراةبحسبيعنيوهذا32(.أخرلمه!ت

الأحداثبرافأني!تطيعالإنسانأن،الشفهتة

نأيشطيعلاولكثه،التاربخيفشرأنويفئرها،

عنوماذابعد.يتثملممابصبر،سوفمايلج

.التوراةونخعهذا،قطعوعذا،نال؟مصيره

عنغريئاالإلهيئ،التعليمباسميعلنإنحمانوكل

مالهذا.كاذبنبيئهومضفل،هوالتوراةتتمة

وأنلاهوئايبنوابأناليهودفيالتقليدمعفموكتفى

للأنانرؤيةعفموابل،اللهجوهرحولبتساءلوا

يأ.اللهوخدمهوالعدالةالحثعنيتكفمونفيها

تاريحمة؟كوثيقةلنرراةنقزقيمة

لعليمالتوراة:أؤلآ.

أخبار.كتابولاتاريخكتابالتوراةليست

والثمعوبالشرفتاريخولهذا.اللهكلامتعليمإنها

وينتج.النبوقيالتعلبمجوهرليخدمإلآيدخلهالا

الكتابهذامزجمننحذرأنصبآنهذلكعن

البهودئ.الحمعبتاريخمع

والتارلخالتوراة:ثانئا.

بجانبتمزأنبطبيحتهاالتوراةتستطيعلا

إلىتتوخهمافبقدر.عندهتتوففأندونالتاربخ

اليهوديالعالمفيالمقذسالكتاب

التاريحمةالظروفإلىتستندفى،اليهودفيالشعب

التيوالرصايا،لهاللهفاختيار:الشبهذالتكودن

هذاكل،والوحي،اللهمعوالعهد،علبهفرضت

منممر،منالخروجمنمباثربخمكليخرج

عرفقدإسرائيلأنفبماوئحزر.ضيقتاريخ

بضثقونمنجانبفييوئايكونلاولكي،الضبق

فهذه.التوراةإليهوسلماللهاختاره،الناسعلى

الضيقتاربخذكرتتجصأنتشطيعلاالتوراة

فيإصرائيلمسيرةتتبعوهي.والوحيوالتحزر

مغامرئهفيكماوالحضاراتللشعوبمواجهته

البشر،حياةفيالمتجذرةفالتوراةلهذا،.الروحئة

واضعة،وتتحذاهتعارضهانهامعالتاريخفيهي

أنمعهانستطيعلأإلهةمنطفةيخهانصب

صبرأنالعلممعهذا.نساومأوالحساباتنحسب

.ينضبانلاورحمتهالله

بإعطاءبفوم،للتوارةالتاربخيئالتعليمإنوأخيزا،

ئانوئة(.بوجهةلبست)وهذهللحياةمعنى

ولهبدايةله،والخلقالحياةشأنشأنه،فالتاربخ

اليهودقيفالشعب.المسحالنهايةهذهواسم.نهاية

المسيحالمباللاصبرمنحقباتوجودهخلالعرف

.الهادئالصبرمنأخرىحقباتعرفكماالمحتذ

أفيبدوننفسهيفرضواحذايقئاهناكأنغير

نهايةفيموقغهيتحذدالمسيحزمنإن:تحفظ

فشكون.الآنحتىبعديتئملمالزمنوهذا،التاريغ

المعاصرين:جميععيونفيوجلئةواضحةعلاماته

والجوعوالعنفالحربمنانئهتقدالبشرثةتكون

يتقئل،اليومذلكفي.الغرباتوكلوالجوروالصق

عنهمح!لفاكانمهمالهأخكانهالآخرإنسانكك

المطلقة.اللهوحدةكئهالكونفيئعلنعندئذ.وغريئا

عبرئةالتوراة.المقذسالكتابحولأعمال2(،

فيودراستهاوسماعهالفراءتهامحاولةوكل.هي

الهودتة.الظرةبحسبالفشلآخرضها،أخرىلغة

فيالقدبمالعهدنقرأأننستطيعأتافيشلثلا

شعوبجميعلغاثوفيواللانينئةاليونانتة

تعبزأنتستطيعلغةمنلبىولكن.الأرض

فككالعبرتة.فيالتوراةتقولهعئاالتعبيركل
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المقذس،النصنحروفمنحرفكلبل،كلمة

صررةنجدونحن.تج!طولاتختزللاقيمةلها

بقراءةتبدأفالعبادة.المجمعطقوسفيذلكعن

فيالخحسة،موسىأسفارأوللبنتاتوكىعلنئة

فإنمطبوغا(.اليىباليدكثهدؤنرقمنلفيفة

وأحرفغابأوواحد،حرففيخطأوجد

لا.العلن!ةبالقراءةجديرةغيركلهافاللفيفة،لمحي

القارئعنعينهءالصيونقولإصلاحها.منبذ

نأيجب.القراءةيعيدأنفعليه.خطأيرتكبالذي

والحرفللورقةعبادةهذاكلفينرىلا

إقرازابل،الغابرةالأيامإلىيعيدنا،والكتاب

علامة.وكلكلمةكلبقيمةواحتفالباوصغا

فيالأولالحرتأنمثلأيعقمناالتقليدفيفالتفحمير

الأدبفيالئافي)الحرفالباءهوالتوراةنص

إلىيشيرالذي(الساميالأدبسائريكماالعبرفي

،الأولالحرتأماالعرية(.فيكر)بالبركة

)أرراللعنةعلىفيدلآالابجدثة(،)فيالألفحرف

ترجمةفيالصعولةنفهمالإطارهذافيلعن(.=

العالم.لغاتإلىلنقلهامحاولةكلوبطلانالتوراة

الحروفمملمدلولاتأخرىلغةإلىننقلفكيف

ضوءاتلقيالنهايةفيوالحروف،الأصليالنمنفي

ترجمةفككلهذا،.والجملالكلماثعلىخاضا

بل،الإلهيئللمضمونجزئئاتفديشاتبقىللتوراة

حاولمزةكلفيأنهنفهملهذاحقيقيا.تشوئها

مبادرئهمحزكتالوراة،يترجمواأناليهود

لأزمةانطلاقنقطةوكانت،عنيفةانتقادات

ماهذا.اسرائيلشبقلبفيعمبقةحضارئة

بلاد،التاسع)القرنغاوونسعدبهزمنفيحدث

موسىأوا!مر!ةإلىترج!ةصاحب(،الرافدين

التوراةنشرالذيألمانيا(،18القرن)نهايةمندلسون

الألمالئة.اللغةفيتقليدقينفسيرمع

أنيجبالذيالوحيدالحاجزالعبرئةوليست

مباثربشكلتعطيلاكأداةاللفمعرفة.نتجاوزه

الجحل،ومضمونالألفاظومعنىالحروتقيمة

تفسيرمنتتأقاهي.للتوراةجهودتةقراءةفهناك

عبرشفهبانقلأئقلوتد،المكتوبللنصنتقيدفي
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نفسههوالشفهيئالتقليدهذافصاحب.الأجبال

التوراةالتقلياهذايسئىلهذا.التوراةدؤنالذي

عبورهوالذيالوحيحدثمنفانطلافا.الشفهتة

بينعلاقةعبرالاتصاللتمالثر،إلىاللهكلمة

لانهللنظر،ولافتفريدأسلوبوالنلميذ.المعلم

لعلرذةالسامعمنويفترضحتاتبادلأيتضفن

تجشدتالتيالكلمةمنيفترضكحا،الكلمةعلى

يتقتلها.منعلىتؤثرأن،معلمفي

محفه.شيءيحكلاوالحيئالشخصيئالاتصالهذا

هذابعدالأصفار.منسفرقراءةمثلأمحقهمجكلا

شفهياظكالمقدسللكئابالموحىالتفسيرأننفهم

يومإلأالطاجهذايخسرولم.عديدةقرونخلال

معزضاصارالنفلبدعملأنالواضحمنصار

وبسبباليههودفيالشعبث!ئتبسببللضياع

ظفوافالذين.التوراةمعفمويقاسيهاالتيالمضايقات

المرند!فلسطننإلىهدريانسدخولبعدأحياء

السبيلبهذاالأخذضرورةمنتبفنوا.م.بالثافي

الث!فهتة.التوراةتدوينعلىفعزموا،الباقيالوحيد

فقمذم.الأمير"()ا)سثيصهوداراببهقامالعملهذا

)هذهالمثشاة"تذممنهجثا.بناةبنيملخضا

(.توراةترادفوهيوالتعلبمالدرسنعنياللفظة

فيالدراساتنوشعتالتالبة،الثلاثةالقرونفي

الرئيسيئالمركز،الرافدينبلادلبكما،فلسطين

،شهيرةاكاديمتاتؤجدتوحيث،للشتات

ضخفاعؤتفافألختالمشناة.إلىمشدة

كدرسللتوراةالكلدانيالمرادفوهوأغمارة""

بالمثشاةدقيفااحتفاطاتحتفظفالغمارة.ومعرفة

لها.منهجئاتمسبزافتشكلتصميمهاتراعيكما

)رجالتلموداسملمحملوالغمارةالمشناةمحموعةإن

الدراساتوتوشعت.الدرسأيالعبرثة(فيتلميذ

فأتجتالرافدينوبلادفلسطينفيتوافيبئكل

اكئردرسولقد.أبابلوأتلحود!أورشليم"تلمود

لانهلناسأليفاوصاربابلتلمودذرسما

معالشفهيئالتقليديتماهىفاليوم.الاكمل

الكنابهذ!ندرسأنأردناإذاولكنالنلمود-

تنثدئةلاوندزج.تنشئةإلىنحناجالواصع،
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فيالدخولإن.وروحئةعقلئةتنثثةبل،طقوسئة

التقليدالأننفسهاالتوراةفيالشفهئة،التوراة

دوفايفترض(،المكتوبالنمنمفتاحهوالشفهيئ

يبقىوالتلميذالمعلمبينفالاتصال.معلمإلىالعودة

محفه.شىءيحكولاعههئسقغنىلاأمزااليومحنى

.الآنالوضعهووهذا.الماضيفيكانماهذا

يلقيالشفهيئالتقليدأنكيفيبينمثلأونحطي

عنيتحدث21تثإن،التوراةعلىخاضاضوةا

فعلىالقانل.نعرفولمفتلرجلجثةكت!ثاف

ئفصلالتيالمسافةيقيسواأنوالقضاةالشبوخ

يأخذحيهئذإليها.قريةأقربليرواالجثةموضع

إلىويذهبونعجلة(المدينة)أو:القريةهذهشيوخ

وبحضور.العجلةينحرونوهناكقفر،مكان

تسفكأ"أيدينا:ويعلنونأيديهميغسلونالكهنة

لئعبكاغفراللهمتز.لموعيوننا،الدمهذا

فيكمافهنا.الدملهميغفرذاكعندإصرائيل".

طقسأمامنحن،التوراةمنعديدة!فحات

إليلثولكن.الحقيقةفيفهمهعليايصعبقديم

شيوخك"يقيسالتلمود.يفئرهكيف

عكمة،السنهدرلنأعضاءأممامنحنوتضاتك"ة

أجل،البلاد.فيالسياسةورؤساءالعليا،الدولة

يمارسأنالمجتمعيستطيعولاالدميسيلحين

فعلى.الوطنحياةكلتتوئفأنمجب،العدالة

ومكاتبهافصورهاتنركأنالعلياالسلطات

!"القياسففريضة.المكانإلىوتذهبوعاثلاتها،

لتمفالقياس:تقيئاهتماممعفقطتتجاوبلأ

هذهمنقريبةكانتالجثةأنالواضحمنكانولو

السلطاتبهاتقومطقسئةفعلةأمامنحنالمدبنة.

عوفدونولاةالهندسةعلمفياختصاصثرنلا.العليا

عنعينهالثيءونفول.السلطاتهذهقبلمن

نظنكيفالتلمود:يسألولكن-اللاحقالطقس

البلديوالمجلسالحكومةوأعضاءالكبارالقضاةأن

يسنطيعوحده:ويشنتج؟الجريمةهذهاقترفواقد

بقدرالذيذاك"الدمهذاتسفكالم"يداييعلنأن

الضيافة،يطلبإنسائارذلت"ما:بصدقيقولأن

يكونأوقتلأيقزفلأنمعزضافرذاتركتولا

اليهوديالعالمفيالمقذسالكتاب

التوراةألقتهالذيالضوءوصده."القتلهذاضحتة

نأيفهمنا21تثأننكتشفأنلنايتيحالثفهتة

ولهذا،.اجتماعثةفوضىإلىإشارةهوالمراقالدم

تأفب.حالةفييكونأنكفهالمجتمععلىمجب

كلناونصجمافي.أمروالخطيئةفالمؤولئة

الله.كلمةتعفمهماهذا.القربدمعننحاشب

العلنتةالقراءةإن.الجماعةحياةفيالبيبليا،3(

تثفينقرأ.نفسهاالتوراةقذمقديمةهيللتوراة

يعادفني،السنينالح!بعنهايةإفية31:.ا-12

يأتيحينما،المظالعيدفي،الديونمنالإعفاءسنة

الموضعقإلههمالربوجهليرواإسرائيلبنيجمغ

مسمعهمعلىالثريعةهذهئقرأ،يختارهالذي

وأطفالأ،ونساةرجالأ،الشعباجمعواجميتا.

ويئقواوبتعفمواليسمعوامدنكمفيالذيوالغريب

كلامبجمبعالعملعلىويحرصواالهكم،الرلث

تفرضجذاقديمةعادةوكانتالحثريعةلما.تلك

القراءةتنظيمأما.وخميساثنينكلالثريعةقراءة

فيعزرا.بلىفي!نسب،السبتيومظهربعد

عنئة،قراءةالثردعةالنبيئأوالكاهنيقرأ،الأصل

وبعد.نفسهالملك،الخاصةالظروفبحضوفي

بهذهلبقوم"مدعؤا"مؤمنكلكان،الهيكلتدمبر

لغةييف!ئر"مترجم"القارئقربويقف.القراءة

لغةإلىبنقلهاأوالمقروءةالنصوصبحيطةواضحة

يوجبفرض!،العملهذامحكحكوقد.الشعب

الجزءأسبوعككفييقرأأن!ثخصككعلى

يقرأبأنالعادةوجرت.شرحهولدرسالأسبوفي

الجاهل.لمجرحلئلأعلنثةقراءةالنوراةمتعلمإنسان

تخالفولا.أيامناإلمتسارلةزالتماالعادةوهذه

المفطعيقرأالذيالفتىسبيلفيإلاالعادةهذه

علىبالغافيهاصارالذياليومفيقراءتهالراجة

مضمونئسمشة(.12)ابنالدينيئالمستوى

قسضا54إلىالعلنئةالسنوتيالقراءةأجل!نالتوراة

فييقعوحبن.قسمسبتكلفيفيقرأ)سدروت(

والقحم،العبدلهذاالمحذدالمقطعئقرأ،عيدالسبت

وئتلى.المفبلالسبتفيئقرأالسبتلهذاالمحذد

ؤضعتوالذا،قديمأسلوبححمبالتوراة



اليهوديالعالمفيالمقذسالكتاب

.والمعقدةالعديدةالإشارات

ئكتب.لهمثيللااحترائمالتوراةبكتابيحيط

وجمكت.البطربثىمنريشةبوامطة،بالأيدي

يعتبر،العح!مذاإليهيوكلالذ!والناسخ.الرقعلى

المنواصلةالصلاةفترافقهامقذسة،مهمةأمامأنه

بشكلالرقولمجعل(.الأيقوناتتصويرفي)كما

اللفاثفهذهوتفئف.قضيبانيسندهالفيفة

تتبحفضةمن"يد"فيهاوبوضعوالحرلر.بالمخمل

له.احترائاالنمنيلصىأندونبقرأأنللقارئ

"التابوتبسمىصندوقفياللفائفوتحفظ

فيالجميعيراهمكانفيويوضعالمقذس"،

النابوتمنالكتابيؤخذوحين.المجمع

الذيالغطاءوبقتلونالجميعيقف،المقدس

قراءةمنالانتهاءوبعد،السبتولوم.يغطيه

مقطغالمرأمؤمنئدعى،اليوملذاكالمحذدالمقطع

المقطعهذاتصبقالأنبياء.منمأخوذااخربيبلئا

للأقوالالملهمالطاجعلىنؤكدمباركاثوتتبعه

الرلعةنمنمنمعناهافيقرلبةتكونالتيالنبؤلة

يقرأون،ثةالثلاالحجأعيادفي.اليومذاكفيئقرأالذي

عيدفيجا،العنصرةعيدفيرا،الفصحعيدفي-!

أيضأونذكر.أسنبريقرأونالفوربمعيدوفي.المظال

سلسلةوينهييومينعلىيتذالذي"الاختتام)اعيد

.(أيلول02)حوالىتثري22فياليهودئةالسنةأعياد

.التوراةلتمجيد"الاختتام"منالثافطاليومويكزس

للتوراةالسنوئةالدورةينهونفيهالذياليومهو

اللفائفلمحمل.الفرحوترانيمالعافةالبهجةوسط

نكالبومذلكفيويفرأونالمعبد.حرمفيباحتفال

مسنمزعملالنوراةقراءةأنعلىبدتونوهكذا،ا

منالبوميبدأونفهمولهذا،.توففلاأنيجب

السنة.علىالموزعةوالخمسينالأربعةالمقاطعجديد

اللنةفيالمقدسوال!بالهوديالعالمبهودي،

الحنابوأسد.بنفرفاالفرجابو.العربية

)سعبد(سعدبة.اللاويعاليبنيافت.الصوري

الفيوميئ.(المديرأوالرئي!)أيغاوونها

اليهودتة.المرأة.اليهودتة:يهوديت

منمراريابنةهي.اسمهايحملكتاببطلة(41
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بحياةأخذتزوجها،موتبعدضححون.تبيلة

خثصت،فلوىبيتالماناحاصروحينقئفة.

وضجاعتها:بجلتهاالدمارمئالمدينةيهرديت

فمضت،أورشليممنهرلتأنهايظنالعدوجعلت

رأسهوقطت،أليفانافأغوت،الأشوردبنمحصمإلى

فلوى،بيتإلىالرأسوحملتسكر.أنبعد

تئموهكذا.الأشورلينمهاجمةإلىال!كانودعت

و!اتت.أرملةإمرأةبواسطةالمدينةلهذهالنصر

تزوجت.عادتوماسنوات5"أبعمريههوديت

اللهامخافةفيالعانشةاليهودئةإلىاسمهابرمز

فاستضتشعبها.أجلمنللتضحيةوالمستعذة

أنت،أورشليممحدأنت:اسرائيلشيوخيباركهاأن

9(.:)15شعبناكرامةانت،اسرائيلفخر

عيسونساءإحدىالحثي.بيريبنت،2(

26:34(.)تكالحئيات

)سفر(يهوديت

7الفصول.قسمينيهيتضثن.المفمون1(،

الوضعالدراما:ومقذماتالإطارنعطيالأولى

ينيالذينالدينيئوالصراع4(-5:ا:)1السياييئ

قضئةمنيجعلالصراعوهذا2(.)5:ه-اعنه

اللهقضئةضعفاء(إص)ئيلبنوفيها)يبدووطنئة

الخبر:بطلة3بتقدالئافيالقحممويبدأ.بالذات

الرؤساءتوجمخ،ربهالشريعةوالأمينةالتقثةيهوديت

بالتهنتزعزعلاثقةقلبهافي.يخجلونولمجعلهم

واستعدادرخاوةالمحاضرلنوعند-27(،ااة)8

قزةعلىتتغفبفسوفيهوديتأما.للاستسلام

الكاتبوبصؤر.قلبهافيالعامرالإيمانبهذاالهجوم

والىالأشورثبيإلىبالنسبةونتانجهندخلها

9-16(.)فالإسرانبلثبن

ولكن.العبرتةأوالأرامئةفييهدون.النص2(،

اليونانثة،:الترجماتوبقبصالأصلضاع

نص.القديمةاللاتينئةالأرمنثة،السرلانتة،

لأناليونالب،النصمنأقصرالشعبتةاللاتينثة

الأرامي.النصإلىرجعايرونيموس

زالما،اليوموحتىالقديممنذالفسير."3(

الملهمفالكاتب.التاريخييهطابمفييثكونالثزاح
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خبرفيأوتاريخيئإطارفيأفكار،يعرضأنيقدر

اختاريهصاحبوان.ناريخئمظهرذاتتقوفي

فياليالغريبةالأمورمنظاهرهذا:الثانيةالطردق

الخيالعالمإلىيعودالجغراقيالخبرفإطار.كتابه

والإطار.18(7:؟4:4؟8:2:21-26،)1

الداخليإيرائيلوضعأما.الوحدةتنقصهالتاريخبئ

منالرجوعيبدو:43في.نحذدهأنالصعبفمن

زمانعليهمضىفقد5:23فيأما،حديثاأمزاالسبي

تدالهيكلأنيفترضان16:21و523:وان.طويل

والتعفقبالشرلعةالمطبوعةفالعقلتةجديد.منبني

الأجالفيأننانفكريجعلانناوالكهنوثبالهيكل

التاريخالكاتجهلهل.للمسيحالسابقةالأخيرة

منبحرتةأثفهإطازاهذاكلاعتبرأنهأمالحذهذاإلى

أرادإذ.عصطنعإطارالخبرإطارإن؟خبرهأجل

ائخذ،اللهلفضئةالأخيربالنصرالئفةيعيدأنالكاتب

إذا.مخلوقتاريخيئإطارفيوجعلهعصرهمنحدثا

سفزانستيهأننستطيع،الزاويةهذهمنيهإلىنظرنا

نارلخنفودالنيالإلهنةالعنابةأنبعنيهذا.ناريحثا

الوضعهذافييهوديتبدقادتقد،إسائيل

الوضعنجاءنعيدأننستطيعلاولكننا.الخاص

بعضهمفجعلالثزاححاول.الأصليالتاريخئ

)406-نصرونبوخذالبابئينأيامفييتئمالحدث

الثاكوارتحششتاالفرسزمنفيوالآخرون،561(

)521-486(،الأولداربوسأو)358-6+(

)668-وأضوربانيبالالأضورثينزمنفيوآخرون

.)625

لايه.تانونئةالكنابة،زمنالكائب.44(

الكتابة،زمنأما.يهكتبمننعرفأننستطغ

وما..مقالأولالقرنبدايةأوالئافيالقرنقهاية

أفكارهبينالتقاربهوالقولهذانقوليجعلنا

بالطهارةوالاهتمام،سيراخابنوأفكارالدينتة

؟للكتابالقانونئةالصفةعنوماذاالطقسثة.

