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ال!بتفتحكن!تإن

إنه،كنابننأكزهوالمقدسالكاب

مكتبة!

ئخبرناالقالكتبمجموعةهوالمقدسفالكتاب

القدبماسراثبلضبمعافهفطعهالذيالعهدعن

فيأتئهوالذي(القديم)العهدموصىبراسطة

الجديد(.)العهديوع

الكئب

العهدأي،المتدسالكنابمنالأولالفم

معولكن،والمجيناليهودبينشزك،ا!ديم

لا،الروتتانتبعدهمو،فاليهود.الفوارقبعض

الموضوعةالأسفار()أوبالكفإلأيعزفون

المجيبن،صائروأفما.أربعونوهي،بالعبربة

ؤضعتأسفار()أوكتبستةيضيفونف!نهم

صفةالكفهذ.علالبروتانتيطلق.باليونانية

القانونجةابيلفبونهاف!نهمالبافونوائا،أانحولة"

الأولىللمرةالمقدس

وهو،القانوننيثانيأدخلتانهاأىإ،اثاية

.الايمانقاعدة

واحدوهو،الجديدالمهدأى،الثافيوالقم

شفرا(.)اوكتابأ27يضم،المشحينجمغعد

-المقدسالكتابأو-المسيحي"ميهبة!ا

عادةعبمائدك،كتابأ73أو67علىاذأنحنوى

هناك6(.الصفحةفيجدولها)تجدبانحتصرات

ففدذلكومع،الختصراتتوجدكتابةمخواتجاه

.الطبعاتبحبالصغيرةالفوارقبعضتجد

الزبيبأنواع

رفوفعلبهكترتتأنأردتاذا

قصدتف!ن.طرقعذةللىيككان،مكتتك

زنتقدوهكذا.الحجمبحبرتتها،الج!ال

بحسبالمفدسالكتابزبولسالقديىرسانل

بحبرتبتها،العمليةالوجهةقمدتوان.طوفا

المندسال!بف!خمتقدوهكذا.المواضغ
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وانبول!.اثديسرسائلأوالأيخاهأقوال