كماقانونئابهتعتبرالكاثوليكئةالكنيسةوحدها

أما.ايرونيموسترذداليونانئة.نسختهفيتلقته

الشاهدفكان)29-ا.ا!الرومافيكلمنضوس

ثئمعديدونكتابوسيتبعه.تانونثتهعلىالأول

يهوذا

)793(.وترطاجة393(عنابه)أو:هبونةمحمع

الفلسطينىللقسمدوالروماالهينيلاسما)ال(،يكلدية

يودايا:صفةأمامهنانحناليهود.فيهأقامالذي

اليهودية.(الارض،)المنطقةالكورةأممط=كورا

جبش)قائدكلابارككانالكلمةاسنعملمنأول

يعودوهو.يوصيفوسثم.(.مق032حوالييوناني

بيهودبذكرناإنهالجدبد.العهدوفيالمكابيينعند

.الفرسحكمخلالالرسميالبلدهذااسموهو

يثكلت،المكابيينأيامفييهوذا.إلىيرجعوهو

لدة،،ادومية،الاردنيحدهصغيرأبلدأاليهودية

.عديدونيهودكان،المنطقةنلكوخارج.رمتائيم

اليهوديةنواةإلىفيهايعيشونالتيالمناطقوشضم

عليهمفرضبعدوفيما.المكابيينيدعلىالقديمة

هرقانوس)يوحنابالفوةوممارساتهاليهوديالدين

اليهوديةاسماتخذوهكذاارسطولولس(.،الاول

معالمعنىبحصراليهوديةعلىفدك،أوسعمضمونا

هوهذا.(لدة،رمتائيم،)افبرامةالساسلةالمقاطعات

اليهوديةمعيذكرالذيالجديدالعهدفيالمعى

مملكةأوالحشمونيينمملكةأو،والج!يلالسامرة

الحهدفيإلاالمضمونهذانجدالاهيرودس

التيسورلةمقاطعةمنالقسمهذاأوالجديد(،

رومانبونولاة41إلى16صنةمنحكمها

كلمةتحملاة91ومتا:8أعفي3:ا(.الو

علىندلفقد2:9أعفيأماعرقيا.معنىاليهودية

كلها.فل!طين

العبرلة(.في)هودمدح:الشعبيالاشتقاقيهوذا

ابنعشر.الاثنيالأسباطأحدهويهوذا14(

عنهيروىلا35:23(.35؟:92)تكوليئةيعقرب

حلوأدورألعب38(.)تككثيرايثزفهلاخبرالا

-4414؟-14اة43)تكيوسفأخباردورةفي

أمتيسوعنسبفيالجديدالعهديذكره34(.

وابهوذاتبيلةجدإنه3:عه!(.لوا:3-2،

اليهوذاوتين.

":8-4812تكعنهايتحذثيهرذا.قبيلة2(،

أنهانرىا:26،عدإلىرجعناإذالهم!:7.تث

كل!ادزارجلا00746البريةعبوربدايةفيعذت



يهوذا

26:91-22()عدالثانيالإحصاءفي.الحرب

عددأ.ا!ثرالقبيلةيهوذاكانتادا07650"كانوا

)معفارص،شيلة،اونان،عير:هيعشائرها

وبنيشمعون)معحهوذاأقاتوحامول(.حمرون

فيمرسومةحدودهاالنمقب.فيحوداب(

معدودةومدنها،21-ا:15يش

الذيالوقتنوافقاللائحةهذهيث!15:63.

أرضتتضمن.ازدهارهاذروةفييهوذافيهكانت

في،والقييموبرحثلشمعون:النقبفييهوذا

في(.حبرون)دبيرةوالكالبيينالقزيبن:الجل

هذه38(.تكرخ.)عدلامالكنعانيين:الشفاله

عناسرائبلمملكةانفصالبعدسخلتاللائحة

يوشيا.أيامفيالنهائيشكلهافيدونتوقديهوذا،

المجاورةالقبائلحسابعلىيهوذاائسعتلقد

2:3-55أخافي.الاصرائيليةغيروالعناصر

سللةبشكلالمدنهذهنجد4:ا-23،و

المطبوعةالقبائلأقلجمهوذاكانتاذا.انساب

يأتلبلمالتارلخبدءفي.الالرائيليبالطابم

بحيثالصدارةاحتلالفينجحتولكنها،دور

كلعلىملكايكرنأناستطاعداوداليهوذاويإن

موتفبعدطوللا.يدملمعملهولكن.اصرائيل

تحملنهأنبعديهوذانيزالشمالقبائلرصتسليمان

وظك(،-12:1691)املتصيرولوقتبصعوبة

يهوذا.مملكةأصلهوهذايهوذا.معوحدهبنبامين

نفسهاعلىنحافظانتوصلتبهوذا.مملكة34(

القوىوهجماتاسرائيلمملكةهجوماترغم

جاءحتىمصر(،،)أشوردةالامرائيليةغيرالكرى

.م.ق586سنةودترهانصر()نبوخذبابلمللى

المنفى،بعد.بابلإلىسكافهامنكبيراعدذاوأجلى

صارالذيالفديمبلدهمإلىاليهرذاوثونعاد

للدولةاسمهيعطيأنقبل)ياهود(فارسيةمقاطعة

الهليني.العصرفياليهودتة

.مكابيون،رج.المكابييهوذا4(4

وابنعرالائنيأحد.الاسخرلوطييهوذا5(،

آخرفييذكر7(.6:ا)يوامخريوطيسمعان

16(6:لو؟3:91مر،01:4)تالرسللانحة
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مر(.،)متخانالذممطأوإلو(الخائن:البارةمع

معمحادثاتهإلأالإزانيةالأناجيلنرويلا

وموتفهيوز(،26:14-16)متالسنهدربن

ليسوعوتبلته26:25(،)متالأخيرالعشاء

يهوذاندامةمتىوزادوز(.26:48-.ه)مت

يهوذاطبعيظهر27:3-.ا(.)متوانتحاره

الذييوحنا)نجيلفي،يظهرانمااكثروتطؤزه

علىالعظةبعدكفره:حدثينأيضايذكر

الحياةنجزانهي!وعواعلانالأفخارست!يا

علىالطيبئكبوقتوانزعاجهي(ت6:7)يو

6:67-72يويينوكما12:4-6(.)بويسوع

الافخارستياخطبةبعديهوذ)كفرإن،بوضوحهذا

7(.آا)شيطائايمثيهفيسوع.حقيقيئأمر

فيهرأىلأنه،بيسوعارتبطيهوذاأنيبدو

المملكةرفضيسوعأنوبماأرضئا.مسبخا

بالقيمالإلمانوفرض(6:15)يوالأرضبةالوطنية

عنباط!اانفصلبكفرهيهوذا.يتبعهلم،الروحية

هذاعلىئزاد.قلبهفيمائظهرلمولكثه،يسوع

فيبوضعالذكطالماليسرقكانلأنه،أمانتهعدم

طلتلئىوطمعهكفرهبسبب.المئشركالصندوق

نأعليهعرضواحينوالفرشمثينالكهنةرؤساء

هـ(،:116)يويسوعإتامةموضععنلهمبكشف

ا:اه26)متالفضةمن03خيانتهأجلمنوطب

مراتثلاثيسوعتكلم،الأخيرالشماءوفيي(.

18-.2؟،اب.ت13)يوالخائنعنعامبكلام

بعد2-22(.ا:13يووز؟2-2624:امث

خبزقطحةليهوذاقذمحينليوخاالأمزبينهذا،

هوكانإنيهوذاسألوحينبالخمر.مغموسة

نأدونيذ!أنمنهوطب،يسوعوافق،الخاثن

:23-92(.13)يوشيئاالتلاميذسائريفهم

تأسي!سوقتحاضزايهوذاكانهل

الأولىالأجيالفيالقديمالنقليدالافخارستيا؟

عددوهناك.كلأ:يجيبون(اليومالزاحاكثر)مع

الأوريئليميكيرلسمنذالكنيسة%داءمنكببر

يذكروحدهلوقاإن.نعم:مجيبونالكتابوبعض

تأسبسىبعد21-23(22:الوالخائنعلىالتدليل
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بشبيفعلولكنهآ14-.2(.)الافخارستيا

القديمالفصحيضثمبأنيقومالذيالأدبيمنهجه

وهذا2(..-آ91)الجديدالفصحإك-18(ا)آ4

الكرونولوجي.الرتيبيبلبلما

كبيرجمهوررأسعلىجتسيمانيإلىيهوذاوجاء

وأعضاءخدام،الهيكلحرس،الرومانيةأالفرقة

خبيثةبقبلةمعفمهوخانالسنهدرلن(،

رأىحين:2-9(.18يووز،26:47-.هأمت

سيقتل،يسرعأن،ال!نهدربنحكمبعديهوذا،

السنهدربن.أعضاءإلىالفضةررد،فعلماعلىندم

المبد،باتجاهالهيكلصاحةفيفرماهارفضوها،

اعان27:3-5(0)متنفسهفشنقوذهب

النصفهذا.مغايرةبطريقةالاموريعرضي:18ا

يحودلا،بطرسخطبةفياعتراضيةجملةهوالذي

في:البارة)رجآخرزمنايقرضبل،الرسولإلى

متخبربينينسمقواأنالشراحبعضحاول(.لغتهم

الثقبعدسقطيهوذاجسدإنفقالوا،أعوخبر

نأنفكرأنالأسهلمنولكن.الوصطفيوانشق

عقائانالتصهوذاجرلمةأنكيفيببنأنأرادالكات

الخائننهايةلتفاصيلالقديمالتقليذأعطى.منظوزا

الله.عنايةتدخلالمسيحئونفيهرأىشكلأالوجيزة

خبرينإلىقادالتقوفيالهدفهذاأننفهمونحن

نإ:بابياسإلىيعودآخرتقليدوهناك.متباينين

حيئ.وهووفشد،مذهلةبطربقةانتفخيهوذاجسم

صهوذاموتا:18وأع27:3-.اتيربط

يفحر.(الدم)حقلدماحقلسميبحقلالمأساوي

بثصناشترممطلأنههكذا،الاصمهذاي27:7مت

فيلحياتهحذاوضعيهوذاإنيقولمنوهناك.الدم

أعطىلأجلهالذيالسب!تهذافيكون.الخاصحقله

الاسمهذايكونقد.الاسمهذاالحقلالثد!

-91:2،:223ار)رجقبلفيماوجد(الدم)حقل

ايتولوجيافربطت،7(:27مت،السبع!ينيةحسب6

يهوذا.فهايةالحقلصهذامميحية

يهوذا.اسمانلهكان.تداوسيوداأويهوذا6(،

وتداوسا:13(اع6:16،ألويعقوب)اخو!

الثافيالاسميشتق-91(.3:18مر:3؟ا.)ت

يهوذا

تيودوتوس.منأو)الشجاع(تدايالأراميةمن

البازيوالكودكسالقديمةاللاتينيةالترجحة

يم!ره14:22يوانالابا(.لباوسيسضيانه:

تفليدوحسب.الاسخرلوطييهوذاعنبوضوح

الربأخوذاتههواوريجانس(،،)ترتليانمىقديم

منحاضيةأوسابيوسويورد.جهوذارسالةوصاحب

اقتيددومييانسعهدفيإنهتقولهاجاسيبس

.هذامسيا!يبنشاطوأثهمارومةالىلبهوذاحفيدان

)69الوقتذلكفيسردعا.سراحهماأطلقولكن

يقالماسانراما.الحياةقيدعلىجهوفايعدلم.(.مب

صحته.منالتحفقنستطبعفلاالتقليدفيجمهوذاع!

الثارعفيدمشقفيأتام.الدمشقييهوذا،7(

لهالربرؤيابعدبولسليهفياستقبل.المشقيم

كانهذايهوذالهان(.اأ9:م)1المدينةأبوابعلى

المتهؤدين.المسيحيينمن

يوسيفوسنصوصتذكره.الجليليجهوذا،8(

.الجولانفيلاغمامنكان.+(:5)الاعصالوسفر

إحصاءعنننجتالتيالنقمةمناستفاد

السلطةضدالثورةإلىاليهودفدعا،كيرينيوس

قلعةاحتلالكبير،هيرودسموتبحد.الرومانئة

انهنعرف5:37،اعإلىعدناواذا.القوثةعمفوربة

التيالمتعضبةالدبنيةالحركةولكن.تئاغهوتشثتفتل

بسلطةيعترفولاوحدهاالتوقراطبة)يرلدخلقها

ضحيعةفيجديذاضكلأواثخذتبعدهعاشصبثرية(

الغيورين.

با.برسا،رج.برسابايهوذا9!4

الأصغريعقوبوضقيق"يسوع"أخويهوذا(01،

التيالرسالةإلبهتن!سب:3(.6مر55،ت13)ت

اسمه.تحمل

المكابث.يوناتانلدىتائد.حلفيبنجهوذا11(،

الحولةبحيرةقربخاسرةمعركةفيلهأميئاظان

11:07(.أامك

حربفيدخل.المكابقسمعانبنيهوذا12(،

سيصيرالذييوحناشقيقهمعكندلاوسضذ

هذاجمهوذاخرح"الأولهرقانوسيوحنا

دوقفيوالدهمعفنلثثم16:2-9(،)امك



لة(رسا)ايهوذ

يوسيفوسحصولكن16:14-16(.)امك

بعض؟احتفظوا:228-3،1235!)العاديات

.يقتلوهأنقبلالوقت

المختارينإلىموجهةهييهوان)وسالة(بكلذا

للمسيحوالمحفوظين،الآباللهمنوالمحبوبين

جميععلىتدلكامضةعبارةهذهآا(.)بصوع

نانستطبعلا.محذدةعموعةعلىبل،المجبين

اليهوديالعالممنالآتونالمسيحيونإنهمنقول

الأصاطيرومعرفة،التوراةنصوصإيرادات)ببب

قزاءهأنالكاتبيفترض-اليهوديةوالابوكرلفات

)تلمحالوثيةمناهدوامسيحيونأويعرفونها(،

فيالاباحيةيعفمونالذينالكذابينالمعلمينإلى

وتريد.الشناتإلىينتصونالقزاءإن(.الاخلاق

من،المتطفلينمنعموعةمنلمحذرهمأنالرسالة

بتعليمهمالإيمانعلىخطزايشكلونمسيخ!

السماوئة،القوىوعنالمسيحعنالخافى

الغنوصئونإنهم.شريعةتقدهالاالتيوبجانهم

بالحقرلاتقزاءهالكاتبولذكر.الثرلعةوأعداء

بانويقول،الماضيفيالكذبةالمعلمينضربتالتي

الرصلأنبأالذينالمتطفلينهؤلاءينتظرمشائهاعقائا

إلىعاد،فكرتهيبينأنالكاتبأرادواذ.بظهورهم

أجلمن.موسىصعودوالىالمنحولأخنوخسفر

يهو.بقانونبةعديدةكنائسشكت،المبهذا

كنائ!تانونهافيأدخلتها،2القرنخهايةمنذولكن

نفهالكاتببسثن.والاسكندربةوقرطاجةرومة

شخصهذايعقوبأنيفترض)وهويعقوبأخا

ويعقوبالربأخوهوويحقوبمعروت(،

الذيتداوسجهوذاإنهنقولأننقدرلا.الأصغر

يكونالحالةهذهفيلأنه.يعقوبأخوأيضاهو

بما.الرسلعننفسهيمئز،آ17فيرلكنه.رصولأ

بزمنيرتبطكتابتهافزمنبيهوذ)،تتعققبط2أن

بيددؤنتقدبط2كانتفإذابط.2كتابة

والا.بطرسموتقبل"ؤنتقديهوفإن،بطرس

07-08.السنواتفيدؤنتنكون

يهوذاكانتيهوذا.أرضمنأوقبيلةمنيكلذاوي

ونفتالى.افرايممثلمنطقةاسمهي.جغرافيةأرضا
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القبيلةوجدتثم.فيهاأقامتلقبيلةاسمهااعطت

بعقوب.بنبهوذاهولهاجذاسم

يهوه

يهوههوالعبريةالتوراةفياقهاسم.الشكل:اؤلأ"

العلم:أسحاءفيياهرنجديه.أوبوأوياهوأو

بردباتفيوحدهونجدهخلص(،)يهوهاشعباهو

وفيالاوعتركاتعلى.(،.مق6)القرنالفتين

أولكعنصرموجودانوجهويو.اليونانيةالنصوص

يهثبت(.إالربيهوياكين،يولاكينالأسماء:في

وفيهواب()يهوهاياهالاسماء:نهايةفيموجود

)هللويا(.الليتورجيةالجارات

كانكيفنفولأننستطجعلا:اللفظثاشما:.

حركاتمنولبسيهوهاسميلفظونالعبرانيون

امتنحواالحركاتيضعونأخذواوعندما.للتشكيل

بيبليةغيرنصوصهناك.جمهوهباسمالتلقظعن

كانواهذا،أجلمن.جهوه:اللفظعلىتاعدنا

الفينيقي()اوالقديمبالحرفيهوهاسميكتبون

مرتعة.بأحرفكتبنمىوس!

إلىالتوراةبهتعود.ومللولهاالكلمةاصل:ثاثأ.

هوأناهو،منهوأناوجد(:،)كانهوهأوهه

معالكاثن:والمدلول14(.3:)خرإليكمأرسلني

اللهكينونةعلىتدكهومنهوأنا:فالعبارة.نشاط

الواتعوهذا.25(:12حز،91!هم!:)خروعمله

3:14،)خريهوهأفييعرفون:بالعبارةعنهيعئر

العبارتانهاتانتشذد(.*:13حز؟6،3:7:27

استقلالهعلى،أمانتهعلى،الحياللهنشاطعلى

تجاهوأمانتهالئابتةالخلاصئةإرادتهعلىأو،المامي

منهوأنا:بجوابأنهنؤكد،حالأيفي.شعبه

لمهو.كيانهمنماشيئايفيأناللهأرادهو،

يتكلمأنجهوهيرفضوحين.موسىيعلمأنيرفض

يقولفهوي(،13:7فض32:92؟)تك

يعزفأنيرفضلاالقديمالعهدإنثم.بوضرح

(،اسمهيكضفأنلنفسهيسمحإنه.نفسهعنالله

السحربة.القوىيخافولا،العالمعلىيسمولأنه

اسمغرفهل:موسىثبلصهوهاسم:رابئ.

12:.ا؟هو6:3؟خررج؟موسىقبليهوه
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يظهريهوهية()كيرالبيبليةالنصوصفي13:4.

يوكابد.625:خرفيمثلا.موسىقبليهوهاسم

02القرنمنذنكتضفالاكاديةالكتاباتوفي

هناولكنر"يوم"."يو"منمؤثفةعلمأسما.