ترئهاأنإمكمانكزكان،الفكرظؤرقمدت

الذيالزتيبهووهذاظهورها.تاربخبحسب

.الكتابهذاقاثباعهسنحاول

طبعاتجميعقواحدهوالجديدالعهدترئيب

اقديم،العهدأئاالم!جية.المقدسالكتاب

ترتيه:قطرقتانفهناك

ئلاثةاليهودعندالمقدسالكابيتفئن

وهمالأنجياء-ثمالتوراةأوالثريعة:أقام

اقيالكت)ومميا،ولونا،نبياء:مجموعتان

)أضعياالثانونوالأنجيا.أ("التاريجةخطانئيها

(-الآخرونعثروالاثناودانيالوحزقيالوإرميا

.الكتاباتأوالمؤئفاتوأخيرأ

ترتيأائبعتالمقدسالكتابطبعاتمعظم

فق!ئت،اليوناقالمقدساليهابعنمأخوذأ

-كتبالريعةكتب:أقسامأربعةالىالكتب

الأنبياه.كتب-الحكةكتب-الاريخ

اللعات

وقليلبالحبريةؤضعالقديمالعهدكتبمجمل

الكتببعضعداما،بالآرابةمقاطعهامن

قام،.مب.الساجالقرنمن!وابتدا،باليونانية

اصمعيهمأطلقوقداليهود،الحلماء*بعض

بتثكيلالنصوصمعنىبتثبيت"المئوريين"،

وضعتنقاطعنعبارةالتشيهلوهذا،الحروف

أحيانآيسش،ولذلكتحتها.أوالحروففوق

".المئوري"النصالعبريالنص

القرنمنابندااالبونانيةالىالقديمالعهدئرجم

،الأسطورةبحب.الاسكندريةفي.م.قالاك

،حدةعلىواحدكل،كاتبأصبعونبالعملتام

هذ.معىتمامأ.واحدةنرجمةالىفوصلوا

ناشنىفهي:الأهميةمنجانبعلىالأصطورة

وحيمننكونأنإلايمكنلاالترجحةهذهثل

أ.االشعينيةالزجمةهذهسئشيتولذلك.الله

باليونانية،كلهوضعفقد،الجديدا!داما

ذلكفيبهايتكئمونكانواالتىأاالثائعةباللغة

-.الفصحىاليونايةعنتختلفوالخطالزمان

انطلاتأويزجمونيعملونالاخصاعىرجال

للعهدالعبريةالنصوصأي،الأصيةالنصوصمن

الثانية(القانونبةالأسفارعنالنظر)بغضالقدبم

الجديد.للعهداليونايخةوالنصوص

الرجحةنذكر،القديمةالزجاتبينمن

اللاتبية.،الزجمةالقبطيةوالزجمةالريانية

هي،ا"الثائعةالمئاة،اللاتيةالزجصةوهذه

القرن)أواخرهيرولض!القدي!عملمن

م.(.ب.الخاصالقرنأوائلالراج

والآياتاالمول

،المقدسالكتابقراتالىبسهولةللاهتداء

كتابكليقثمأنلانغتوناسطفان!بالفيخطر

1226.النةفيذلكوكان،مرفمةفصولال

رحلةأثناهفي،اصنانر،بيرالمطبعةصاحبوفام

بزقم،1551النةفيوباريىليونبينعربةفي

التقسيمفنثأ،الفصولهذهمنتقريبأجملةكل

.الآياتالى

يطابقلاوآياتفصولالىالتقطغهذاان

لنفهمنراعهأنعينافليص.النصمعقداثمأ



دورجمغلأن،عملأمرولكنه.المىمحى

ت!نه.قدالثر

المزاميرلرتجم

المقدسال!بفيواحدأالمزامبرترقبملش

الدلالةكيفية

فانمة)راجعبانحنمرأولأالكتابئذكر

علىالأولالرتمبدل6(.الصفحة!افنمرات

الأولعنالمقصل،الثافيالرتم،-ويدلالفمل

الآبة.على،مانلبص

الفصل،اتكوينكتاب:يعنى،/2تكق

ضولعذةبينيبمعالأفقوالحط.4الآية،الثافي

النكوبن،:بعي-25زنك.آباتعذةأو

،-28/،تكه(.يخه)بماهالى2الفصول

)بما8الىاالآيات،2الفصل،النكوين:يعق

اثبعتهالذيايونافيالمقدساليهابوفيالعبري

أبامنافيالعادةوجرت.الشائعةاللاتبيةالزجمة

ببنايونافيالترتبمبليهوأنالعبريالنرتبمئعطىأن

قوسين.

المربمعل

مرجتينبينيفصلاوأالمطفحرف8(.فيه

المضافاتاءوحرف،الآياتأوالفصولن!نحتلقين

ت2/4!نك.التابعةوالآبات:يعنىالرفمالى

افى،الآبات4الآبةمراجعةمنبذلااتيعني

تنبعها.

النيوبي،الطربتةهذ.نعبمنحراشجا.ناك

أخرىطرقاهناكولكن.الكتابهذافياصتعحلناها

اسظلأ.أنل



المقدسالكظبفتحأنقبل

القديم،العهدلاسئما،المقدسالكتابان

أوان،تفكرةلديخا.ومحئرأغريايدوكناب

ونعم.البثريةتراثمنجزلأنه،تطنفتحه

على،المؤمننمنكبيرأ.عددأهناكأنأيضأ

المقدص.كتابهمأنهعلىبهيعثهدون،اختلاصم

ماوكثيرأ.نصوصهبعضةنراهالكبةنيونسمع

كتابألكونه،السحرمنضيهيخهافكرةعنهكوئا

كمةعن،مؤمنينكناإن،فيهنجحثأامقدسأ

كنابأأوالمجيالتعليمكتابمننوعأونعذ.،الله

المجة4الأخلاقق

قفبذء،فإتا!الدهثىأخذنا،فتحنا.واذا

لها،فاثدةلاالماضيمنقصمأ،القديمالعهد

الزش،تخطاهاندقديمةأخلاقبةمنوروايات

علىنحمنالاكريةوقصائد،واعتداءاتوحروبأ

منونصائح،مزامبرأ5سئياهاوان،الصلاة

لناء...مبغضةأخلايخة

؟كتابهوهلولكنمحئر...كتاب

بتدزجكنابأ73:مكتة،هثيكلقبل،إنه

المقدسفالكتابش!ألفمنأكزعلىتدوينها

،ومفامرةعاتمانه.جامدةمكتةمناكزهو

باقه.الولىعيهاستحوذضبمغامرة

وضوحأبزبدكسثلأإيك

الذبييويلماماه

بعد،وحدماكانا،دارهماالىوصوليعند

وكانت،معهماا،مشةقضيت.أولادهماانصراف

راشه.