اسممعأبذايكتبولاإلهثا،اسئالي!العنصر

عرفادا"يو".الهالقدماءالفينيقيونعرف.إلهي

موسىوأعطاه،الماميةالشعوبعنديهوهاسم

بنيلإلهخاضااسئاوجعلهجدبذا،مدلولأ

قوةيعرفوالمالآباءأن6:3خرويعني.اعرائيل

هنا؟يهوهاسمأصلهووما.وعظمتهيهوهاسم

القينئالكاهنابنةموسىتزؤج.القينئينإلىنعود

الفينبينلدىيعرفأنفتعلم2:16-22(،)خر

قضطهم!:2،)تثسيناءفيالمعبودالإلههذا

القينئينأنمع.اسرائيلفبائلعلىوفرضه4(،5:

الورعينجهوهعثاد،التوراةتقولكماكانوا،

لاآنناإلأي(،01:هكل14:62-12؟)يش

كانواأنهم18:9-12خرمننشتيأننقدر

الكاهنأنفيشلثلا.موسىأيامفيأيضاورعين

احرزهالذيالنصربسببيهوهقدرةعرفالقبني

ذبيحةقذمولكته،شعبهخفصحينمصرآلهةعلى

عنيتكلمأنيقدرلاالفينببنإلهإنثم.لالوهيم

إلهنفسهويستي3:7()خرمصرفيشعبهعبودئة

،5:3؟ي3:7رج؟313:)خراسرائيلإلاء

ياهواه.رخيإ.6:3

يهره.ملاك،رحملاك،بره

اليهوهيئ.التقيد!رجال()المرجع،جهوهي

هياليهوثةفالدبانة.بهوهالإلهالرلثإلىنبةجهوي

إصائيل،شمببعبدهالذيالواحدالإلهتعبدالتي

اللفظةهذه.القدبمالثرقدياناتسائرعنفتنمثز

منبمرجعترتبطصفةهيالتييهوهيعنتختلف

البتاتوكس.فيالأربحةالمراجع

القبطيةالكنيسة،رج)الوجبه(القليولييوحنا

.المقدسوالكتاب

.أبهويهوه:يوآب

موتبعدداود.جئىوقائدصرويةابن1(،

الذيابنيرضذداودجيثىرأسعلىقاتل،شاول

يو%

وضذ03(22-3:-32؟2:12صم)2بالمكرقتله

والأموهـلين:7-14(01صم)2الأرامئين

والأدومييناس(26-:11:1،12صم)2

06:2(.مز؟814:صم2رخ!؟!ا:11)امل

وبفضل.الداخليةالياسةعلىبهيرانأفيهكان

أورشليمإلىيحودأنلأبشالومسمح،ندخله

ثازيوملداودأميثافئيوآبولكن14(.صم)2

خسر،أثالوميوآبقنلوحين.أبشالومعلبه

يوآبولكنعماسا.محفهأحكالذيداودنعمة

عماساقتلثمشمعيتتاعضذداودلأجلحارب

فينرذدالإحصاءوخلال02:7-22(.صم)2

فأطاععادولكنهداود،لأمرالخضوع

ئحزب،الخلافةحربفي24:3-9(.صم)2

التجأأدونيافشلو":7(.ا)امللادونيايوآب

قتلهمنأرسلسليمانولكن،المذبحإلىيوآب

يوآبأهيةكانته(.2:رج2:28-35؟أامل

كانداود.للملك!ندأقوىكانلائه،كببرة

يبقىأنفضلولكئهملكا،يصيرأنباسنطاعته

الملك.ظلفيالعحكريالدكتاتور

.(4:14أخ1)جهوذانلمن.صاياابن2(4

زربابلمعالسبيمنعادتعائلةرئيس،3(

7:11(.نح2:6،8:9؟)عز

.أخهويهوه:يوآح

كان.حزقياالملكأماممناد.آ!افبنيوآح1(،

الجيوشيدعلىاورشليمحصاروخلال107سنة

وشبنةالقصرقئمالياتيميضموفدمع،الاشوربة

أشوريةملكموفدمعللتفاوضالسكرنير،

=+18:18،26،مل)2سنحارب

22(.36:3،11،إش

يوشيا.الملكأمامصادبوآحاز.بنيرآخ24(

بيتالىالمدينةحثمومصمياال!كرتيرشافانرافق

فييشنغلونالذينأجورلتنظيمالكهنةرئيىحلقبا

ى(.34:8أخ)2الهيكلترمبم

جرشونعشيرةمنلاوي.زمةبنيوآخ34(

خلالالهيكلتطهيرفيشارك6:ه-6(.أخ)ا

عيدنوالدكان92:2(.أخ)2حزقياإصلاح



يوآحاز

.7(:6أص!1فيادو=92:12أخ)2

الثمانيةأدومعوليدأبناءثالثبؤاب."4(

يوزاباد،،شمعيافكانوا:إخوتهأقا4(.26:أخ)ا

.فغلتاي،ي!اكر،عفبئبل،نثنثيل،ساكار

2(.*:س)مزويفودفيبيدييأخذالربيوآحاز:

.ملوكئلاثةاسم

1906(.يهوذامملكةقي17الملكيوآحاز.1(،

اللهي)1شلوماسمهكان.وحموطاليوشياابن

الأرضضعباختاره،أبيهموتبعد(.يعوض

أثهر،ثلاثةبعدولكنسنة.23بعمروهوملكا

أخذ.يودايم!أخاهمكانهوأحك،الفرعونعزله

موقفه)بسبأسيزامصرإلىيوآحازالفرعون

3-ا23:مل)2ماتوهناكللمصرئ!(العدائي

الاشتراعيالمؤزخعنهيقولا-4(.36:أخ342؟

بكوهالأنياءولكن.الربعينئفيالثزصنعإنه

نصكانإذاهذا،ي:913حز،-12ا.22:)الى

(.عليهينطبقحزتيال

81-)4اصائيلمملكةفيأ1الملك.يوآحاز2(،

عهدهكان.ياهوابن.الخامسةالسلالةمن897(.

حزائيلمعالأراميينهجماتبصتعيئا

01فارشا،05إلآ:جثهمنيبقلموبنهدد.

الثيءبحضارتاح.المشاةمن00001،عركبات

)نشوالثالثنيراريهددمعالأشوريونأطلحين

-ا:13مل2)راميينلأاجمواهاو(655-665

.يوآش!ابنهوخلفه،السامرةقيوآحازذفن9(.

حسبيحتىكاناحزدااسرائبلملكإن3(،

فصارالاسمأحرفقلبتيوآحاز.،21:17أح2

يرآحاز.احزلا،

اعطىالله:يوآش

)835-يهوذامملكةفي8الملك.يوآش1(،

العائلةعثلياأفنتحين.وصبيةاحزلاابن697(0

الهيكلفيختأته.وحدهيوآشأفلت،المالكة

كانواذ.يوياداعالكاهنزوجة!يوضابموربته

فيعاصرهملكا.يولاداعأعلنه،شوات7ابن

11:اي،عل)2يرآشيوآحاز،ياهر،:اسرائيل

بإصلاحاتيوآشقام22:.ا-24:27(.أخ2
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والذيصة،016عمرهكانالذيالهيكلفي

خفت،بوياداعموتبعدعثليا.نرميتهأهملت

بالعباداتفسمح،الربلحبادةيوآشحماس

أخ)2يوياداعابنزكرياالنبيوأعدمالوثنتة،

11:51(.لو23:35؟تلرص!24:22،

حينالفلسطئينمدينةجثيوآشوساعد

أخذلماولكنالأرامي.الملكحزائيلهاجمها

حتىيزكهاولمأورشليمإلىرجع،جتحزائيل

البلاطغضب.الهيكلكنزيوآشإليهصلم

مناثنانقتلهالذيبوآشعلىوتامروا،والكهنة

ابنه"وخلفهداودمدبنةفييوآضدفن.عبيده

أصصيا.

8197-اصائبلمملكةفي12الملكيوآش2(4

ابنكان.ياهوسلاد،الخامسةالسلالةمن783(.

امصيا،يوآشصهوذا:فيعاصرهيوآحاز.

-2:17هأخ2؟-41:1516،-13:0125مل)2

علىانتصرولكنه،لحزائيلتابعاكانالبدايةفي.24(

الثمع!)أسهمعديدةمعاركفيالثاكبنهدد

تلفىيكونقد.الاردنشرقيفيأرضهوامشعاد

يوآشوحارب.حماةملكزكيرمنسريةمساعدة

اعبرهزواجطلببمناسبة،يهوذاملك،أمصياأيضا

واحتكأمصيا،علىيوآشاننصرمحقرا.يوآش

افرايمبابمن(ذراع004)سورهاوهدماورشليم

ابنهخلفه25؟17-24(.أص!)2الزاويةبابإلى

الثاني.يربعام،

جدعونوالدالابيعزرييوآش،3(

8:02(.92؟6،1:ا)قض

22:26(.)أملأخابالملكابنيوآش4(،

يملك.ولمطت

22(.:4أخ)ايهوذامنرجل،("

انضمبنيامينمنرجل.الجبيالشحاعةابن6(4

:3(.12أ!)اداودإلى

اللههويره:يوثيل

فتوئيل.ابنهوعثر.الاثنيالأنبياءأحد1(،

ئذكرلا.اسمهعلىالذيالفرهوالوحيدمرجعنا

كرازتهأنوبما.عصرهولاوظيفتهولاموطئه
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منكانأنهالثزاحاستنئج،وأورشليمبيهوذاتتعفق

وهان(9،13:ا)يوءكاهئاكانأنهيبدولايوذا.

الهيكل.فيتنثأقديكن

ثلقاضئاكانابيا(.)الثانيصموئيلبكر2(،

8:2(.أا!مسبعبثرفيأخيه

ضدبغزوقام.شمعونقبيلةمنرجل،3(

38-41(.:4،35أخ)اجدور

وجوخ!ثحمعياوالد.رأوبينمنرجل"4(

5:4(.أخ)اوليرةوبملورآياوميخاوشمعي

هرعروعير.فيمساكنهكانت.مامعوالد5(،

5:8(.أخ)ارأوبينيئ

5:12(.أخ)اجادرؤياءأحد"6(

يزرحياابن7:3(0أخ)ايساكرقبيلةمن7(،

الرؤساء.أحدوكان

:38(.11أخ)اداودأبطالمن84(

داودأيامفيحرشومنجيمنلاوي"9(

11(.أ!15:7،)ا

23:8(.أخ)الاويبنيمن،لعدانابن01("

داودأيامفيمنسىسبطمنرجل،11(

27:02(.أخ)ا

92؟12("أض!)2حزقياأيامفيلاوي12("

غريبةامرأةتزوخاصوائيلبنيمنرجل134(

01:43(.)عز

11:9(.)نحالسبيمنعادبنياميني14(،

)س!ر(بوئبل

.الربيومهوالرئييموضوعه.المضمونتأؤلأ.

الذيالجرادضربةفيالربليومنذيزاالنبيرأى)أ(

مزة:مرتينالنبييصؤره.ونماوكثرالبلاداجتاح

هاجمحينومزة:2-12(،)1الريفهاجمحين

الىبنداءالتصرلرانويتهيا(.)2:ا-االمدينة

-17(.2،2:12.-:13)1التودة

تصليحئصؤرمسنقبلرؤبةهو.الافيالقسم)ب(

)2:18-27(.وافرأعامأالخيرصيكونةالخراب

إلىفتحملوفزاأكثرستكونالتيالركةونصؤر

اعرج؟اي)3:اللهروحمنخاضافيضااللهشعب

أعداءجليانيةبالوانأخيراولصؤر2(.2:17-ا

يوئيل)سفر(

4(.)فاللهشببناءواعادةاسرائي!

أنفيفكرمنهناك.الكظبوحدةثانئا:.

-افدؤنالذيالكاتبتأليفمنليما3-4

متأخرجليانيكاتإلى3-4فينسبونهم2.

الربيومعنالمفاطعبعضا-2ففيأقحم

واخرون.(اب1،أا.،أ2-ب12؟1:15)

جاءولكن،يوئيلمنكلهالكتابأنيظنون

منمقاطعوزادالكتابتنقيحفأعادجيانيكاتب

بوحدةبقولونالثراحمعظمأنغير.عنده

.الكتاب

فيبحسبونكانواال!ب؟(لفمتىثالئا:.

يذكرلالأنه،بابللمنفىسابقالكتابانالماضي

وبعضهمالأراميين.ولاالبابليينولاالاشوريين

يذكرلالأنه083(،)حوالييوآشأيامفيقال:

لأنه076(أحواليعز!لاأيامفي:وتالوا.ملكاسم

دؤنالكتابولكن...وهوشععاموسبينيقع

)هوالدينياصائيلوضعبسبببابلنفيبعد

إليهتطزقموضوعوهذاالابرار،منجماعة

العشرمملكة)غيابوالسياسى(السبيبعدالكئاب

للغرباءخاضغااصإئيليكونلاأنوعدمع،قبائل

يفترضه.الذي:17(4؟اي2:9رج

ضربةفيالقديمالتأوبلرأىالفشر.رابئا:.

تغزوالثيالمعاديةالأممعنرمزتةصورةالجراد

صوراالجراديعتبرونحديثونيثراحوهناك.البلاد

9(.رؤأرجالأزمنةنهايةفيالرعبتصؤرجليانئة

ثدمتحقيقتةضربةالجرادأنهوالعامالرأيولكن

بومعنوحديثالتولةعنوعظتينمناسبةليوئيل

.الرب

عنهألمحذثالخطيئةشجث.اللاهوتخمام!ئا:.

إلأبعرفلاهو.يوئيلعنغريبالقدماء(الأنبياء

عنبطيءرحيمهوالذياللهأمامطقسيةتولة

يوئمئطبعلنولهذا:13(.21بالمرإحموغنيئالغضب

إلىالمختارالشمبإعادةمجملإنه.أدببتمييزالرب

لافالوئنئون.اليهأساؤواالذينالوثنيينوشجبمحده

محصورالروحوفيضن،المقبلةالخبراتفييشاركون

بنوعرفهاالتيالضقةالنظرةهيهذه.بأورشليم



يوب

فثدكالحقيقئةالكتابتيمةأما.السبيبعدإصرائبل

إلىشهرنهونرجغ.كاملةيهوديةرؤلاأولأمامأنناعلى

يومفيالدهروحيحؤلبموجبهاالني5-ا3:كرازة

)اعأنبياءجماعةإلىأورشلبمجماعة،الرب

17(،)2:12-14،التودةصرخةأما2:اي(.

الميحية.الليتورجيااشعادتهافقد

وشمرونوفوةنولاع:إخوته.باكرأبناءثاكيوب

.(:4613)تك

يوباب

وأرضقبيلة.عثرةالثلاثةيقطانأبناءآخر(1،

.ا:92=)تكالئرقيةالجنربيةعرابيةفي

ا:23(.أخ1

وخ!.أدومملك.بصرةمنزارحبنيولاب2("

=36:صم!-34)تكوحوشام4بابينملكه

4(.ا:44-ها!ا

نجدحيث11:ا)يثىمبرومملكبوباب،3(

معالمتحالفينكنعانشماليملوكأحد(.مادون

اسرائيل.بنيضدحاصورملكيابين

موآبفيعائلةرثيسبنباميني.،4(

8:9(.أخ)ا

فيعائلةرئشألفاعل.بنيمنبنياميني.5(،

.8:18(أ!ا)أورشلبم

رج36:!مم!(.)تكالأدوميينملك،6(

.أيوبوصئةء

وعادةلامكابنهويويال،القينيينلائحةفييوبال

21(.!4)تكوالمزماربالكنارةعازفكلوابر

الكبش،قرن،الكبش،لأبو"يالعبريةفييوبيل

سنةهواليوليل؟البيبلئةالمعطباثتقولماذا،البوق

2-55،س،:8-2517لافيالمقذسةالسنواتمن

آ9(.)يبدأهالذيبالبوقالنفخمنأسمهأخذوقد

أسابيعسبعةبعدا(،ا-اآ.)سنةخحسينفكل

آ9:23:27،)النكفيريومفيآ8(،)السنينمن

بدايةعلىر(فو)شالبوقصوتيذل32(،

لكل)درور(انعتاق!أتحذدالتياليوليلسنة

فلاحةبدونالأرضتبفىآا(.)الارضسكان

13(.ا،)%إرثهإلىواحدكلوبعودا(.)%

0142

القرىبيوتتعودكما)آ28(،أرضهفيستعيد

غرباءإلىانتقلتالتي)آثم(اللاوئةوالمدن3()آا

الحبدوشحزرأصحابها.إلى،السابقاليوليلمنذ

الاجراءاتهذهكل54(.،4)آ92-االاسرائيلي

)آ32،فقطاجتماعئةلاديتيةنظرةعلىتأش!ست

اليوديلية؟السنةطئقتهلاليوديل؟طمقهل42

اليوبيلنجعلأنأردناإذا؟تطثقأنيمكنوهل

السنةفي)25:2-7(،مغايقعانالبنيةوالسنة

متتاليتينبسنتيننقولأنصب،والأربعبنالتاسعة

تبذللمإذاهذا،ئزرعولاالأرضفيهماتفلحلا

عودةتتخكيف،وكذلكا(.آ8-.)النصوص

محننمعفيسنةخمسينبعدميراثهإلىإنسانكل

فيالعيد!نحريزفرضأخيزا3اليوبيليفترضهمتطؤر

-18(.15:12تث-6؟ا:21)خرالسابعةالسنة

القديمالعهدفيشيءلا،الواقعفيحزروا؟فهل

نضانهناك.طئققدالوييلإننقولأنلنايتيح

الاالكهنوتيالتقلبدمنمتأخرانتث!ريعتان

هذاإلىيثيمان26:4(عد25-27:16؟

"سنة46:17حزوعرفاكثر.ليساليودبل،

د؟نجديدتشريعيئنصأمامصرناولكنناتحرلر"،

يكنلم،المقارباتكلورغم.المنفىبعدشكبلا

فنفهم.القديمالئرقعالمفيمقابلأاليريللشريعة

أمامنكونأنالمعقولفمن.قديمةشريعةكانتأنها

التيالكهنوتئةالأوساطفيتتتمتأخرةصاغة

تستطعولم،ئمارسلمسبتئةضريعةبتنفيذاهتثت

العادثة.الناسحياةفيتدخلأنبوئا

رفلاء:أوالصغبرالتكوين5:أوا!كتاب،يوبيلات

فيا9الفرنفيوجد..مق2الفرنفيدؤن.موسى

فيعبر!لةمقاطعمنهوجدتولكن.حبثمتةن!خة

الخلقمنذالبيليالخبرالكتابهذايستعيد.قمران

ويقسم،جليانيأسلوبفيالخروجإلى

أسابغ()7سنة94منحقباتإلىالكرونولوجيا

روزنامةيتبعونثمرانأهلكان.سنواتوسبع

رجشمحية.روزنامةوهياليوببلاتكتاب

البودبلات.كناب5
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وكامل.تامالرب:يوتام

ملكهمنيهزأأنأراد.جدعرنأبناءأصفر1(4

معروفامثلأشكبملبنيفروىأبيصالك،

9:ه-21(.)تض

)074-6*(.يهوذامملكةفي11الملك،2(

ابن.أبيهمعطوللةمدةملكقدهذاتبلوكان

إسرئيلفيعاصره.صادوقابنةويروشا،عزربا

-ا27:أخ32:2-15،38مل)2رمليابنفاقح

الباببنى.الرضىنظرةحكمهإلىمل2بنظر9(.

علىنمزاأخ2إليهوينسب.الرببيتفيالأعلى

احاز.*ابنهخلفه.عوفلسرروتقولةالعمونئين

حكمهعن27:اأخ15:322،مل2يتحذث

سنواتصتنقرأأنمجبهل.سنة16دامالذي

التيالسنواتحسبتهلأم؟عرةستبدل

أببهمرضخلالالقصرقثميوتامفيهاكان

فيوجداسمهيحملختمهناك15:ه(؟مل)2

فيهاكانالذيالوتتإلىيعودجابرعصيون

أيامهفي.المملكةأموريصوسركان"الأول"الوزير

كانتكما.الافرائيمثةالأرامئةالحربشهئأكانت

خاصبشكلالأنبياء،يخهانشطحقبة

ا:1(.هوا:ا،ميا:أ؟)إش

يوخاأويوحا

أتام.عائلةرئبس.برلعةبنيمن.بنباميني1(4

.(816:أخ)اأورشليمفي

ئ!مريوابنبديعئيلشقيق.النيصييوحا2(،

45(.ت11أخ)اداودأبطالوأحد

.خونيهوه.يوحنا

الرسولبوحنا،ر!الرصول1(،

المعمدانيوحنا*رجالمعمدان2(،

مرقس،رجمرقمىيوحنا،3(

هرقانوسيوحنا(44

.ا:2مكاالمكابببن()والدتثياوالد5(،

يسمىالذيوهو2:2()امكمتثياابن،6(

نجوقتله01:9.وربما8:22مك2فييوسف

ي(.935:)امكيمري

11(.4:مك2؟8:17)امكاوبولسوالد7(،

الرسوليوحنا

لبسباسإلىالبهودموفدياحد،8(

12:17(.مك)2

:6(.4)أعأورشليمفيالكهنةرئيس9(،

ا:42؟يوحسببطرسسمعانوالديوحنا

يأيونا16:17:تبسثيه21:15-17.

الحمامة

631،صنة.يعقويىاسقفالانطاكيالثالثيوحنا

عقيل،،تنوخطيء،قبائلمن"علماء"منطلب

عمرطلبعلىبناء،العربثةإلىالأناجيلفترجموا

هذهمنمقاطعبقيت.الجزلرةأميرسعيد،بن

بنعلي،النسطوريالطببكتابفيالترجمة

".والدولة"الدين86()785-االطبريبنسهل

يوحنااوالجوحد.يوخاأو،اشموناسقفبوحنا

.المقدسوالكتابالفبطيةالكنبسة*رجالطهن

والكتابالقبطيةالك!نيسة"رجالبرلوس!يوحنا

المقذس.

نصيبين.مدرسةفيعصل567.+!لانبيتبوحنا

وحزقيالوارمياالشريعةأسفارالردانئةفيفشر

اليهود.علىفيهيرذكئاتاوكشب.وأيوب

الارئوذكسثةالكنانس*رجالدمشقييوحا

المقذس.والكتاب

21(:4)تزيدىابنيوحناكانالوسولبرحنا

وشقبتئ،(51:4مر،27:56مت)لومةوصا

أبيهمثلومارسصيدابيتلطولد.الأكبريعقوب

،(-14ا:21يو،وز4:21)متالسمكصيد

فيوالماءالصيدعنكلامهطريقةتثبتهماوهذا

استأجرأباهلأنميحورينوالداهكان.كتاباته

تساعدكانتأثهولأن02(،ا:)مرساعدين

إذا8:3(.لو،ي27:55)تبخيراتهايصوع

فياسمهيذكرلاالذيوالتلميذيوحنابينماثلنا

قبليوحناكان(،معقولامر)وهذا:25-.4أيو

يئ!ذدي)كانالمعمدانبوحناتلميذبيسوعالتحاقه

شأنه،المسيحوعيهاللهملكوتقربعلىنعلحيه

تبع،المعمدانيوحناشهادةبعدالاسيانيين(.شأن

جماعةبينوفبلاالجليلفييسوعواندراوسيوحنا

6:14(.لووز؟2-422:ا)تعرالائني



نجيل(!)يوحنا

نرليةالتلاميذنربيةعلىيشذدالذيمرقسويعلمنا

بطرسوسمعانيعقوبوأخاهيوحناأن،خاصة

ابنةقيامةشهدواالممثزلن:يوعتلاميذكانوا

تابورجبلعلىوالتجتن5:*()مريائيرس

14:سم(.أمرالجسمايةفيوالنزا،9:2()مر

ويذكرالممئز.الوضعهذاالإزائينسائرويؤكد

ولكنوبعدها.القيامةقبلبطرسمعمراؤايوحنا

خ!سبفقد.عتينةبصداقةارئبطاأنهمانشتجلا

مجموعةبطرسمعسيقودانهالأوتات!نوقتفي

الأولصاروأنه(،وز02:02)متعئرالاثني

الرسل.رئيحىبطرسالربعئنحينبطرسبعد

الفصحليهئئبطرسمعأرسلالمنطلقهذامن

رئيسبيتإلىبطرسمعيسوعوتبع22:8(.الو

سدمكلمةمنتحففاكلاهما:16(.18)يوالكهنة

02:2-.1(.)يوالفارغالقبرحولالمجدلية

رناسةفيدورهماعلى21:15-23يووبشهد

فيالمولمجهين:كانا،يوعقيامةبحد.المجموعة

بعدحالأيوحنااسميرد:113الحفيالرسللائحة

المخلعبطرس!يثحفيحينمعاهما.بطرساسم

السنهدربنأماميمثلوحبنا(3:ا-ا)أع

مغاالرسلحلقةارسلتهما4:13-91(0)أع

8؟14()أعالسامرةفيالبشارةعملليفحصا

2:9()كلالكنيةغمداءببنيوحنابولسوعذ

الرئيسبطرسوصاراورشيم.فيالتقاهحين

ي!وعيحبهالذيالتلميذودوحنا03:2-.ا()ير

02(.21:7،ر!91:26،02:2؟13:23؟)يو

رئيابصفتهبطرسوجه!تفيالنصوصهذهفي

21-4،21:7-7؟02::26؟13،23:91)يو
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يصوعنبعوقد،أمانةالنلاميذاكثريوحناكان

يسوعإيهسلمالأمانةهذهوببب.الصليبحتى

الرعدكابنوشهرته91:26-27(.)يوأته

لاشيخا(حينئذ)كانكاباتهولهجة)بوانرجس(

عاطفية.كانتليسوععبتهاننقولبأنتسمح

صدرعلىمشلقياالأخيرالفحاءفيكانفإذا

علىالصدارةمكانبحتلأنهيعنيفهذا،بسوع
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)سنةأورشليممحمعزمنفي:23(.13)يوالمائدة

تقليدوحس!أورشليبم.فيبعذيوحناكان94(

تادحيثافسسفيبمدفيماعاضبه،موثوق

يقولما)هذاالصغرىآجةفيالمسيحتةالجماعات

جاءمتىنقولأننقدرلا.(اويمابيوس،ايرلاوس

سنةبعدنقولأنالمعقولمنولكن،أف!سىإلى

المناطق.هذهفينشاطهبولسأخهىأنبعدأي06،

الامبراطورزمنفيبطمسإلىيوحنانفي

وفيالرؤبا.كتبهناك811-69(.دوميسيانس

أفسسإلىعاد)69-89(غرباالامبراطورأبام

خلال)!ا-117(.ترايانسأيامفيماتحيث

ورسائله.إنجيلهكتبأفحسىفيالئايةالإقامةهذه

منحولة.أسفارإليهوتنسب

إإنجيل(بدحنا

الإزالبة.الأناجيليمالعلالاتاؤلأ:.

)آخراليوحناوتةبالكتاباتالمتعلقةالمشاكلإن)أ(

بينالمقابلةمنؤلدتالجديد(العهدفيكتبما

خبرعنديتوقفونفالإزائيونوالإزائيين.يو

كلمانهوتردادالظاهرةيوعلمعجزاتمنؤع

فهي،يواهتماماتأما.المزخرفةوأمثالهالمأثورة

بالقليلإلايحتفظلافهو.الاهتماماتهذهغير

يوردثئم،الازاثيينعندالواردةالمعجزاتمن

مقابلةنجدلاثمإدهاضا.أشدمعجزات

نستطيعانناافترضنااذا)هذاكرونولوجية

من(الأناجيلفيالكرونرلوجياعنالتحذث

المعمدانيوحنا)ئلأ:الأخبارمحملأجل

فصحأعيادثلاثةدكرت3:24.يو:ويسوع

الإزائيين(،عندواحدفصحوعيديوحناعند

12:أ؟2:13،)يوالتفاصيلأجلمنولا

حين.الجغرافيالإطارأيضاويختلف14(.91:

مارسيحسوعأننحن،الإزائيةالأناجيلقرأ

واحدةبرحلةوتام،الجليلفيخاصةرسالته

لوبتوشع.اليهوديةإلى(والأخيرةالأولى)كانت

مثيفعلئمااكثراليهوديةفييسوعنشاطفي

عنالأخبرمناكبرعدذافيقذميوأماومر.

ظاهرةوالاختلافات.البهودئةفييسوعنشاط
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نتوتجهالإزائيينففي.يوعكلماتفيأبضا

)فريستين،متنؤعينأناسإلىالكلماتهذه

يتوخهيوعند.(...الئعب،كتبة،صادوقثين

يويذكرما)قلأالأثرار،اليهودإلىيسوع

يتكلمهوأو،يؤمنونلاالذين(الشعبرؤساء

ولكنالسامرئة...أونيقوديمسمعالخفيةفي

الامونولوخاالنهايةفيتصبحالحو)راتهذه

يتركأندونالمحاورفيهيختفي(اثنينبينحوازا

وفي.القارئإلىيسوعكلمةتنوخهبيماائزا،

هل؟يتكلمالذىهويسوعهل:نتماءلالنهاية

؟افكارهلنايقدمالانجيليهو

ملكوتمحيءعنيحوعيخدثالازائيينفي

الملكرتهذايتطفبهالذيالداخليالموقفوعنالله

عنالشعبرؤساءمعيناقشهو.الانسانمن

فرائضممارسةعن،الخاصوبرهمالحقيقيالبر

يسوعيكشفالراجالانجيلفي.الشريعة

ويزلل.المعصدانيوخالهايشهدالتيمسيحانيته

أصلهفيبين،الرسالةلهذهالعميقالمعنىعنالستار

شخمىعنيويتحذث.وطبيعتهالسماوي

لاهو.المؤمنينأجلمنكمخلصودورهيسوع

فهناك.أخلاقيةمشاكلحولمحادلاتيورد

ادا.المسيحيةالمحثةهيأساشةواحدةشربعة

فيعئامح!لفايوفييسوعكرازةمضمونيبدو

التعليمأسلوببينوالاختلافالازائيين.

عهدهايطوللاالمسيحالمنالزففكرة.واضح

الغموضرسمةمرازااستعملقدكانإنيوعند

تحك،حالكلعلىفئبئا.شيئاينوضححالذي

طويلةوخطبحواراث،وأمثالهيوعأتوالمحل

الازائيين.فينراهكماالثبوعقلتتوافقلا

تقلد،والتلميحاتالكلماتبعضوالتباس

ثم.يسوعأتواليفهمأنيرلدلمنالصعولات

عنيختلفلايحموعخطبأسلوبأننلاحظ

عنولايوحنا(رسائل)مثلالانجيليأسلوب

.المعمدانيوحناأسلوب

هوالراجالانجيا!أننفكريجملناهذاكلب(

فياللاهوقيالميلهذاويظهر.لاهوتيمؤلف

نجيل(!)يوحنا

لاولبهااليها،بالاشارةهنانكنفيعوامل

المشكلةندركأنأردناإذاننساهاأننستطبع

المطلعنقرأحينأبعادها.كلفياليوحناوية

)12:37-الأولالقحمموخاتمة)1:ا-18(

)02:21(،العامةوالخانمة،تقابلهالتي05(

أهمتةعلىالضوءيلقيأنأرادالثاتبأننفهم

فرمزثةالدينتة.المؤمنينحياةأجلمنيسوع

معجزاتإن:عينهالهدفتلاحقالإنجيل

بالبرهاننكتفيلا)علامات(آياتهييموع

منوجهةمرةكلتكثمفبل،مسيحالئتهعن

نورهويسوع-الاعمىشفاء9:)فرسالته

التلميذ،)السامرئةالأشخاصوبعض(.العالم

المكانأسماءوبعض.(..يسوعتبإلىالحبب

الزمنثةوالإشارات5:2(يوزاتا:)بيت

عناصروسائرليلا(الوقتوكان03::13)يو

يفشرههذاكل4:28(،فيالءأجرةابخر

أنهنفسهبوخاوئقز.رمزيمعنىفيالشزاح

يوعأقوال!وبعضيوعأعمالبعضتذكر

منبتأثيركاملافهمافهمهاحينأيالفيامةبعد

الرابمالإنجيلينقلحذأفيفإلى.القدسالروح

نعتبرأنيجبهلوأتواله؟يسوعأعمالذكر

تبلمنتفسيزاأميسوعنشاطعنتقرلزاكلامه

يوحناوكأنالمقاطعبعضفينح!ن؟الانجلي

ضداويوحناتلايذضدأواليهودضديحارب

نعرفونحنايريناوس(.يقول)كماكارنتيس

وتتركالنقاطبعضعلتثمذدالحربأن

تعبيرهولي!الايمانعنفالتعبير.الاخرى

بتثاراتيرنجطالفاد،يق!لكما،إنه.الازائيين

الفيلوية،،الهلينيةجداةمتنؤعةفكرثة

نخارأنعليناويصعبالمندائتة.،القوصية

.عديدةالافتراضاتلأنالتياراتهذهبين

نحطوطاتقوللتيهوذابرئةكتشافاتومنذ

يو.معقمران

عواناننفهمالريعةاللمحةهذهبعدإج(

كلمنضوسأعطاهالذي"الروحاني"الانجل

القارئلدىيثيرالراجلرنجيلالاسكندراني



نجيل(!)يوحنا

هذاوخاتمة.بالموتبسوععلىيحكمونإليهود

فييوحناتأثلهي(ه.:37-121الاولالقسم

مع،الاببمرسليؤمنوالمالذيناليهودعمى

الكافية.البراهينلهمقذمأنه

ئلقيالاسصى.الوحي:افمانياالقسم4(،

يحوعرسالةمعنىعلىقويانرزاالوداعخط!

تأتي،الارجلغسلفبعد(.-1317)فوموته

توصياتعنفيهايعبزللانجيليمحاولاتثلاث

نأيجب(:الروحية.)الوصيةالاخيرةيسوع

.القدسالروحوبتأثيرموتهضوءعلىنفهمها

وجودهلأخضائهيكثمفالممخدفالمسيح

الازلمب.

18-91(،)فالآلام:النهاية0(4

منيوحنايقتربوها.2(.)فالظهورات

انجيله،إلم!الاخبازهذهيرصناضئم.الازائي!ت

تعاملولكنه،الأدبيالانجيلفنإلىتنتميلأنها

الزاويةمنالآلاميرئفهو:طريقتتهعلىمعها

تدليسوعوظهورات)الدفاعتة(،الابولرجبة

الحضورهذا.أخضائهوسطحاضردوماأنهعلى

منه.أهمولكنه،الجسديالحضورعنيختلف

03-31."2:معالانجيلوينتهي

21(.)توبطرسيرحنامصير:الملحق6(4

كفه.الإنجيلنئرلوحنانلميذالفصلهذادؤن

يوحنا.فكروأصالةابوخاوياللاهوت:رابغا

فجاءتيرحنا،لاهوتجذورالعلما،درش(

الهلينيبالعالميوحنايرتبط:متباينةآراؤهم

الوغوس،بفيلونأوالسزانية()الديانات

انا،يهوهالور،،)الحياةالهرماسيةاو(الكلمة

المهلمنالمانولة(.)وخاصةبالغنوصيةاوةهو(

يفلتيوحناانجيللأن،الافتراضاتنقدمأن

كتفبناوقد.أسكناهأتاشحصنحبنأيدينامن

هذاتبجةوجودلنتتجسطخةبتشبيهات

بالبحثالمقابلةواكتفت.سبقئهلأفكارالانجيل

الانجيلضوءعلىلمحيلهادونمتشاجمهةأفكارعن

ولامعجمأ،ليسيوولكن.بمجملهالراج

نجاءمبيةشهادةإنه.لاهوتيةكلحاثلائحة
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تياراتمنأفكارأيوحنااتترضفانعضولأ.

الممالنومن.مراجعهعنديتوففلمفهو،عمره

بأفكئارالمسيحيةوخبرتهإيمانهأغنىيكونأن

نإالنفادبعضقالولهذا.وهناكهناوجدها

تياراتإلىتنتميبعاصرمحواكانيوصارأس

نإ.مسيحيكاتبأؤلأأنهونسوا،تلفيقيةدينية

اليهودييوخاابمان:هييوحنالاهوتعناصر

بيوطناتعفقه(،الحكميللادبمحثة)مع

أمامدهشتهالاسكاتولوجية،وآمالهالمعمدان

بالمبادئالمتعلقالحادطبعه،الروحيةالحياةخبرة

الأمل.منسنة05بعدنضجوالذي

ليستيوحنا.للاهوتسردعةرسمةواليكب(

تفترضالتيالتجسدفكرةالانطلاقنقطة

شكلفيلاحقاتجشدالهيلكائنسابفاوجوذا

الداخلبةيسوعشخصئةكتثافبل،بشري

البثردةيسوعفطية.المنظورالانسانضوءعلى

والوهيته.وأصلهرسالته18()101،تكشف

)وفاقابلالخد،معيبدألاالكثفوهذا

اللقاءبعدالعلنيةالحياةمع(الاولالمسيحيللفكر

يسوعموتمعقمتهالىويصلبالمحمدان.

6:62،8:28؟3:13،5:02؟5،)1:ا

وصعودوقيامةموتفالمئفث16:25-.3(.

يسبقماوكليوحنا.لاهوتقلبي!ثكل

هيالتيالعلنيةرسالته:يسوع)نهار(يوميشكل

ةالمقد!واليهبالمعمدانيئبتهاخفيئ،كشف

أنهعليدكالكسمفوهذا.وأعمالهيسوعوأقوال

قملمنرسالةأعطيالذيالابومرسلالمسيح

!الالذي،الابعندسجاءالذي،الاب

بقربهوالذي،الآباعمالوينفذ،الآبأقوال

يسوعموتساعةتأقي،)النهار(اليومبعد.الآب

والخلاصيالكشفيمدلولهاكلمعوتمجيده

رجوعه:الكثفسثوىعلى.والاسكاتولرجي

منجاءأنهعلىالوإضحالبرهانهوالابإلى

الذ،والمجد،الكاملةالآبصورةأنهعلى،الآب

الحالم.خلققيلهكانالذيالهاللهمجدهويناله

أما.نهائيئلأنهوحيكلققةهوالكحفوهذا
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على.الوحيهذافهمإلأإلينايحملفلاالروح

ح!ت:الماعةمدلولهوهذا،الخلاصمستوى

حياتهويعطي،الحياةملءبحيايسوعيموت

نإ.الوثنيينمنكانواولوحتىبهيؤمنونللذين

مخفصهويسوع.العالمخطايايرعاللهحمك

المقدمالحمه(جسدههويعطيهالذيالخبز.العالم

الصالحالراعيإنه.الحالمجاةأجلمنذبيحة

.الواحدةالكبيرةالرعيةأجلمنحياتهيبذلالذي

...وافرةئمارأوتعطيتموتالتيالحنطةحثةإنه

مدلولهوهذا،الاسكاتولوجيالمشوىعلى

البوم3(،ا:)12العالمعلىخكمالآن:الساعة

هذامنذأي3(.:اإساالانسانابنتمخد

متجلببأوظهر،مجدهفيبسوعدخل،الوقت

آخركني)رتانالانسانابنملطاتبما!ء

ء.الزمننهايةبدايةعلىتدكالساعة(.الازمنة

لهيؤمنالذياخيار:أمامالانسانيضعوالوحي

انجيلفجدلية.عليهخكميؤمنلاوالذيثالحياة

يوحناأنوبما.والايمانالوحيجدلةهيبوحنا

فهو،العالمفيالمسيحيةانتشرتأنبعديكتب

احفظوا:فقطالي!الايمانفيالثباتعلىثذد

يمتزالذي(لتعليميأناءابقوا:بل،وصاياي

)رجاضهايةواالبداياتتتوشطالتيالأزمنة

هوالايمانفيالثباتوهذاوالرؤبا(.الرسائل

كانلهذاالاخوتة.للمحتةالاكيدةالقاعدة

الايمانهويوحنالرسائلالرثيحيالموضوع

المسيحبشخصالمؤمنيربطانكلاهما.والمحبة

والمجةالايمانوينغذى.فقطبتعليمهلا

الايمانقبولوانوالافخارستيا.بالمعمودية

يوخدانالبهسة*يوخدانالمحبةوممارسة

شلثلا.المسيحومعبعضمعبعضهمالمؤمنين

شحبمنليسواأناشاتتضضنالكنيسةأنفي

الحقة.والكرمةالحقةالحظيرةولكنها،اسائيل

.الحقيقيوناللهوأبناءابراهيمأبناءهموالمؤفون

يساعدناقلناهماكل.التاريخيةالقيمةخامئا:.

للانجيلالتاريخيةالقيمةعلىمعفلحكمتقديمعلى

بالمعنىتاريخيا!ضابايوحناإنجلب.الراج

يوحنارسائل

تقريرإعطاءإلىيههدفلاوهر.للكلمةالحدبث

عنوحرفتةأميةنسخةولاةالاحداثعنكامل

الاخبارإعطاءإلىيسعىلاهو.والخطبالحوارات

عندناقصأيضا)وهذاوكرونولوجياجغرافتاإطازا

شهادةولكنها،ايمانشهادةيحطيإنه.الازائيين(

فاية.أحداثمناكثرهيالتيالاحداثإلىتعود

بعييهءالرسول!رآواقعيحملهالمإنللرمزيةقيمة

كتاباتثلاثهناك(المنحولة)الاعماليوخا

منحولة.