المدبقينهذين(عرفبأفيأعتقدكنت

عاثابيطانشخصان:المعرفةحقالفديتين

.والأحزانالأفراحوصطؤ،ترننصفسوية

جديدتبن،بيتيناليلةتلكؤاكشفتطولكنى

يخ!هاكانكرتونعلبة!كرد:أاكنزهمالىفتحالأنها



العانليةالصورةمن،سنكولاضؤر:ضيهكل

الصورالى،الرسيومالىعهدهايرقىاقط

وبطاقات،عطلةلمشهدأوطفللابتامةالخاطفة

وكانامكر.بعضها،وتقليديةمبتذلة،بريدية

الصورهذهوكانت،علياويعفقانلىيثرحان

أياممنيوملكلفرحأوحزنسصهودالىتنقلب

حيانها.

عائلية:أوراقمنتنغأيضأحياتهماوكانت

منريبةقانمةعنعبارة،هي،العائلةفثجرة

الىبالانتماءفخرأهناتمبحكانت،القديمةالأحما.

يعدلمايجارعقدوهناك.أرضزوالاضلسلالة

عمل"حياةحلمأصحبل،ودتجقةتقلبدبةوثمة

وهناك.عائلعبيتعلىبالحصولتحقققدواذخار

صلواتنجاوركانتالخطبةمدةتبودلترسائل

حفلةعظةوكانت.حياتهاصاعاتلأهموضعت

الأحفاد.أحدقذمهاخرقاءتصدةتجابا!يل

أفيأظنكنتكالحيم.الأسيةوانقضت

واذا،المعرفةحقالقديصبن711صديقينهذينأعرف

معى،احد،وقتوفيمعهما،أكتثف!

مبتذلةكانتالصور،نلكا،وراقتلكحيانهما.

ائقذر.لاأصبحتضدذلكومعلها.قيمةلا

ستجمعةكاملةحياةصارتبلأثياء،تعذ

اتمواضعةالأثاههذهمنكلوكان.ومفرة

لحظةفي.معناهينسجتاريخفيمكانهيتخذ

معأعاشاهاالتياللحظاتبمئاتاكتينا،واحدة

جمحهمالأنهاذاكرتهمافيحفظاهاواقي

جاةخلاصة

التيالخطيةالوثائقمنأوالأشيا.منكلكان

لم!،يبدوالعجوزانالزوجانقذانإياهايريني

ساعاثمنلساعةخلاصةتفيرهما،بفضل

إنصأأ.تصغأالساعة9هذهوكانتحياشا.