الثافي.القرنمنيونانينصيوحنا.أعمالا("

نفسهيسميعهولكاتبمصرأوآسيةفيدؤنه

خبرفيالأعمالطهذهتجعلنايوحنا.الرسولرفيق

وجزيرةولاودكيةلهازميرأفسسفييوحناإقامه

هذهأهمليوحنا.عديدةخطئالناوتقدم،بطسى

يسوعظهرالمشح:أضكالبنبذلبتعققالخطب

بالموتيوحناأعمالوتنتهي.عدةبأشكاللتلاميذه

أنأمر،الافخارستيايوحنارأىأنبعد.الأحديوم

.وماتالمؤنينوباركفيهفنام.قيلهئحفر

يوحناوالانجليالقدب!الرسولاعمال24(

يونافينصن.بروخوروستلميذهأتفها.اللاهوقي

فييوحناباقامةخاصةيتعفقالحامسالقرنمن

واسعاانتثماراالكتابهذاانثر.وبطمسأفسس

الببزنطية.الكنيسةفي

تروي3؟(.)القرنرومةفييوحناأعمال،3(

واستثهاده،الربلأمرإطاعةبتولبته،يوحنادعوة

دوميسيانس.أماممنولهبعدالمغليالزيصل!

)رسائل(يوحنا

المسيحيالنقلبدفينجدلا.الأولىالرسالة:اؤلأ.

كاتبها،اسمنعر!لا.يواقانونيةعلىاعتراضأي

معظميقولبحيثالراجالإنجيلمنقرلبةولكنها

يتكمإنه.كاتبهاهوالراجالانجيلكاتبإنالنقاد

هيايوإنئم4:14(.)1:ا-3،عانكثحاهد

نأباستطاعتهاوكانيوحالإنجيلتفيرأقدم

الوحيفيتأثلهوالراجفالإنجيل.خاتمتهتكون

أتف.الذيالخلاصعملوفيثبسوعحملهالذي

ومتطفباتالحاليالمؤمنبوضعخاصةفتهتثميواأما



يوحنارساثل

:5()1كنورذانهعنكمفاللهكانإن.ابمانه

المؤمنينفعلى،يحوعشخصفي16(:8،)4ومحبة

-17(.13)بوالأخويةومحبتهمأمانتهمئظهرواأن

بحيث،الفطبينهذينحولدوثايوخافكروبدور

بما.الرسالةلهذهنصميفانقدمأنالصعبمنيبدو

مهذدأمرالمميحيةالممارسةوفيالايمانفيالثاتأن

حباةفيالايماننمائجعلىايوئثدددوئا،

نأالراحمعظماستنئجهذا،أجلمن.المسيحي

ولكن.حديثاالمولودةالهرطقاتبهاجمكتابيو1

،الهرطقاتهذهطبيعةيحددواأنيحاولونحين

بكارنتيسفكروا.كافيةغيرأيومعطياتتصح

منهابولسحذرالتىالاولىوالغنوصيةوالظاهرية

ايوفيممعنةترا.ةولكن.الاصرسائلفيقزاءه

فعلردةهوالكتتهذاأنعلىتدكلكينكفي

فالمسحاءالدينئة.اللامبالاةأشكالكلضد

:3؟224؟،؟18)2)انتيكرمت(الدخالون

منمعتنةنقطةبنكرونهراطقةليسوا7(يو2

وأ،7(يو4:2،2،التجد:)مئلأالمسيحيالتعليم

الاباحيةيعلنوناو،الغنوصيةباسمالفداءيرفضون

بالوحييقبلونلاأناسإنهم.الأخلافيةواللامبالاة

الجد.محملعلىيأخذونهولا،عملهفيالمسيحي

خاصةنقاطعلىتشذدايوأنهونلاحظوما

هذافينبحثنحنلهذا.المسيحيةفيوتنؤعة

يشطع!محددميلضدفعلردةعنالكتص

ولامهدها.فيالغنوصيةإلأيسئرهأنالثزاح

بحيثايونعابيرببعضننجذبأننستطيع

الرسالة.فيمهمةنقطةأولالنجسدفكرةنحسب

نظرفيأهميةأقلليسالفدائيالمسيحفمرت

ولكنايو.فيوزلاداتمراجععنبحثوا.الكاتب

الفناما.الحزاحمعظميفولكماظاهرةوحدخ!ا

إلىموتجهةرسالةيرالبت.متبايةفالاراء:الادب

ولكنالفراتيينإلىأوغسطيش)قالمحذدةجماعة

إلىتتوتجهدؤارةرسالةوليست،(خاطئالقولهذا

برافقكتئباولا،الصغرىآعيةجماعاتمح!لف

(،صاحبهموتبعدنثربكون)قدالرابمالانجيل

(،يعقوبرصالة)رجواخلاقياتحردضيأعرضاولا
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يتجزألاجزءهممؤمنينإلىموخهةايمانشهادةبل

كلهالحالممسيحيوالى،الكاتبجماعةمن

موجهكن!أيو.المسيحبةدعوتهمجدبةليفهمرا

يعورواولمالمسيحيةمنخرجوامسيحيينإلى

الوثنية،نحو)انزلاقلآخرأولسبمسيحيين

قى:جدالوهناك.(...الماديالتياربشبمبالاة

الانجيل.زمنمنقربزمنفي؟الرسالةكتبت

أفسس.فيدؤنتأنهاويبدو

مايو3وبو2إن.والئالثةاثانبةالرسالتان:ئانبا.

فن،صغيرةكلمة:للكلمةالحقيقيبالمع!نىرسالان

)وهوالشيئيستىشخصيوجههما،رسائلي

ولكن،المسيحيالتقليدفيالرسوليوحنالقب

اوسابيوسمثل4او3القرنفيكثاباهناك

آخر(.شخمىلفبإنهبقولونوايرونبموس

عنهيخذثالذيالثخإلىحالاتفكيرنايذهب

يقرر.أنالداخليللنقدنتركولكتابابياس.

مع12يو2)قواحدكاتبعملهماالرسالتان

منومضحونهابشكلهاقرلبةهييو132(0يو3

91:35(.يومعيو43:ا؟ايومع7يو2ايو)ق

كلمتهوفي،بملطانبتكمالرسالتينصاحب!ان

لمجمعوايو.يوفينجدهاالنيالحاصمةاللهجة

الوحناويبالطاجالقولعلىالشزاحمحمل

كتبهما.يوحناالرسولإنيقولوالموانللرسالتين

يوحنا،إلىوايويونمبةصحةبببولكن

إلىير3ويو2معقولةبطريقةننسبأننستطيع

ارنبطتالن!بةصحةأنبماولكن.يوحناالرسول

يو2بنسبةالجماعةبعضشكتفحين،بالقانونية

لكنبقانونبتها،شكتالرسولبوحناإلىيو3و

يأالمخنارةالسيدةإلىيو2تتوخه.اليومزالالشك

تتضمنإنها.المغرىآسيةفيخاصةجماعاتإلى

فيوالثبات)آ4-6(الاخودةالمحبةعلىتحردضا

وتتوجها(.)آ7-االمضللبنمنوتحذيزا،الايمان

يههتئهالذيغايوسإلى،الكاتببهيثقرجلإلىيو3

الثباتعلىويحضه،اتمنفلينللوغاظضيافتهلحسن

الميحيةالجماعةرئيسلديوترلفسمعارضتهفي

رسانلأقدمهيسيوإنيقولمنهاك.المحلبة
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كافية.غيربراهيهمولكنيوخا،الرسول

المنحولة.يوحنارؤيا!رجالمنحولةرؤبا،بوحنا،

يوخا،لوقاحسبالطفولةانجيلفيالمعمدانيوحأ

أنبأ:ه(.االوواليصاباتزكرلاالكاهنابنهو

ملاكا:13-18(الوالعظيمودورهبمولده

الن:15الومنانطلاقانستطيعلا)جبرائيل(.

الروحمنودمتلئسكزا،ولاخمزايثرب

وأالنسكنذرإنهنقولأنأمه(بطنفيوهوالقدس

،1:41لواسلوب)رجعليهحلتالمزرةالنحمةأن

أعطيختنحين31(.:2:4،4،8ا!،ا:674؟

نأالخبريفترضا:57-"6(.)الويو!ااسم

1:36(.الويسوعقبلاشهرسةؤلديوحنا

تيودوصيوسالشماسعيهيشهدتقليدوهاك

053،و052سنةبين(المقدسةالارض)موقع

فيولديوحناإنيقول.يعقوبإنجيلبأخباروبتأئر

منالغربإلىكلم7)تبعدالحاليةكارمعين

وز(،-6ا3:)متالازائيالتقليدفيأورثج(.

البريةفيتولةواعظبل،أبيهمثلكاهنايوحنالش!

الخطايا.لمغفرةبالمعمودبةيكرزكان)البيريه(.

3:7-لو7:02،أتتاسيةمتطفباتهوكانت

أيضاوأعلن(.اليوميةالواجباتعنيتحدث:14

بوخامنالعحاديسوغقبل.القرلبالمسيحعئ

بخبريوحناانجيلويبدأوز(.3:13-17)ت

:28(ا)يوعيابيتعندالاردنعلىيسوععماد

يوحناأنكر3:23(.إيوسالمقربنونعبناو

الذيالابقنفشهستى.المحسيحلستأنا:وقال

:92-ا)يويسوعوالمى:91-28(ا)يوسيأني

نأالازائيالتقليديبينأ(.3:امترج34؟

يشيروحينيوم.بعديوماتقارباويوحنايسوع

وتلاميذيوحناتلاميذببنجدالإلىالازائبون

يتبعوابأنتلاميذهأمريرحناأنيدلونفهم،يصوع

الشب.عندقلقأخلقتيوحنارسالةإن.يسوع

لا،باهتمامالبيهذاانتيباسهيرودصوراقب

سجن.التترارخسبطلاقنذديوحناوأنسثتا

قديوخ!كاناي(.14:)تيوحناهيرودس

المسحهويسوعكانإنيسألسجنهمنأريل

الاولهرقانوسيوحنا

قطعهذابعد7:18-.3(.لو:2-11،15)مت

14:3-12،)متيوحنارأسهيرودس

يقوللا.ودفنوهتلاميذهفجاء6:17-92(،مر

جمعهمالذينالتلاميذهؤلاءعنشبئاالازائيونلنا

يصئونكيفوعفمهم2(:214،:11)تيوحنا

وز(.9:14)متيصومونوكيف11:ا(الو

فيكانأنهتعلمنا91:7أعفيملاحظةهناك

إلآيالوالمالمعحدانليوحناتلميذا12أفحسى

بعديعرفوالم3(.:2591؟:18)أعيوحنامعمودية

المعمودثةقبلوا6(.91:2،)أعالقدسالروح

:26؟18)اعالميحيالعليمتلفواأنبعدالمسيحتة

بولصبكلمةمنهمبهيرعددوآمن91:ه(.

المسيح.هويسرعأنيبثثرونوأخذوا

:*(15؟12:12،25)أعمريمابن.مرلسيوحنا

رخ.مرقىلف4:.أ(.)كوبرناباعئموابن

مرقس*

أبناءثاك.(.مق51-4)135الاولهرقانوسيوحنا

بعد.والهرقالىالهرقانيينمنتمرلفب.المكابيسان

احتلالإلىتوصلجازر،حاكموكان،ابيهمقتل

)135(.فيهانفسهصهرهيفرضأنقبلأورشليم

بحدنعرفهوما-24(.:91)16امكنهايةهيهذه

المراجعمنوصلناهرقانوسيوحناعنهذا

سبداتيس،الحمابمأنطوخسنابماللامقدسة.

اليهود،ضدالعدوانيةسباسته،أنطاكيةملك

منوعذانالحينإلأينركهاوأأورشليمفحاصر

)ماالمحتلةالمدنوجزلةوزنة005يعطوهبأناليهود

)يوسيفوسرهائنإليهيسلمواوأناورشليم(،عدا

رومةأرسلت:8(.236:13-248؟13العاديات

دونمنولكنقرارأ،شيوخهاومحلس،دعوة

كانواذ925-266(.:13)العادياتجدوى

فيمشغولاالاني()ديمتريوسانطيوخسخلف

ميدبافاخل،حدودهبرشعهرقانوسبدأ،سوهـلة

هيكلهم(ودمرالسامريين)أخضعوجرزيموشكيم

13:254-258،)العادياتومريشةدوروعين

.اليهوديبالطاجأدوميةوانطبمت*2-283(.

عنالمدافحةالمكاببينهدفيعدلم،الوقتهذابعد



برنفاحهيوحنان

أنوبما.السياسيةسلطنهمتوسيعبل،العبادةحرية

تطع،دينيةبدواحمدفوعةتعدلمهرقانوسسياسة

الذينبالصادوقيينوارتبطالفرسيهبئمععلاقاته

يمكننا.السياسةعلىالمؤثرالايثرافحزبيشكلون

استقلتازدهار:عهدكان،عهدهأننعتبرأن

يهوذامملكةمنأبعدوامتدت،اليهوديةالدولة

ابنهههرقانوسبوحناخلفوكان-القديمة

تذكرهفلاالثانيهرقانوسيوحناأما.)،سطوبول!

.التوراة

نلسطينمنأمورا*185-927.برنفاحهيوحنمان

يذكرفيهالذيأورشليمنلمود*لمجميعوصاحب

فييوحنانرابولد.آخراسممأييذكرئمااكئراسمه

رباوهوتنعحمابنحنينامعودرسصفوربة

اخته،زوجهوجذاالمشهورزميله.آخرينومعثحير

فجاءهاطبريةفيكاديةأقام.لقيشبنسمعان

يوحنانعرف.بابلمنبعضهمالتلاميذمنعد؟

فيالكثابإلىفثعزفالتنائيمءمراجعتاقةمعرفة

الآراءبينلتحكمسلوكتةتواعدوضع.المشناة

المسيحانيالزمنأنيوحناناعتبر.المشناةفيالمختلفة

كله.يثريزاأوكلهبازايكونالذيللجيلسيأتي

موخه،حكيمردأد،*الأولالقرنزكايبنيوحنان

السنواتوفيالئانيالهيكلحقبةنهايةفيالفردسيين

يوحنانأصلعنشثانعرفلا.تدميرهتلتالي

ثأنشأنه،سنة012عاشأنهقل.عائلنهعنولا

مستوىعلىهناولكنناوعقيبة.وهلالموسى

.هلالتلاميذآخركانأنهأيضاوقيلالانجار.

معمستحكمخلافعلىوكانأورشليمإلىجاء

شراخ،الهيكلخدمةقواعد:والصادوتثينالكهنة

كان.والجزائيئالمدفيالقانون،والنجاسةالطهارة

الدينئةالحياةئبنيالهيكلوجبلالهيكل

وسهر،الهيكلخدمةيوحنانفراقب.والجماعئة

فييجلسكان.الفريسيالتقليدبحسبالعملعلى

أمامالنهارطوالالشريعةوبصرحتالهيكلظل

بمنالبةالآتبنالحخاجمنواسعةمجموعات

بل،رومةضدالثورةفييتدخللم.الفصح

تلاميذهمعجلس،الهيكلأحرقولما...عارضها
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)رق"تفقيم"عنهونزعثيابهمزقأنبعديبكي

كلامفرددعادثم(.الكتابمنآياتفيهصغير

أنلهوشمح،.ذبيحةلارحمة"أريد6:6:هو

الاعلى،المجلسنطمحيث)يمنبة(يبنةإلمىيذهب

؟يوحنانماتمتى.أورثمليميرئيسهكانوقد

مات"حين:الشناةفيهوقالت.8.سنةحوالي

".الحكمةنورانطفأ،زكايينيوحنان

يو،صاحصالرصوليوحناإلىنسبةيوحناوي

التقيدتة.النظرةحسبرؤ،يو،3و2او

رنغالله:بورام

يهوذامملكةفيالخاسالملك.يورام،1(

)التيعثلياوزوجيوشاقاطابن84(0)848-ا

اسرائيلفيعاصرهوايزابيل(.اخابيتتكانت

خاضعاحكمهكان2(.اأخ2مل-24،)2يورام

ولكن.الواقعيقولبأنمل2يكتفي.عثليالامرأته

وبتأفي.البعلعبادةمعالتسامحتفاصيليقذمأخ2

احتفظ.اخوتهكليورامتتلعثليامن

أليثمعالنبيمناحتجاجبرصالة-21:1215أخ2

يهددوفيهايوشافاطعهدفيماتقدكانالذي

فيفاشلاكان.مرعبومرضوطنيةبضرلةيورام

الادوميين،عداءإلىأح2ومل2يثير.حروبه

وعنالعقبةخليجعنيهوذامملكةانقطعتوهكذا

والعربللفلسطيينهجمةإلىأخ2ويشيرالبحر.

الملكمرضوالى،سكانهوسبواالقصرسلبواالذين

ولكنداود،مدينةفيدفن.سنتينبعدماتالذي

ابنهخلفه.الملوكمدافنفيلا:يقول2102:أخ2

احزيا.،

)852-امرائيلمملكةفي9الملك.يورام2(،

كان(.عمري)سلالةالرابعةالسلالةمن084(،

يهوذافيعاصرهاسائيل.ملكأحزياشقيق

المؤرخببدو3(.مل)2احزيا،يوارمطيوشافاط

أبعدالذييورامعنراصامل2فيالاشتراعي

مععهذاعقد.والدهأدخلهاالتيالبعلتماثيا!

ضدالادوميينملكومعيهوذاملكيوشافاط

حراستأسوارإلىالمتحالفونوصلحين.الموآبيينا

ذبيحةبكرهموآبملكميثمعقدم)كرك(
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مجرىغترالياضالعملهذا.موآبالهلكموش

اليناو!حلالحربهذهعنيبدو.ماعلىالحرب

لاولكنهميشع()نصبنفسهميشعمنتقرير

اصائيل.ملكيذكر

والدهارسله.حماةملكتوعيابنيورام3(،

هددعزركسرداودانرأىحينهدايايكلداودإلى

اي(..8:صم)2دمثقملك

25(.26:أخ)اداودأيامفياللاويبناحد4("

:8(.17أجم!)2يوشافاطأيامفيكاهن(ه"

جلعادارضلىأقامجاد.قبيلةمنرجليوراى

17(.ت5:13أخ)ا

معالمنفىمنعادوااسرائيلبنيمنعائلةرئيسيورة

نقرأ:حيث7:24(نح-2:18)عززربابل

حاريف.

ترجمات*رجوافمافيالأول،ترجومثبورثليمي

أرامثة.

تاتوابنالعازروالد.المسيحأجدادمنيوردم

3:92(الو

يوزاباد

يوزكار،معقتلرجل.شوميرابنبوزاباد(41

24:26(.أخ22،ا:12مل)2بهوذاملكبوآش

داودمعالمقاتلينأحد.الجديرييوزاباد،2(

12:4(-أخ)ا

داودمعمقاتليناسم.مرتينيرديوزاباد.3(،

12:02(.أخف)1

31:113.أخ)2حزقياأيامفيلاوي4("

35:9(.أخ)2يوشياايامفيلاويه("

:22(.09)عزكرلبةامرأةتزوجكاهن64(

عزراعهدنيلاوييرع.ابنيو!اباد"7(

8:+(.)عز

:23(.ا.)عزعزرازمنفيلاوي8("

8:7(.)نحنحمياعهدفيلاوي،9(

نحمياابامفياللاويينرؤساء،01(من

ا:16(.ا)نح

يهوذاملكيوآشقتلفييوزإبادشاركيوزاكطر

زاباد(.:24:26اض!2؟12:21مك)2

لبارا:بوض

لخلافةرئ!حبرسابا.المسمىيوسفلقب1(،

ا:23(.)أعمتيامعالاسخريوطيجهوذا

يوستوم!.نيطيوس()أوليطساسمه،2(

بينه.اليهوديالعالممنوقربدتهمتعثدرجل

يتهفياستقل.كورنثوسفيالمجمعمنقريب

:7(.18)أعبالمجمععلاقاتهقطعالذيبولس

متهؤد.ميحي.بولشسالمسمىبسوع،3(

11(.4:)كوالرسالةفيبولسثارك

ولد(.الذيالابنعلىآخر)ابنااللهليزد:بولمف

فينجدهاخذ.ايضايعنيئالذيأسفمنيشتق

61عندالاسمهذانجدالمصرلة.النصرص

شخصا.

ابناليبلىالنسبحسبهوالآباء.أحد1(،

03:22-)تكحارانفيؤلد.وراحيليعقوب

حداثتهأيام37:2-4تكيروي93:4(.24؟

حسد36*:2-وتكأحلامهاا-ه+:وتك

نقرأمصر.إلىذاهبينلخارعبذاباعوهالذيناخوته

وفيعاشها.التيالذلحياة93:ا-23تكفي

وفيالأحلامتفسيره044:36:ا-اتك

يحودمماثلنص)هناكارتفاعه4:37-57اتك

شميمصرحاكمكاناذ0(0.مق15القرنإلى

المصرلةوزوجنهحي(.انهالله)قالفعنحصفنت

فارعفوطيبضتأسنات(الالالهة)بنتاسنات

وافرايممنسى:ولديناعطتهرع()عطبة

إلىإخوتهجاءوحين46:.2(.4:06،ا)تك

42:ا-44()تكوالنقوهالقمحليشروامصر

لتأتيعاثلتهودعا-15(ا:45)تكبنفسهعزفهم

28-45:1646-46:7")تكممرفيونقيم

05:15-21(.12!ش47

القصصي.الفنفيتحفةهيهذهالاخباردورة

)هو!حنوات011ابنوهومصرفييوسفمات

05:22-26،)تك(المصريينلدىالمثاليالعمر

رئي!كانلأنه94:15عييمتدحه(.13:91خر

)يئىشكيمفيفكانقبرهأما.شعبهوعضداخوته

-2؟:50117مزثننأيضاالتوراةتذكره:23(.24



بوسف

جدهويوسف3:53.امكي؟01:13حك

27:12؟تث؟36:ها؟ا:13)عدبوصفقبيلة

48:32(،،47:13حز5:2؟أ!1؟بكم:16

18:ه؟17:17؟)يشيوصفبيتجد

امل2؟91:اصم352؟23،ا:22،قض

01:6(وجدزك18،عوعاه:6؟ا:28،ا

16؟لمهم!:27:12،13؟)تثيوسف

تجيلنيعادةالجاراتهذهتعنى13(.ت47حز

التيالشماليةاسائبلقبائلكلأوومن!ىافرايم

عا(+:16؟)حزوأقواهااكبرهاافرايمكانت

اصرافيشعبكلأو.ا:6(زك5:15،

لثهد18(.عو81:6؟08:2؟77:16،أمز

حملتقبيلةوجودعلى17:14ا-3،:16يش

ثمكنعانوسطالجبلفيأقات.يوسفاسم

ماكير:الماضيفي.وافرايمأمن!ىقبيلتينانقسمت

بحد.فيما(وافرايم

يعقوبابن.مريمزوجيوسف،2(

داودعاثلةمن3:23(الوعالمياو16(ات)ت

مهنةبمارسكانى(.3:23لوا:02؟)ت

كانالملاكبثارةوحينهه(.:13)متالنجارة

دوزالعبا:27(.لوأ:18؟)مثمريمخطي!ت

الانجيلفياسمهلايذكر.الطفولةإنجيلفيهالمما

)رجالنجارابنيسوعئسمى.الحصريبالمعنى

نابماالنجار(.نفسههوبسوعحيث6:3مر

خطيتهيركأنأرادللثريعةأمابازاكانيوصف

نؤره.القدسالروحمنحبلىأنهاعلمحينسزا

ولدتحتىبعرفهالمولكنهبتهإلىفأخذهاالملاك

ا:18-25(.)متيسوعفسماهالبكر،ابنها

2:13-)متوالطفلمردممعمصرإلىوهرب

هيرودسموتبعداسائلأرضإلىوعاد.15(

الناصرةفيوأقام4(.2:91-ا)متالكبير

معذبيوضهانلوقايوردي(.2:22)مت

فيلحمبيتإلىالجليلفيالنا!رةمنا!بلىامرأته

الاحصاءجدولعلىفاكليتسخلااليهودية

لحمبيتفيؤلديصوعوان2:4-6(،الو

التقدمةلوقايوردهذاإلىبالاضافةي(.2:6الو
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الناصرةإلىالرجوع2:22-38(،الوالهيكلإلى

حسبأورشليمإلىالحج2:93-.4(،الو

كانيوعأنأخيزاوذكر.ه(.الوالشريعة

51(.2:الولوالدبهمطبغا

أورشليمسكن(.الرامة)منالرامييوسف3(،

27:016(.)متالصخرفيقبرالنفسهحفرحبث

يصوع.دفنفيوخاصةالآلامفصةفيدوزالعب

الشخص!ياتمنوكان27:57()متكنناكان

وصالح!تقئارجلأكان15:3!ا(.)مرالبارزة

المجلسأيالسنهدربنأعضاءومن.ه(:23الو

يوافقلم:ه":23لو؟:1543)مرالأعلىاليهودفي

فييسوعتلميذكانوتصزفه(.المجلسرأيعلى

موتبعد.38(:91)بواليهودمنخافلأنهالخفاء

فيودفنه،معقمهجسدبيلاطسمنطلببسوع

يوحسبوز(.27:57-،6)متالخاصقبره

نيفوديموس.ذلكعلىياعده:9138-42

برسابا.5رجبرسابايوسف4(،

برنابا.ءرجبرنابايوسفه("

منتجآلابنهكانب!اكر.قبيلةمن،6(

الميعادأرضإلىمو!ىأرسلهمالذينالجواصيس

:8(.13)عد

2(.25:أخ)اداودأيامفيموشقاركاهن7("

.ا:2(.)عزغربةامرأةنزؤجإصانيلي84(

البيمنالعودةبعدكهنرتيهةعانلةرئيى9(،

:14(.12)نح

ابنهو8:ا(.)بيهرديتأجدادمن.1(4

بهوداحكمعزربامعالمكابييهوذاسفمهزكرلا.

18-91(.بم5مك)1جلحادعلىحملتهخلال

عليهتغلب.اليهوديةالحربقؤادأحد،11(

تعليمةخالفأنبعد..مق164سنةجورجياس

يمنية.فيوسحقهيهوذا،

:91(.8:2215:مك)2متتياأبناهأحد12(4

3:24،الويسوعأجدادمناثنان134:01(

ابنوالئاني.ينايووالدمتتياابنهوالأول03(

يهوذا.ووالديونام

وسمعانبعقوبشقيقوكلولا،مريمابن14(،
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؟6:3،15مر؟27:56بم5،:13)تويهوذا

.الربإخوةأحدانه47(04،0

..مقالقرنفيممرفياتفتالصة(واسناتيوسف

معبوسفزواجعنمدراشيخبرب.م.أو

فوطيفار.المصريللكاهنالوثنيةالانجةاسنات

"رج.الربديانةالىالمهتديةمئالاشاتصارت

.واسناتيوسفىب

القبطيةفينجضهااحئفظ.منحولةتصةالنجاريوسف

بينحديئاالقصةهذهتورد.والسريانيةوالعرببة

إلىتعود.وموتهيوسفحياةعنورسلهيسوع

الخار.يوصفخبر،رج.الراجالقرن

رجلا012ومعهالسبيمنعادرجليوسفيا

وبرفقةارتحثششاايامفيذلككان8:.ا(.)عز

عزرا.

الفديمايرائيلفيالرابمالجيلمنتناحلضابنيويي

رابييدعلىالدارسينوآخر)..ا-016(.

يو!ي.رابيالتمودي؟ألتقليدسضاهعقيبة.،

وفيالمثناة،فيمرة003نعاليصهذكرت

برجمهودا!زميلهمثلهامأدورألعب.برايتوت!!

وكان،جديدمنالسنهدرين،تكولنفي،ايلاي

كليكنكانهذاويهودا.هاناسيجمهودا*معلم

قرارآيأخذحينحلفتابنيوصيلرال!احترام

صفوربةفيالذباغمهنةيوسيمارسثرلعيآ.

الخمسةأبناؤه.رابينينةواكادميةمحكحةكؤنحيث

مرموتين.علماءكانوا

)ف!فيوس(يوبفوس

.م.ب38صنةأورشليمفيولد.حباتهأؤلأ:.

منأمهوكانت.كهنوتئةعائلةمنلمحذرتقرلئا.

إلىالسنهدرينفأرسلهبالبونانيةأأ.الحشمونتين

المسجونين.الكهنةتحرلرثأنفيليفاوضرومة

تأثيزارومةعليهوأئرتمهثت!هفيبوشفوسنجح

الحربوخلالشائا.بعديزللموكانكب!زا

قاندعين.م.ب66سنةاندلعتالتيالي!هودئة

التجأالمنطقةالرومانئوناجتاحوحين.الجليل

أنهناكوقرروامغارةإلىرجلا04معيوسيفوس

وألقيتللعدو.يشسلموالثلاالآخرالواحدبقتل

فاطيوشا

معحيايوسيفوسوظل،الحيلةولعبتالقرعة

قئده.الروممانإلىيستسلمابأنفأقنعهله.رفيق

الرومانيين.ثفةعلىحازولكنهفسباسيانس،

حاايضعوابأنالمتمزدينيقنعأنوحاول

بحمايةرومةفييوسيفوسأقاملتمزدهم.

001سنةحوالمطمات.تيطسوابنهفباسيانس

البهود.منمزدرى

"الحربكمؤزخيوسيفوسكرفآئار،.:ثايخا.

عنالمنقولةاليونانيةالن!خةأنملك"،اليهودية

العادئات1ودؤن(.ضاعتالتيالارايةالنسخة

إلىاليهوديغيرالعالمفعزفكتائا02في"اليهودية

العالمعندافع"ابيون"ضدكنابهوفي.البهودمم!أالعا

خبرفهيالذانيةالسيرةأما.عظمتهوبيناليهودي

وسنةصاسنةبين،دومييانسزمنفي؟ونظرل!

طيرية.امينبوسشلهجومعرضةكانتساعة،69

العالمي.الأدبقهافةم!نةيوسيدوس:ثالثا.

يكفحينالموضوكةالمراتبعضتنقمهقد

شرةلمعرفةالأولالمرجعكتهتبقىولكن،تاريخه

الثافي.الهيكل

نسلمن.الخمسةمشلامأبناءأحدحاسديوثب

02(.3:أخ)ايوياكينالملك

ورئيسشمعونقيلةمنامصيا.بنبوشايوثا

4:34(.أخ)افيهاعشيرة

يقضي.،يحكمالرب:يوشافاط

:ابوه0+87-848()يهوذامملكةفي4الملك(41

اسائيل:فيعاصره.شلميبنتعزوبة:امهآسا.

-17أخ2؟اه41-22:امليورام،احزلا،اخاب

يورامابنهزؤج.بالنجاحالطوللعهدهتكفل.2.

بينالصداقةفعضقاسرائلملكابنةعثليامن

يذكر:ابيهخطىاتغالدييةالوجهةومن.المملكتين

التقييوشافاطمحتهأخ2وجمظهر.المخنثينازالةملا

وتقولة18:4-11(أخ)2العدالةتنظيمفيذكر

عاولةولكن17:.أ-91(.أخ)2الجيثى

)د!ثنهاعاوفيرالتجارئةالملاحةاصئئناف

.يورام،خلفه.بالفشلباءت(سليمان

انه:43(110أخ)اداودمعالمحاربيناحد24(



يدوا،طفايوشا

المتني.يوشافاط

أيامفيالأرشيفعلىالمحافظأوالمسجل،3(

؟816،02:24:صم)2وسليمانداود

.(18:15أ!أ،4:3ملا

تابوتنقلخلالالمرسيقتينالكهنةأحد44(

داودأيامفيأورشليمإلىاالقديمالعهد

:24(.15أخ)1

4:17(.)اعلسليمانوكلاءأحد5(،

يساكر.فيفاروخبنيوضافاط

ملكياهووالدهونمشيبنيوشافاط،6(

14(.9:2"مل)2اسائبل

بدين،الله)وادي:ر!زياسمواديبوشاظط،

شعبهأعداءالربيدبنفيهالذيللمكان(يقضي

:،الوادياسم4:12يوءفي12(.4:2،)يوء

جفرافي.اسمأماملسنا،اذن.القراراوالقطعوادي

واديهويوشافاطواديإنخطأقالواهذابعد

أورشليم.ثرقيئالواتعقدرون

قبيلةفيعائلةرئيىهوالذيياهووالديوشبيا

ي(.:435أخ)اشمعون

يرلبايشقيق.46(:11أخ)اداودأبطالأحدبوشويا

ألناعم.وابن

يوشع.الرب.الخلاصيحطيالرب:بوشا

ابن)064-906(0يهوذامملكةفي16الملك1(4

امونخلف.بصقةمنعدايابنتويديدةامرن

موتبعد34-35(.أخ032؟22:ا-23:مل)2

العرشيوشيااعتلى،وامونمنسىالضريردنالملكين

يعتبرهسنة.31وملك.سنوات8بعمروهو

يهوذا،ملوكوأتقىأفضلمنالاشراعيالمؤرخ

لحكمه،8السنةفيوحزقيا.داودبجانبويجعله

كلازال12،السنةوفي.ال!عبادةبقضيةاهتم

يهوذافيفقطليس،ومذابحهاومعابدهاالتماثيل

بترميمبدأ18السنةوفيأيضا.اسرائيلقيبل

العهدينخلالاهملالذياورشليمهيكل

كتئمفالاصلاحاعمالوخلال.السابقين

هذافكان(.الاشتراع)ثثنيةالشريعةكاب

عهدولتجديدعميقلاصلاحمناسبةا!تئاف

1434

نجدبدفيهنئمفريدفصحبعيدواحتفلواسيناء.

المملكةانحطاطمنيوشاواستفادالعهد.

وحين.الشمالمملكةإلىسلطانهليمذالأشورية

906سنةممرملك)906-595(الثانينكوصار

البابليينضداشرريةملكلي!اعدالفراتنحو

لنكوفتصذىاملاكهعلىخاهـيوشيا،والمادايين

قعاد.قاتلةاصابةوأصيباخهزم.يزرعيلسهلفي

فيه،مرثاةارمياأتفمات.حيثاورشليمإلى

ولكن.يوآحاز،خلفه.ضاعتالمرئاةهذهولكن

اسمه)جعليوداقيم*مكانهوجعل،عزلهالفرعون

.(الباقيم"

زكرياللنبيومعاصرصفنياابن،2(

6:01(.)زك

اشترافي.إصلاح*رجاصلاحيوشا،

القبطيةالكنيسة"رجاخمبماس!فبوصاب

.المقدسوالكتاب

ابن8(3:20،)عزكاهن.عادلبهوه:بوصاداق

بابلإلىئفي.صادوقعبرهروننسلومنسايا

رئيىاوليث!وعوالدهو4(.5:04-اأخ)ا

ابنبوياقيموجذ2:36!)عزالمنفىمنعادكهنة

:7(.ا)باحلقيا

يهوذاجبلفيمدية.السهليطة:أوبوطة

21:16()يشكهنوتيةمدية15:هه(،)بش

.حبرونمنالجنوبإلىكلم9تبعد.يطة:اليومهي

فيهاؤلدالتييهوذامديةأنيرونشراحهناك

الفديم.العهديوطةهي93(:االوالمعمدانيوحنا

يطة.-جهوذا.بالحروفلباهاكانوببدو

إلىانضمواالذينالقورحيينأحد.عونالرب:يوعزر

:7(.12أخ)املكابصبرأنقبلداود

خزائنعلىموكلاكانداود.عبيداحديرعاش

27:28(.أخ)االزت

جهوذاملكأمصياأمأورشيم.منيوعذان

25:1(.أح2=14:2مل)2

ثلاثةوالد.الملكثاولنسلمن.بنيامينييوعدة

42(.:9أخأايعرة-آصيلابناءوجدأبناء

فيأقامالذيسلروالد.نجياميني11:7.نحيرعيد
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السبي.منالعودةبعدأورشليم

ومنجدارمنيروحامابنيكانازبديا.اخوبوعيلة

يصيرأنقبلداودالىانضمواالذينالبنيامينيين

12:8(.أ!)املكأ

شيلةعبريهوذانسلمنيولاقيم.منيثتقيولبم

4:22(.أخ)ا

التقليدفي.عمرامزوجة.لاويقبيلةمنيوكابد

ومريم02(:6)خروموسىهرونأمهيالكهنوتي

موسىلولادةخبرأقدمإن26:95(.)عد

أبيه،اسمولاأمهاسميذكرلا2:ا-.ا()خر

منه.اكبرأخألهأنيشيرولا

أرسلهمالذينأحد.شلميابنيوكليوخلأويوكل

سيضطهدهذابعدإرميا.صلواتليطلبواصدقيا

.(38:1)ارارميا

يقودانإليهأوكل.أوغسطسفرقةقائديولوس

1(.27:)أعرومةإكنجمرلةمنبولسالسجين

)أعصيداإكالنزولخلالبولسمعلطيفأكان

حذرهالذيالرسول!بكلامبثقلمولكنه27:3(.

يخفصه،أنقزرولكنا(.27:ا)أعالسفرمن

السفيةتحطمتحينالحجناءتتلمنالجنودفمنع

27:43(.)أعمالطةشاطئعلى

عليهايسلم16:15(.)رورومةمنمسيحبةيولية

العهديذكرهالاغيرها.علىيسلمكمابولس

ذلك.بحدالجديد

هواليوم.هيمارا:اليونانثةفي.موي:العبربةفييوم

الصباحعنالمساءتفصلالتيالزمنتةالمسافةأولا

العرئةفيلليومالاولالمعنىهوهذاالنهار.أ-

الزمنهويومللفظةالأولالمدلول،أجلأيضا(.

ندكونحنالم!اء.شفقحتىالفجرمنبمتذالذي

ا:25؟)تلىبالنورثبالليلنقابلهحينعليه

وئقسم11:9-.ا(.يو،ب24:16أكا8:22،

باكر(،ر،ق)بالصباح:فتراتثلاثاليرم

رج.(الغروب،بر)عالمساء،)صهورايم(الظهر

92!:24لو؟دا6:)إريميلفاليوم.18ة55مز

عندئذ.لليلمكاضهاوتتركالثمستنزلحين

عبارةنجدوهكذا.واللياليالأيامتعاتنشهد

لا2؟9:اعد2؟13:اخرفي"والليل"اليوم

8:92،املا:8؟يث!بم28:66تث8:35،

28؟91...مزا:2؟32:4،إش

الثافيالمعنىهوذاك.ساعة24أيضااليومويعني

)أيالأولالمعنىفيالبومنضمالتيالوتثلفسحة

اليونانثة،في13.ا:8،)تكالليلمعالنها!(

كواليالحالةهذهفي25(.:11كور2،نختيمارون

الشصى،طلوعمعيبدأبليلهالنهارانوبما.الأيام

فيطبيعيبشكليبدأ،ساعة24بمعنىفالنهار

بدأحينالخلقأياممنالأولاليومانتهى.الصباح

حتىوهكذا،.الثافياليومصباحمعالثانياليوم

.الصباحإلىالصباحمناليوميعذونكانوا،المنفى

منانطلاقااليوميعدونبدأوا،المنفىبعدولكن

،صباحوكانمساء،)وكانالشمسغياب

المنفىيعدالتيالصعوصتحذثتإنولكن(.اتلث

؟:416أس؟13:91)نحالمساءفياليومبدايةعن

الحقبةفنصوص34:.ا(،إش55:18؟مز

إلىالصباحمنالعذتسندلابابلل!بيالسابقة

الاعيادفكلندار:32(.11عدعدا)ماالصباح

نأالطبيعيئمنكانإذن.قمرفيكلندارهواليهودتة

أوجهنصتزأننشطيعساعةالماء،فياليوميبلأ

الم!اءوئذكر.فيهنحنالذياليومونحذدالقمر

الفصحعيدبدايةأنهعلىواضحبشكل

32(.16:03،الاالتكفيروعيد12:18()خر

.الصباحفيالنهاريبدأالمصرلينثإلىبالنسبة

المساءفييبدأفهو،الرافدينبلادإلىوبالنسبة

.وحدةعثرةاثنتييقسموهوالعبرانئون(.)تجهم

الحهدفيبعدنجدلا.ساعينوحدةكلوتقابل

نجدماعداما،صاعاتإلىاليوملتقسيماثزاالقديم

فينقرأهادرجاتلعشرسرقيذكرفي

الومعذعادةأما38:8.إشا،02:9--امل2

الرومانيين.إلىفتعود،اللبلنصفمنانطلافا

سئماولااليومعنالبيبلثةالنصوصوئتحذث

منحفبةعلىللدلالةم(يم)يالجمعصيغةفي

نعود،714:ميفي.طوللةأوقصه!ةتكونالوقت

إلى4:32تثوفيمصرمنالتحرلرزمنإلى



التكفيريوم

والانسانالعالمخلقفذمزتالتيالسنوات

5:7؟عب)رجالحياةمدىإلى3:17(،)ئك

أيامالحصاد.زمنإلى03:14وتك7:3(.