علىالضهودأولئكزاهتمابر،يثيركانوما

كانث!اء،ذاتهحذفياليءأولايكنلم،قمما

اسنطعث،النيالحياةبلمثلأ،الحطوبةرسانل

بها.الاضالالثهود،أولنكخلالمن

فإنها،كلهاالمقدشالكتابمؤئفاتضأنهذا

ساعاتمنوساعاتحياةخلاصاتلناتجدو

فيالبحثمنضتمكن.نصوصأأصبحتتاريخه

كلتبليهقامالكن،وتركياومفردانهاالائها

الاختباربذلك،خلالهامنةالاتصالهوضيه

عإ.ثهدالذي

مفرة26.حبا

هوالأحداثشحدثروايةليست

ويفثرهيفهمهكاالحدثبالأحرىبل،الحدث

الروابةإن،ماحذالى،نقولأنبمكنا.يهيروقن

فهناك.بمعناهأي،جوهرمنفيهبماالحدثتخلق

اذا،لكا،إليابالنبةلهامعىلاكثيرةأحداث

يكبقد.ممقاتخذت،حياتناضةزدخلت

هذا.مدرسيةمعلوماتعلىليحصلفتاةالىضاب

والتحاورالتلاقيالىأذىانلكنه،مبتذلأمر

اذا،هذهالأولى"العمل9رسالةتصبح،والحب

فيخطوةوأؤلالأولىحئهماأ9رسالة،عناتحذئوا

صديقلنايقرلتد.الزواجالىبهماانتتمغامرة

مهئم،غبرلنايبدولأنه،اهمامنابهيرنعيرهلاشئأ

:أحرىأحداثأثرعلى،فيه!فيوميال!ثم

لم!أ.يقولأنأرادماهذا!آه9



المونا

فلالصهاالأضياهلروابةنحتلفةطرقهاك

لهحيبمرض،افىجلعلى،الانانيروي

الظنولموطفوللطبولئتهواحدةبطريقة

كادحبنعتلمةبطرقةكذلكوبرويه.الاجماعي

شفائه.بمدأووالمرتالجاةبينالصديقذلك

أو)الأشاءصاتبير!المحتلفةالطرقوهذه

لجاةط،أعمقوجهعلى،توالق(!ا،ديةالفونإ

صجودةمجموعةكلمحلفةحاجاتسمحمرعة

صعيرةشضركةمئللأخذ.الموصبعصئنج

كتاباتنأيصالىنجلاكا.الصتارةعطالمادين

وأوضعارات(الركة)دظامالحتورالطرازش

عن)إزؤخالركأعنلتعربفقمبرةخمل

وأجانأوروايات(001الضبالىواده!نفك

الكلمة؟سبكل!سلاحم9ومزحردةروايات

ليوبفوصلى.حرتكألهضوطصدبهابوضف

احدىومقلاتحملة:مجفلاتالركةهذه

..الححيةومأدبةالحانات

لكي،أدباثاءالىيحتاجتجحعلكلوهكذا

واخفالاضهاوخطاقرابهالهاأمةوكلوجودهبنث

...وأعاياونماندهاوملاحمهاللماضيوروابانها

كثب،موجردأكاداصرائلضبانومما

هذهيعصإبكلولهكلحنلصكاملأأدبأأتة!فد

.الفون

لإضماهدالماصيالنذكبرسلذلا:الر،ايات

الىاستحاذا،فالانان.الجيمعلمئزكةعقية

نفها.العاثلةالىتجسأنهوعى،أجدادهقصص

المرادولكن،الماصيئروىأبمأوها:االحمة

أذىواد،بالأبطالوالاضادةالحيةإنارةبدلك

لأدية

اتفاصل.زخرفةالىديك

علىوتاعدالئعبشؤونتغواثواننن

اثزك.الي!