32:.ا؟)عد"اليومذلكفي9وعبارةالحصاد.

يومإلىتعودقد92:2(،أخا1؟25:9:26؟إش

منبومإلىنعودلا.البومهذافبلبومإلىأوسابق

زمنأوالناسيتذكرهيومإلىبل،محددغيرالأيام

"باحربعبارةأما.شتجلىأواللهقدرةفيهتخلت

2(،:2إش3،:4تث؟1؟94)نكهياميمأ

وقد.الأزمنةنهابةفيلا،الآتيةالأيامفيفنترجمها

نعارضفيالنورزمنهو.رمزقيمحنىلليوميكون

أ:9-.ا؟ا4؟ة9)يووالظلمةالعتمةمع

زمنبالاحرىأو5:ه(،اتس13:12،رو

لنفبهالذي3:01(1:91؟بط)2الرصثمحيء

الليلمحنىءبسببالظلامبعرفاليوميعود

التيالدياناتسائرأما(.الربيرم25؟21:أرؤ

عناخلفتفقد،!ثؤمأيامكلندارهافيجحلت

عنهاتكلم!ان.الث!ؤمأيامنذكرلاالتيالتوراة

منالمؤمنينيحذرفلكي4:.اغلفيبولس

الممارسة.تلكعنتتيعبودئةفيالسقوط

يروفككل..موي"،العريةفيالتكفيركلم

ا!رانيليعبدهوكيبور.يومالت!كفر.يومم".

فيإلائذكرلاأنهغير.قديمةعناصريتضضن

معونكئفت،المنفىبعدجاءت،منأخرةنصوص

زمنأما.المنفىبعدالهيكلبناءإعادةزمن

وقد.الخرلففي،تشرين01فهربالعيدالاحتفال

45:18حزلأنمتأخر،وقتفيالزمنهذاحذد

هاكالعيد؟يتئمكيف.الربغقالتطهيريجعل

التكفير:يومعنتتحذثفقطنصوصأربعة

16لاا؟92:7-اعد23:27،25:9-35،لا

العيد.هذاعنئفصييةصورةنجدجث

استحدادات1(0.-أ:16الاللعيدالاصتعداد

تكفيروذبائحخاصة!لابس.اللهحضرةفيهرون

للاخفال.ملخضا1آ6-.فيونجدا-4(.آ)

قسموهو،:6-1628لافيمفصلاالطقسويأتي

في.المنفىبعدماإلىيعودطقىفيأدخلفديم
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المعهبد.الخيمةأماموالني!انالعجلبفزب،ا.آ6-

ونبسللربتبسفيكون،القرعةتلقىثم

خطيثةعنالعجليذبحآ11-14فيلعزازبل.

رئشىيدخلوحين.بيتهوخطنةالكهنةرئيس

ينطيبخورمنغماتايحرقالمعبد،إلىالكهنة

بالدميرشوخفيئ.حاضرهناهوفالتهالغشاء.

صغالدميرشنثموالغشاء،الحهدتابوتاولأ

تيسىالكهنةرنيسبنحر،ا-91آهفي.مرات

حينئذ.العجلبدمفعلهمابدمهويفعلالخطيئة

عليهولمارس،المذبحنحوالكهنةرئيسيخرج

بدمالعجلدميمزجالخطايا.منالحلطقس

حوله.وماالمذبحقرونعلىمنهماوبضعالتي!،

يطفره.كيمراتسبعالمذبحيرشنذاكعند

قدس،الهيكلفيمكانأقدسبتطقروهكذا

-2.آفي.فيهالذيالمذبحمعالقدسثم،الاقداس

حثا،فئالذيالتيسالكهنةرئيسيقذم22،

عليهيدبهيضع.عزازيلأجلمنقرعتهوألقيت

بتشالاحتفالهذا.الشعبخطاياكلإليهفينقل

الثمحبعنئغدالتيالخطيئةنقلإلىيرمزالمحرقة

القوىمقامحيثالصحراءإلىالتيسنئبعذحين

فيجذا.قديمطقسأمامهنانحنالشيطانئة.

يتطفر،،ملابسهالكهنةرئيصينزعآ25-22،

اليومئة.المساءذببحةويقذم*بسه،يستعيد

هويتطفرالصحراءإلىعزازبلتيسقادوالذي

إلىالخطيئةوتيسالعجلولمجمل)آ26(.أيضا

كاملأ.حرفاولمجرقافيهذبحاالمقذسالورخارج

وجاءث)آ27-28(.يتطفربالحرقتاموالذي

دؤنمماآخر92-16:34لاحذد.ملحفةفرائض

والعطلةالصوموفرضالعيدزمن16:لافي

الكهنةرئيسبأنذكرثمالنكفير.يومفيالس!ئة

النكفير.طقسبنئمانلهبحق،وحده

يومطقوسإنالتكفير؟عيدلاهوتهوما

الكهنةرئشتطهير:ثلاثةعناصرتبرزالتكفير

الشمبتطهبر23(.،611،14،،ا-16:4الا

تطهير26(.02-22،،79،01،15،،)آه

حاسثادوزاالدموللب.عه!(،-91آ16)المعبد
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إلىنقذمهفحبن،الحياةمركزآنهبما22(.9:أعب

مزعلىتكذستالتيوالطقوس.التطهيرننالالله

علاقاتإعادةتتوخىالتكفير،لتحفقالعصرر

نأيربداللهأنعلىتدككما.وشعبهاللهببنعادتة

هرالتكفيريوم.الخطيئةفيوخ!الذيالخاطىيرحم

58(.إش)رجالصومفيالمؤمنيعيثه.تولةيوم

العيثىإمكانثةلهماللهيقذم،العبخطايافرغم

التكفير.عيدفيمجت3عديدةطقوسهناك.معه

فيواحد!كيتو":عيدبنالاكاديونعرف

(.نيسان-)اذارنيزانفي،الشةمنالأولالشهر

تثرين-)ايلولثريفي،الساجالث!هرفيوآخر

ؤجداوغاريتوفي.مطلقتطهيريومهو(.الأول

حزوصؤر.تكفيرعيدعنيتحذثطقوسكتاب

ثوشعولكنالمعبد.تطهيررؤيتهفي45:18-02

وتعضقها،المتعاقبةوتكئفاتهاالنكفيرليتورجبة

هذاكل،والغفرانالخطيئةلاهوثفيالمستمر

تيسطق!ىفيجذاقديمةعاصرندركجعلنا

"زغموكو"عيدخلال.المحرقةتي!أوعزازيل

يتثم،الفوريمبعيدالثيءبحضيرتبطالذي،البابلي

جثةبواسطةنبو-مردوك-بالمعابدتطهير

تيسعلىئنقلكماالخطاياعليهئقلخروف

بهاء)091-018(سيراخابنوصؤر،عزازيل

،ه)05:النكفيربومفيالثانيصمعانالكهنةرئبس

5:17(.34:17-91؟يوبرخ2؟91-ا11،

المغارةيخا)رجدحبقوقتفشرشذدقمرانوقي

)الأسيانيون(البرفمعمالعيد.زمنعلى!الأولى

الكلنداريتبعانلا)الحشمولئون(المنافقوالكاهن

-243(3024:)العادباتيوسبفوسأما.الواحد

أ:186-الخاصة)الشراخالاسكندرافيوفيلون

.الصوممدلولأبرزافقده!ا(

العهدفيفماذا.العهدينبينماحقبةفيهذا

الذييصوع)الم!يح3:25رونمنمعالجديد؟

صار(بدمهبالايماننكفبرأداةفأقامهاللهسبق

فيهوالتكفير.يومفييتثمماجوهرنفسهالمسيح

والدموأداخها.الدهمعالمصالحةموضععينهالوقت

عبأماالبحر.جميعأجلمنحياتهعطةيعني

الربيوم

الخيراتأحبارعظيمالم!يحسفجعل-14اا9:

جسدهصعينهالوقتفيهوالمعبدجثالآتية

يأ،حياتهفعطئة.عبرهاالتيوالسماواتالممخد

الابديوالفداء،النهائيالتحرلرنالتتددمه،

خلالتضتزمنئةتحرلراتمعيتعارضالذي

يجديعادماوالجداءالتيوسفدم.اسرائيلتاريخ

علىا-1313:ا9:7-.ا؟عبودتتنفغا.

فيودثت،العظيمللتكفيرالسنوفيالطقسعظمة

بولسوانتقل.الكافيةغيرحدودهعلىعينهالوقت

؟57:)اكورالمسيعجسدإلىالهيكلمن

العبادةلغةفحؤل3:23-25(رو:16-22؟ا.

إليهوجودئاواقغاإياهاجاعلأ،القديمالعهدفي

مقدسة،،حتةذبيحةلتهثشصنانقذملكيندعى

)روالروحثةالعبادةتتحفقهكذادته:مرضية

بفضل:خاطىكليشطبع،لئهفأمام-2(.ا:12

عهدفيمكانهيحدأن،الموتمنالفائمالمسيح

مسكولب.ئعدذيجديد

فيمرازاترد!يهوه)يومالربيومعبارةإنالرببوم

علىيدكفهو،"اليوم"ذاكمرازابسفىواذ.التوراة

ا!2:ا)اشجذامحدذامدلولأتمثلالعبارةأن

.ا؟ا:تس01:122،لو7:22؟مت8:9،عا

"اليوم،أيضاويسضى4:8(.12!اتتم2

3:13؟كور3:911؟ملا7:7-8؟)حز

وحسبا:91(.بط2"ا:25،عب:4؟هأف

)جلبت2ا:امرافي"الوم،الماصوري،النصن

نأكير.أورشليمدماريومهو(اعلنتالذيالنهار

بومأممط،اليومجلبتصحيخا:يفرضالسياق

يوم587:كارثةفسفى34:12حزأما.الرب

يمزأتصويزاالربيوملمحمؤروهكذا.وظلمةغمامة

ا!15.صفبم2:2يوءفيأيضانجده

عايدل.بالمضمونونبدأ.القديمالعهدفي1(،

عنى،الثامنالقرنفيالربيومأنعلىا5:8-.

(،سعادة)أروخيربركةيوم،الئعبإلىبالنسبة

!لادأي،كالربجمهوهيظهرفبهيوئا،نوريوتم

ضذانتقاميومهويهوهيوم15عووفي.المخفص

يومهو،2-ا:12زك،9-4:14يوءوفي.أدوم



الربيوم

رفعتالتيالمجاورةالثعوبجميعمنانتقام

المختاروهوظن،فالشعب.أورشليمعلىيدها

إلىدائثايستندأنيستطيعأنهالعهد،ئتهأختيازا

نإ:الفكرةهذهضذعاموسفنهض.الربتدخل

والبقاءالمناعةلثرطولاتيدبلايكفللاالاختيار

بقطعالمرتبطة،الوصاباممارسةيقرضإنه.الحياةفي

يصبح،بالتزاماتهيفيلاالشبكانفإنالعهد.

)3:12(.هلاكهسببلهالذاختيار

العمقفيتيقنالذيالنبيرأىالظروتهذهفي

لاالربيومأن،الاخلاقبئللنظامالمقذسبالطاج

دينونةيومبل،خلاصيوميكونأنبمكن

5:18-.2")2:13-16"حاووعقاب

حرمعاموسأنيعنيلاهذا8:9-.ا(.

فيكانكما"الربأيوم!صعناهامنالعبارة

يومفي2:6-22:فيأشرأىوكذلك.الأصل

الله.علىيترتعبشرفيتكبزكلتفنيدينونة،الرب

إبرازسوىالربيوملوجودسببلا،نظرهففي

إنهاليومذاكعن7:14،اصفوقال.اللهتامي

وتمثل.الاوثانعثادعنيعفولاوهو.غضبيوم

نقولوكذا.عبنهالضكلبهذاالربيوم7:27حز

بثسكلالجراداجتياحفيرأىالذييوئيلعن

الربيومفييحصلالذيالدمارعنعلامة،كارثة

تحملالتيدينوننهفتجاه9(.2:2-ا)1:15؟

21:12-والاهنداءبالتولةإلانفلتلا،العدم

:ليهوهقتالكيومالرفييومبدا2فوفي17(.

رج؟511،!)آ2عديدجيثىرأسعلىبأقيفهو

لاالجنود(ربثصباؤوتولقب.ا:36عد

)آ2(الدكنالمححابمنالربينطلق.يقاوم

علىويرعدا()آس-اوالرعودالبروقوسط

)آ2(.الحاصشعبهعلىثم.أعدائه

ولكن.خلاصيومالربرومكانالأصلفي

منعقابيومهو:ملتبئماصارالانبياءكرازةبتأثبر

عليرئيلويثذد.للابراروخلاصالأشرارأجل

يهوذالابالرعبيضرب،جهةمن:الوجهتينهاتين

سائرخاصبثكلبل)3:4-ه(،وحسب

91-،)4:12-15أعداؤههمالذينالمثعوب
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ايومحمل،عينهرللسبب،ثانيةجهةومن.2(.

4:16-؟)3:هصهيونإلىأولأالخلاصالرب

)3:5(.الرلتباصميدعونالذينجميع!الى21(

:الفردوسموضوعالرلثبيوميربط:418يوءإن

الربليوم،إذن.البداياتإلىثحيدناالأزمنةفنهاية

حقبهةيدشنأنهبمعنى،واضحاسكاتولوجيئطاج

الطاج14زكفيونجد2(..:)4الأخيرةالخلا!!

يهوهأنكير،أورشجسئسلب:الرفيليومنفحط

يومفيالماضيفيقاتلكماالقثة،ويخقصيأتي

الشبمنأحياءظتواوالذين)آ3-4(.اغتا!ا

موضوعنجدأيضاوهنا.8(ت)آ6الربإلىيعودون

)آ7(الاسكاتولوجيوطابعه)آ6-8(الفردوس

يومهوالربيوم91،2-ا3:2-5،ملافي

سينقونالذينللفانرين،أخلاقيئوتطهيرتنقية

ال!ز.شمسوتشفيهم)آ2-3(.والذ!كالفضة

يحترقؤنالذينالخاطئينعلىخكميومأيضاوهو

2(.ا)آالأبرارأرجلندوسهمأو)آ91(كالقش

إيمانعنيعبزالردثيومإنالقول!نشطيعتإذن

تدخلوهو،الأرضعلىاللهقبلمنقديربتدخل

وشذوواوالظفرتةالسحريةأصولهمنالأنبياءنفاه

الربيومدورإن.والأخلاقيالقانوفنطابعهعلى

الدينونة.نارفيوالأمماسائيكيعبرأنهو

فقطيخرجمنهاالتيالأخيرةالمحنةوستكون

تارةيتماهونالناجونوهؤلاء.اللهبنعمةالناجون

معوطوزااسرائل،نخبةمعأواصرائيل،يع

الأمم.جميعمنالأبرار

نإتالمنهناك؟الربيومأصولنجدأين

لا.التوراةفياسكاتولوجيئكاتبأولكانحزقيال

تعودالاسكاتولرجيالأن،القولهذايسندشيء

تقولفكرةفيآخرونوتوشمع.حزتيالقيماإلى

سطرةإسقاطمنولدتقدالاسكاتولوجاإدط

سوىالرببوميكونلا،اذن.المستقبلعلىالخلق

تهذدساعة،والنهائيئالمنجذد،الخالقاللهتدخل

كتاباتأنفحع.الكونتفنيبأنالخواءعودة

الانتظارفإنصيتولوجية،صماتمثلتالانجياء

اسائيلإلىخاصبثكلينتيالاسكاتولوجيئ
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آخركاتثوبحث.الشعبهذافيأصولهويجد

.المفترضالتتويجعيدفيالربيرمأصلعن

يحتفكالذي،البابليال!ةرأسعيدمعفبالقيامى

كملكوتتويجهالخواء،علىمردوكبانتصار

بدايةوفي،عبادئةدرامافياسائيلعاش،الكون

وبدقرشعبهيخفصالذياللهعمكسنة،كل

.والأرضالسصاءملكاللهيصبحوهكذا.أعداءه

عيد،السنوىالميدهذابأنالوعيتامىولكن

فولدت،أرضهفيالكاملةاللهإقامةيحفقلا،التتولج

خاصتدخلنتيجةالعيدهذامنتجعلفكرة

نأوبما.الرلثيومعنفتتحذث،الربمنونهائيئ

نأمع،المنفىزمنفيإلآيدخللمهذاالتترلجعيد

الربيومعنيخدث5:18-02عا

نانشطيعلاأننايعنيفهذاالاسكاتولوجيئ،

الفرضتة.هذهنسند

بالاحتفالالربيرمتربطمماثلةفكرةوكانت

الاحتفالهذاأنغير.الجديدةالسنةبعيدالسنوقي

الحربأي،الماضيمنلواقععبادياإحياءيعتبرلا

بلطالكونبدايةفيوالظلمةالنوربينالميتولرخة

نإ.البداياتلصراعوالمنتظرةالنهالثةالتكملة

"يوممعنىفي"يوم"للفظةالخاصالاستعمال

عو2،:2هو؟92:إش)رجا"حابوم،القتال

أيضا(العربتةفينجدهما)وهذا:3(14زك؟12

حقبةإلىتنتميصورةوهيالمقاتليه!وهوصورة

خر)رجفلسطبنفيالعبرتةالعشائرإقامةسبفت

24:8(،مز35،:01عد؟16ة17بم:153-8

اليهؤلةبأصوا!يرتبطالربيومانتظارأنعلىيدلآن

الخواءميتولوجياتف!يربطريقتهاأعادتالتي

النصوصشهدتعيفه،الوقتوفي.والكون

بهاوعدكمافلسطينصورةفيالفردوسموضوع

3:8،)خروعسلألبناتدزأرضافمثلت.الر!

تصؤربهاالتيالطريقةكانتتلكه(.ة13"17

منهميجعلالذيإلههمتدخلالأولونالعبرانيون

وسعيذا.عظيضاشعئا

الربيومفكرةاستعادقدالجديدالعهدان2(،

،34:يو2:02إأعال!عينيةمن،القديمالمهدمن

الربيوم

5:2؟تساا:14؟كور52:ه؟8،ة1اكور

يساويها:ماأخذكماا(..3:بط2:22،ض2

يهووتحذث.(16:14رؤ؟312:بط)2"الله"يوم

يوء،16:14؟6:17رؤ)رج"العظيم"اليومعن6

فيكلههو3بط2فيالربويوم3:4(.ا؟ا2:

للفافقبنوافناءدينونةيومهو:القديمالعهدخط

)رخوالأرضالسماءبالنارتحترقحين)آ7!