منلأ(الذبافح)والزبوالاحدالاتواللبزجبة

اليدمأدبةانكما،اثزكالفىهذاع!نفر

ئظهر،ديةأوللأبصفما،وهينلةاولأفرادنلحم

.بانالانالىعلة

ناعرعنعارةهيوالمزامبروالريلوا!صائد

وابمانه.الب

منئلقظربهةأتوالوهيالأنجياهالوألم

المحيح.الابمادالىالاشباهنلفتالقنبن

الارشاد،بئكلنجثمتدوالكفةا،نياء،لعبم

(.)أثالوتصصرواياتلكلأبفاوبنم

الانايخةالمانلنينفكبرهياطيهةواثوثمات

افئلمازا،والحبوالموتالحياةهيما:الكبرى

...والألم

ا،دي!ةالفونبينالنمبيز

فنولكلجقنها،النببرفيطربفةلكل

أتلكونهشدبادصرركتابعلىنأخذلا.حققه

روابةنفرأأنبحنلأ...ناربخكنابمندثة

تصدة)اكاعلىنعلبمكأكاا()نكاالعاخلق

محرالأحركضيقالجرعورروابةأو(طقبة

(.ملحصة)ا!ا14()خرباضر

الىتاءلأن،ممكأالأمركفماكان،لنابذللا

هوماوبالنالمينقرأ.الذكيالنصبنىأدل!فنأكي

ضفنه.لرع



جمغالأمر.انقضاءبعدإلأنمهملابأنناذلك

لهم،متواضعينكانواوان،الحائلةتلكحياةشهود

خلالهم؟من،يكتثفانالزوتجين،ن،كبير2و

انانسيرةكتابةأنأحدعلىيخفىلاحتهما.سير

لط،المحرجةالأمورمنهي،حتأيزاللا،مثهور

منالكثيريثير!عظيمانسان9موتأنحين

عنصورتنثراذ،،عالهالتاريخيةالعروض

يبىكانعضاالمدرصيةحياتهفيويبحثطفولته

.الآنيكتثتفماوهوبمصيره

نحن.مننتعقمحياتنا،طواكأيضأ،نحن

وأذواقنامزاجنانكثف،والأحداثاتفباللقاه

هامهأكانتسواء،بمانقومأنعينااكوالرسالة

طسولأطابعأحياتناعلىيضفىالذيوالأمرلا.أم

موتنا.صاعةفيإلأنحنتننعرفلاانناهو

ذلكأجلهولي!نفسهالموتإننقولبللا

كانبتن،اثملسبيلعلى،أدرىمخن.الادراك

،المحراءفيوحيدأماتالذيفوكوديشارل

العالمفيإليهبنتمونالذينالتلاميذنحتلفخلالمن

معناهاعنتكثفلامثلأالفرنيةواثورة.كله

حقوق9عنالتصريحاتمختلفخلالمنإلأ

أ.العافيأثارنهاالتي!الانسان

لاكثيرةمعافيذاتهفييحملحدثفكل

الحدثهذالروايةيكونقد.تدريجيأإلاتنكث!ف

قراءتهااعيدتان،ولكن،تحريرهاعدمعنى

معال!عنئكثفقد،أخرىرواياتالىبالنبة

أعمق.أخرى

المغامرةهذهالقديماسراثلضعبيعرف

قراءة،الأمرانقضاءبعديجذد،حين،الرائعة
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بعديومأاكافأصيزداد:الكثيرينيحهتارضهود

معىلهضيءكانكلانوهي،ا!قةلهذهيوم

أحدمخوبالأحرىأو،معثينمكالقالىمثجهأوكان

.مروف

الكتابقراءةعند؟الانتباهمنلنابذفلا

المعقالى:الختلفةالمعافيهذهالى،المقدس

والى،تحريرهعندالنصقصدهالذيوهو،الأول

حينا!رائلضعباكتشفهاالتيالأعمققالمط

بفضلأيضأنحننكتثفهاقدوالتىتهقراهتجذد

الثخصية.حبانناتمة

حققيةأ9ثهاثةبل،""لارييغمقلا3.

نصف"يرويان!اللذين،الزوتجينهذينان

روابةبفضاأنبريدانلا،المثزكةالحياةمنقرن

باشر،)!تحقيقعاشاهاالتىللأحداثدقيفة

لمييعئراأنبل،(تفاصيلهجمغفي2للوامطابق

به.ثعراالذيالمسعن

قد.بشرىإلييزفاوثهال!يبفغافيأنيريدان

لكني،تمامأ2للوامطابقكيرالتفاصيلأحديكون

فيه.اكثفاهالذيالمعنىلأنه،صحبحبأنهأعم

أكف،""التاريخيةالتفاصلتلكخلالومن

انمظورة.كيرأا!يقة"أيضأأنا

مع،نخمصهماكمتان:أضيق9و!يحيتار9

(،التكففمنتخلولابطريقة)رئاالكاببعض

،عادةتدل!!فيتار9صفةان.الأمررلاستجلاه

يمثماعلى،وتصهرؤيتهيمكنماعلى،نظرنافي

لكائنيبريماعلىهنايدل"ا!تىوا.العلمالى

هاتان.الجاعيةأوالخصةحياتهفييخحؤله

إبلث؟تتطابقانهماهلولكن،نتوافقانالكلمنان



أمرهوكائتينبين!بمعالذيالحبمثلأ:

هل،ولكن.حياخهماقصةمنجزهو،"حقيز"