يقيمحيثجديدعالممحثهايخحك3:13(اكور

ماهى،الواخفي(.شاملاحنرالتى،ا-13)!البر

)آ4(.المسيح)باروسيا(محيءمعاليومهذاالكات

5:2،تسافيخاصبشكلواضحوالتماهي

فيالحالةلهذهوصفانجدونحن2:2.ش2

إذن2.8:ا،انسرج4:13-17؟1-ط

ماوهذا.المسيحهوالعبارةهذهفي"الرب"

رج؟المسيحيسوعربنا)يوما:4كور2يؤكده

نأومع2:16..ا؟ا:6،فل5:ه(،اكور

فإنا،العظيمالله"يومعنيتحذث16:14رؤ

هوالذيالمسيحأمامأيضاهناأتاعلىيدكا91:9

الرؤياأنذلكعنبنتج.الادكاتولوجيئالقتالقائد

5-36(:21لو؟13مر؟2425-)تالازائثة

هي)ايفانيا(ةالمسيحظهورفيذروتهاتجدالتئ

13:32،مربم24:36تإرخالردتيومنفسها

(.اليوم"ذلك21:34:لو

يسوعبئن24،27،03،:17،22لووحسب

أيضا)رجالمسيحويومالربيومبينالعلاقةنفسه

الخطفيتسير!الانسانابن"أيامفعبارة.56(8:يو

يسئواأنأنفسهمالانجيلئونتجئبوقد.عينه

مع7:9312:91،بو)قالانانابنيسوع

المتبذلشكلهفيالربفيوم.3(ا:13بم:1223يو

،الكوناشتعال،المسيحظهورأو)كرستوفانيا

فيهيومهوالجديد،العهدفي(كوتةجليانئةحرب

والشزالخطأةليدقربقؤةالميحيتدخل

3:7؟بط2:82،تس5:2،)اكوره

كانواالذينويمخدتالفائزينلبنقي(،16:14رؤ

.(-4:1617تسا؟2:16مل)2لهأمناء

،14زكوفي3-4يوءفي؟الربيوم!كمتى
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العبارةننتمي،جديذاتدببزاالربيرميدئنحبث

عبنهالشيءونفولالاسكاتولوجيا.إلىثكبلا

)نهاية3بط2المونى(،)قبامة2تس4،2اتىعن

؟2:1،4:14؟15ةايوء6؟:13إشإن.(المالم

يعلنونا-3،2:ملا؟7:14،اصف،15عو

الجديد،العهدزمنوفي.قريبأنهعلىالرل!يوم

المسيحأن،قريبالرفييومانأيضاالمؤمنوناعتبر

الرسوليحذر،2:2ش2في.عاجلأشعود

لا:3-4بط2أما.النفسقصيرأنتظارمنالمؤفين

ببوميعتقدونعادواماالذينالناسعنفتتحذث

تأخر.مميئهلأنالرب

16:28؟.ا:23؟متمثلنصوصوهناك

يرملاعلانصحلمحقيقعنتتحذث22،3444:

النهاية()فيالاسكاتولوجيئالطاجوهذا.الرب

لاأنيجبأنهعلىيدك،الربليوممغاوالآقي

مكانايحتليوم،روزنامةفييو!بشكلنتصؤره

نأيجب.الزمنتسلسلفي،الكرونولوجيافيمحذذا

بيوملاحاسمبيرم،أخيربيوملانهاثيبيومنفكر

يدكالمفارقةطرلقعنوهو.اليوماليومهو.النهاية

ولالهبدايةلاسبتفينفكرقد.الأيامنهايةعلى

هنانحن.الأسبوعأيامإلىبالنسبة4(:2)تكنهابة

التاربخ.علىيسموالذياللهسلوكأمامالواقعفي

غايتهإلىالعالميقودعملأنهفيالسلركهذاوبنمئز

بينالمساحةيملألا،يومبشكليبدووما.وكماله

بط2بحسببلآخر،وغروبشسسغروب

قدالمعنىهذافي.المشبنآلافعمليكون3:8،

يومبجعلالذي:2(12دا)رج27:52متيدك

أنعلى،الموتىبقيامةتميزالاسكاتولوجيالرب

27،53:مت)يوعقيامةمعبدأقداليومهذا

بطرسولمحذث2(..؟15اكور25-28؟5:يو

2؟16-أأعالعنصرةأحداثعنعينهالخطفي

الرلث،يومعنفتكمالقدبمالعهدسبقلهذا2(.ا

ذلكفيلجأقدكانالالهيالخلاصعمللأن

أولئكيجببأن34:؟:217ملافاستطاع.الوقت

اللا!شمنون)كانالرببوممنهزئواالذين

البثزلة(العيونتراهعجيبحدثبشكلينتظرونه
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فيهر،آتاللهمرسلإن:قالبعد.يأتلمالذي

المطقرة.الدبنرنةليكشلاللهيأدوبعده،الطرلق

التكفير.يوم"رجكيبوويوم

المكاب.يهوذاهزمهحرئيقائدهونكانورن!نوريوم

نكانور""يومهوبعيدالانتصارهذااليهودفتذكر

107سنةالهيكلدماربحدحتىبهيحتفلونظفوا

يومهوادار13فإن،اليومأماادار.13في..مب

-15(.14مك52؟7:امك)رجلليهودصوم

الغفرانعيديومأكط،البرمتعنيأرامثةكلمةبرها

المشناة.قموعدنظامفيالخاسالمقالالحظيم.

فيكيبوربيومللاحتفالالثمانيةفصولهتكزست

16:ا-34؟الاالكهنةعظيمبرناسةالهيكل

بومفيماذاأ(.92:7-أعد32-23:26؟

لشعدم،الفيامعدم.صاعة24صومكيبور؟

الجنسئة.العلاقاتعنالامتناعجلد،منحذاء

وتوسقا.التلمودانإليهسيمودهذاكل

اليومئ.الطقس5رجا!()الطقس،يومي

بطرسسمحانوالديتحش.الديوحناة،رجيونا

-17(.،42،21:1:ا)يوواندراوس

اعطى.الرب:يرئاثان

فيمنسىإلىقصدااسحه)ئذلموسىحفيد1(4

دانمعبدفيابنائهمعكاهناكان18:35(.قض

بيتلاويهرأيكون:نتساءل18:13(.)قض

بعدفيماانضموالذيالافرايميميخاوكاهنلحم

:27(.:7-1718)قضدانقبيلةإلى

الفلسطيينضدمشهورعارب.شاولابن2(،

يكنلم.2(.-91)اصمداودوصديق(41اصم)

علىمات.وداودشاولببنالصراعفيواضحاموقفه

مرئئةفيداودبكاه31:2(.)اصمالجلبوعجبل

:17-27،.اصم)2شاولولابيهلهكراماأئفها

وامفيبعليوناتانابنتمرهفيداوداسنقبل

اي(.4:4:9؟صم21مفيبوشت

منجتارأقنلداود.اخيشمعاابن،3(

02:6-7(.أخا2؟02-أ21:صم21الفلسطين

ابنهو3(11:داأخ)أداودابطالاحد"4(

الهراري.شاجاى
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232:أخ)ايرحمثيلوحمديهوذاقبيلةمنء(4

.)+

البلادخزائنعنوالمؤولعزلاابن64(

27:25(.أخ)ا

نجزأرجلأوكان.ومسنئارهداودعتم"7(

32(.:27أخ)اوفقيهأ

إلىبوثافاطأرسلهمالذيناللاوييناحد،8(

(17:8أخ)2المعروفإصلاحهأجلمنجهوذامدن

8:6(.)عزعزرامعالسبيمنعادرجل9("

لائحةيجمعأنعزرامنهطلب01(كاهن،

غريباتنساءتزؤجواالذينالاصرائيليين

01:15(.أعز

يوحانانيكونقد.يدوعووالديولاداعابن(11،

11.:12نح.الفنتبينبرديةححسب

الكهنةرئي!يوياقمزمنفيعاشكاهن12(،

14(.:12)نحنحمياوعاصر

الكهنوتيةشمعياعائلةرئيسهو.كاهن،13(

12:89(.)نح

زكرياووالدشمعياعائلةمن144(كاهن

12:35(.)نح

فيارياوضعلارميا.معاصر،15(كاتب

38:26(.1!م!:15)اريتهفيالسجن

الذينأحديوحانان(.)أخرهقارلعإبن"16(

جلاذاعلىحاكماعينأنبعدجدليالزيارةذهبوا

:8(.04)ارالبابليةالسلطةتجلمن

الامينداودوخادمالكهةرئيسابياترابن(174

أخبارحمل17:15-22(.15:36،صم)2

أحيصاعص.معداودإلىثورتهخلالأبشالوم

متتباالكاهنابن.المكابيبنالاخوةأصغر،18(

اخاهخلف24-55(.6:امك8:22؟مك)2

الورةفيهامادوراولب9:28()امكجهوذا

.المكابيون!رج.اليهودية

11:07(.)امكمتتياواخوابشالومابن91(،

11(.:13:+؟12)امكيافااحثل

يونانية،نرجمات،رجعزيثيلبنيونائان

.تيودوسيون

سفر()نيونا

أرامثة.ترجمات*رجنرجوم،بوناثان

أرامئة.ترجماتءرجترجوم،المزعوميوناثان

كرلمااللهكان:يوناداب

عنهيقول.شمعةابنداود،اخيابن،1(

علىاشارالذيوهوجدا.ذكياوكان:الكتاب

ابث!الوماختتامارعلىيحتالانداودابنامنرن

ى(.13:3صم21منهالينال

،35:68،)ارالرلكابيينشيعةمؤيثسى2(،

أخابالملكضدحربهفيياهوساند14(.

اي(.01:5مل)2

4زبولون)فيحافرجتمنامتاي.ابنيونان

الشمالإلىكلم4تبعدالتيالمسدهي.:9113بش

الثافييربعامأنأعلننبئ(.الناصرةمنالشرتي

القديمةحدودهاإلىالبلادسيعيد4(س)837-7

ومليءغريبخبرباسمهارتبط14:25(0مل)2

.يونانسفرفيروقي،بالسخرية

)سفر(يونان

صاثرعنيونانسفريختلف.الاسمأؤلأ:.

اسمبلكاتبهاصميحمللالأنهالنبولةالاسفار

الخبر.بطل

بأناللهمنأمزابونانتلفى.المضمونثايخمات.

الاشوربةالمملكةعاصمةنبنوىفيبالنويةينادي

يتهزبانيونانأراد.الالهيالعقابجهذدهاالتي

ترشيض.إلىذاهبةسفينةفاستقك،المهئةهذهمن

نأالركابفهم،عاصفةريحالسفينةضربتواذ

وألقيت.اللهغضبعليهثارخاطئارجلابينهم

فيئرمىأنطلبالذييونانعلىفوفعتالقرعة

الحوتوابتلع)1:ا-16(.العاصفةلتهدأالبحر

شكر.مزموريونانأنشدالحوتبطنومن.يونان

يحشهوأالثماطئعلىيونانطرحأيامثلائةوبعد

إلىليذ!ثانيةمرةذعي)2:ا-.ا(.أذى

إياهامهدداالمدينةضوراعفيوكرزففعل،نينوى

والثعبالملكسمعاهلها.يفلمإنبالخراب

ا-.1(.)3:المديةعناللهفعفاوتابو)،الكرازة

اعطاهاللهولكن.لنفسهالموتوتمثىيونانغضب

ظلا.تعطيهوكانتفجأةيبستالنيالنبتةمثك



.----جمحفر()-نيونا

أهلهلاكيريدلاأنهيونانالربأفهمالآيةبهذه

1(.ا-ا:41نينوى

يونانإناليوميقولأحدبعدلم.الاصلثالئا:.

لماذا.نينوى)كانت3:3وبسب.يونكاتبهو

بالاراميةاتمأثرةاللغةوبمب(موجودةتعد

(،الخلاص)شموليةالرئبسيةالفكرةوبسب

حواليبابلمنفىبعددونالكتابإننقول

عيرج002سنةقبلحالأي)وفي004السنة

المزعوراماواحدأ.خبرأالكئابيبدو.اإ.94:

بعد.فيمافوضير

الكتابقالالبدايةمنذ.الالبيالفنرابغا:.

/9العادياتيوسيفوس6:8؟،مك)3اليهود

للخبرالتاريخيبالطابموالمميحيون2(ة01

12:38-)متيسوعكلامإلىوإستندوا

لأنالانبياءبينالكتاباليهودوضعوز(.42

بشمولثةترتبطالعيميةميولهولأننبيصاحبه

أيامفينينوىفيكرزيونانإنويقولون.الحلاص

خلفائهأحدأو78()908-االئاكنيراهـيهدد

)645-الثاكفلاسرتغلتسيماولااخلاثةا

يوناننجاحإمكانيةعنيبرهنواأنحاولوا726(.

...الحوتبطنفبالس!توامكايخةنينوىفي

يريدلامثلا.يونفيالئرإحيرى...ولكن

هونعليمايقذاأنبل،التاريخيرويأنالكاتب

كتابفيالكثيرةالعجائبهناك.الخلاصشمولية

فييونان،القرعةةأالعاصفةالمجافيوطابعهاصغير

خروةاللهار!لهالذيالخاصالحوتالبحر،

علىطرحهةيؤذهأالذيالحوتبطنمنيونان

كيفثموتيبصى(.ليلةفيتموالتيابختة،الاطئ

لدىالرعةبهذهعط!ةمدينةتتوبأنيعق!!

حينيسرع!انئجغريبنبيبفمتولةكرازةسماع

كماادياكنمطالخراتخذيونالىآيةعنتحذث

ملكيصادثإلىبالنمبةالح!رايخينإلىالرسالةفعلت

المميح.صتتكلم!حين

يخصرلاالخلاص:الرئيميفوعالموتخاما.

حتىكلهمالبشريشملإنه.اليهودممطالشحبفي

مثله.اليهوديالعالميمثليونإن.خطيئةاكثرهم
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الاناية.فيويعيشرسالتهمنيتهزبأنحاول

قرارالوثنيةالاممإفناءقرارأنثانيةيونويبين

منأفضلهدايتويونالذينفالوثنيون.مثروط

يرلدالله.الخالقلأنهالثر:ابوهواللهالهرد.

أيضايونويبرز.الرحيملانهالئرجميعخلاص

أداةهوالذيارميا()مئلالنبيعدالالمموضوع

علىأيضأويشذد.تتجاوزهالتيإدثهكلمةخدمةفي

وأهلالملاحيناللهإلىتردالتيالكلمةهذهفاعلية

فيالسثئة.البياست!عداداترغمالوثنييننينرى

قضىكما.يونانآيةيسوعيذكرالجديد:العهد

!تلكالحوتبطنفيلياليوثلاثايامئلاثة

إلىاشارةأمامنحناذأاغبر.البيسوخشكون

تقوىأمثولةالقرآنفييونانقصمة.يسوعتيامة

رجلمثلنعمللا.اللهلقراراتوائقواتظار

)يرن!(.الضيقفيكانحينصرخالذيالسمكة

اجةئسامنذالونانلجردكلا!ةرردك()ا!يونان

الكبرىالونانأما.والجزرالبلودويزجنويىحتى

العهدفي.صقلثةعداماالجنربتةايطالياأيفاقضئم

اليونانية.يكانهايتكلىأراضياليونانتعني،الفديم

إأعواحدةمرةالكلمةتردالجديدةالعهدفي

الرومانثة.أخاثيةمقاطعةعلىلتدك2(:02

يونانثة.ترجماتعارج،الترجمات)ار(،يونانية

البونانئة.عزر!رؤبا!رخعزرارؤبا)ار(،يونانبة

اليونائة.باروكرؤيا"رخباروكرؤلا)ال(،يونانية

في.يوناف!الواحد.البونانأيضاويقال)ال(،بونانبون

تدك.الهلينبون:الونانيةوفيم"يت"كالع!هـية

الأصلفي.اليونانثةتتكلمشعوبعلىالألفاظهذه

على.اوبايةأوبيوتيةأهلعلىتدل""هينيلفظة

كإالاولوناليونانثونوصلالتاريخيئطالمسنوى

فيفأتامواالهجراتوتوالت.الئانيالألففيالبلقان

الصغرىلآسيةالغريىالشاطئثمإيجهجزر

على"مدنا"يؤشسواانوامشطاعوا،والقيروان

وصقلتةالجنرلثةوايطالاالاسودالبحرصاطئ

اليونانيةالفروعغتلفعرفتوقد.واسبانيةوغالية

الدورثة.،القبرصثة،لابولئةا،الايونتة:بلهجاتها

الونانئةاللغةانتشرتالاسكندر،حروبومع
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شكلهافيالث!رقكلفيالاتصاللغةوصارت

الوجهةمناثينة.لهجةستالمتفزعالمشنرك

الذيذلكأيالبربراليونالنيعارض،الحضارثة

فيدماترديانةفيوالتدرجالونانئة.يتكملا

بلغةوالتكلمثزكلمنالنقاوةيفترضالوسيس

"المتباري"ينكلماناف!رضاولمببةوق!م.مفهومة

النئالاستبعاداتهذهحزا.يكونوأدناليونانثة

اليالقيمانقلابأهمئةتفهمناالهلينثة،تكؤن

كانتا(.3:اكوة3:28أغلبولسيعرضها

اليونانتةكلهاتنكلمالشتاتفياليهودثةالجماعات

مخمتلفيفثرماوهذا..مبالثانيالقرنحتىأتقه

ثم.السبعينتةستماولااليونالتةإلىالتوراةترجمات

جماعةصيماولاطالجماعاتهذهإن

)الاسفاروافزاأدبئانتاخاأعطواةالاسكندرية

واهتداء(.المنحولةالاسفار،الثانيةالقانونئة

منازعاتينبوعكانالمسيحتةارريانةاإلىاليونانيين

أنيقدرونأغمظنواالذءتالمتهزدينالمسيحيينمع

)علىاليهودنةالتسريعةممارساتعليهميافرضوا

دولصمنرسائلهناك.والاطعمة(الختانمسترئ

لغةأنالنهايةفيونلاحظالأطار.هذافننئفهم

الأدبتقغحتىاليونانثةاللغةظتتاممنيسةا

الشمالثة.أفريفيافيالمسيحيئ

ويهلخوهـيامرأة.حنةأويوحنة:الع!!يةفييونة

يوعنخاها8:13.الرانتياسهيرودسالملك

بأموالها.فساعدته،عضالمرضأوشريرهـومن

المخلصصليبعندالنسرةبعض!معكانت

24:"1(.الو

رومة.منمسيحبةاومسيحي:يونيةاويونياس

!لبولنسيانكلاهمااندرونيكس.يريذكر

الرسالةاعمالإكسبقاهوقد،الاسرفيورفيقاه

:7(.16)رو

ويهتم.يعرفالله:بوياداع

براسطةداودسلالةمنقريباكانكاهنا("

عر-ثعلىالخيفةامرآلهخثصت.يوشابمامرأته

ستبعدعثليا.يدمن،يوآشالولذ6جمهوذا

وجعلعثليا،اسقاطإلىيوياداعتوضل،سنوات

-يوياقي

اقتلع،يوآشمربىكانواذ.بيوآشيعترفونالقواد

إصلاحيةإجراءاتواثخذ،اوهـشليممنبعلعبادة

فيأهملالذيسليهانهيكليرئملكيالملكوديخم

؟11:ا-12مل)2خاصةعثلياأيام

انه24:15أخ2يقول.(16:-22:0124أخ2

مدينةفيالملوكمعودفن،سنة301ابنوهومات

.داود

الكرينيينرئيى!كانالذيبناياوالد،2(

ة2ة8:1802؟صما21داودأيامفيوالفلاتيين

،27:هأخ1

فيداودإلىانضمهروننسلمنرجل"3(

:27(.12أحأ)احبرون

الاشيبالكهةرث!وخلفابن،4(

12:.ا-12(.)نح

العملبمراقبةكلفلارميا.معاصركا!ت5(،

92:26(.ر)1صمامحفهحل.الهيكا!في

الحيباببناءفيضاكأك.فايحءتيرياداع6(4

6(.3:)نحالحديث

بحكماسبا:يويارب

ز!بابلمعالمنفىمنعادكاهـت،1(

كاذطيوياقيمالكهنةرئي!زص!في6(.؟12)نح

)نحالكهنوتةيولاربعائلةرثيسمئيا

يولاقيمنقرأانيجب11:01نحفي12:91(.

ة24:7أحافيا.يدعيا*رخيوياريب.لداط

وهو.الاوكالكهنوتيةالفرتةرئيسهويولاريب

ينتمينسلهإلى9:.ا(.أخ)ااورشليمفييقيم

92(.:14"ا:2مكا)المكابيون

فياأقاالذيمعسياأجدادصت.يهوذاوي2(،

11:15.)نحانمفىبحداورشليم

هذايغفلأالبعضإذوإلىعزرارسول،3!

8:16(.)عز(الاسم

يثبت.،يقيمالله:يولاقيم

ابن)906-895(0جهوذامملكةفي18الملك1(،

23:69-24:7؟مل)2يوآحازوخلفيوشيا

نكوالفرعونعزل906،سنة-8(.36:هأخ2

شة.25عمرهوكانملكايوياقيموجعل!يوآحاز



يوياكين

(الفرعونلهغيزه)أواسمهالمللثغئرالمناسبةوبهذه

الثالثةالسنةوفيالننصيب(.)اسمالياتيمفصار

بابل،ملثنصر،نبوخذاحتل)606(لملكه

بويائيموجعلاى(:ادا،ممط366:أخ)2اورشلبم

بابل.الىأسيرايأخذهاننوىقدوكان،السجنفي

قدنصرنجوخذوكان.تصدهينفذولمتراجعولكنه

وبعد.فلاسنبووالدهموتبحدبابلإلىدعي

بدأ.البابليةالسلطةعلىيرياقيمثارسنواتثلاث

ثماورشليمعلىالنزاةبعضفأرسلنصرنبوخدذ
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تلكفيماتقدكانيواقيمولكن.بنفسهأطل

النبويةمهمتهارميامارساي(.:24مل)2الائناء

وأن،يولاقيمسيرذلالربأنوتنئأيوياقيمأيامفي

هذاأجلمن22:13-91(.)اريدفنلنجئمانه

ي(.361:ر)1ارمباالملكهذااضطهد

،12:01أنحنحميازمنفيالكهنةرئبس2(،

12،.)26

:8(.15)يهيهوديتأيامفيالكهنةريخى34(

!يكنيا.رجبولاكين



تشللئل

المقذسالكتابأحداث





















توضيحيةخرائط
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