فاك،%جل؟للقياسوتابلومنظور!تاريخي9هو

منها،،منظورةوآثار،الحبلهذايخيةتارعلامات

...معأوييانيتعانقانكونها،اثملسبيلعلى

ذاتها.حذفيمتةهيالتاريخيةالآئارهذهلكن

غيرأ!الحقمةالىبالاستنادتفسيرهاسنقيفلا

لاقنمطنقةالىالانسانيضطرفقد،المنظورة

بقدر،حئهماعلىلىديلأالقبةهذهضكون.يحئه

اتجادل،مجئهما،آخرممدرمن،عالمأأكونما

أناسقولمنأوتولهمامنعل!اطلتلأفي

كيربالحققة""أومنمابقدرأى،آخرين

اضتذ،يتعانقانرأينهمااذا،ذلكوعند.المنظورة

ماعلريكورالأبنوافقوهنابحئهما."ايماق9

وافقثم،لنفهمآبن:"النأوبية"الدانرةبسمبه

:نقولأنمن،توقي:نقولأنا،فضل.لتؤمن

الىالواحدمنساراذا،الانانلأن،دائرة

كبرالحقيقةمعرفةفيتقذم،انقطاعبدونالآخر

التاريجة.الآثارمعقادراكوفيالمنظورة

كيرأصدتاهحاورحين،ذلكاختبرمئاكل

تبدويسوعوالأقوالبعضاننلاحظ:مؤمنين

شخصقرأهاان،النصوصمنتنئق،واضحةلنا

فيأبدأواضحةتجدولاأنهاحينفيمتحي!ز،كير

.الايمانعنيبحثرنالذينحتى،المؤمنينكيرأعين

الايمانداخلفيالنصوصتلكنقرأنحنبأنناذلك

وبانهمو"ممنعه"--لناواضحه-فتمح

تلكتعودفلا-الايمانخارخؤهميقرأون!

شيء.أئنعنيالنصوص

تحديذين.والأحداثللنصوصبأنذلك

الثخضينهذينأعرفلاكنتوإن،يمكنني

تلكفيعاميحثأقوبمأن،يتعانقاناللذين

لنلكنى.الحنانعلىعادةتدلبصفتها،الحركة

أدخللمما،معئنةحالةز،الحقيقمعناهاأعرف

الكائتين.هذينألفةفي

مؤئفنلأنهالمفدس.اليهابضأنهذا

مؤمنأأكنثسواء،فيهأبحثأنيمكنني،بثري

ضد.الذىالمعقأدركأنأستطبعبللالا.أم

لمما،الفهمحقأفهمهلنلكنى.الكتاب

الايمانقمحهمأجرلمما،البحثفيأضاركهم

لاماأفهماكيف:الأدباءأحدفالالواحد.

أحب؟".

حيا46.كلة

،العجوزانهذانلىبط،واحدةأميةفي

ضيءكلحياتهما.منترننصف،الطاولةعلى

كانتوثقةكللكن،الكرتونعبةقمجئعأكان

الىيعيدانهاكاناصديقعأنمنومعىشانأتتمذ

لىبدت،الحثرسائلايوتمكيبلوزمها.

اليد،خطوبتهمازمنعلىتضهدلكا.مفحكة

مؤلرأ.القديمسحرهافأصسا

سنهألقيواحدمجتدزالمقدس!الكتابيبمع

فنفعنعودأننتطيعأنالمهمومن.التاريخمن

والئافةالزمانفيمنهايتألفالتيالعناصرمنكلأ

لاريختأليفنحاولأناذأفعلي!نا.فيهماحرراللذين

بقدر،فن!عنعودأنأى،المقدسللكتابأد!

بللا،الأسفار)نحتلفالكتا!الأدب،الامكان

تاريخفيالاقتضاء(عندسيفر،كلأقسام

اصرائل.
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باحاللةقة

والعفيةفاللعةعير.أمرالقديمالعهدنراءة

أتا،للكني.غريالنايدوهضيكل...والأخلاق

نأبمدفإتا،.نطهمافرقلتالصعولةهل

!ذانمطدم،بالنربةالعورذلكعلىنتغفب

قصةلىئروى؟ذلككليميق"ممادا:الؤال

عرر،)محجزاتالعملعناللهميهابنقطعلاعجبة

لإبراهبم،الله)قالالكلاموعن(الأحصر.الحر

أرىلا،ذلككلأتجلأفيافرضااذا0(00لموسى

إلاتجبل.مذلةعنةأع!الذيأنا،بحنىممارزا

قد3صةألقيمدةالكلاموالكيرالقديرالالهذلكاد

يتدخليعدلمملماذااوغانأأحرسمحأةأعح

لملذا؟والكوارثالحروبيمعوالمظلوميىلجئص

.0001؟بتكثميعد

نؤأأنناعلىبدلاممط،أساسيالاعزاض

فاندةسمإن.النعر"قلبعكى)المقدسالكنا!

نأ؟لملايدوماعلى،هيعل!الإنالدواندأكر

بنذلناربحهواصافيناربخانلبهنص

اللهبقطعلارانعةضةهيمحنحباناوأد،وعادك!

دلك(كب!.والكلامالعكلعىيا

الىذكرياشاصئفاقدالعجوزانصديقعكان

وفئةالمورفئةفهناكت"كنزما"داخلفيفئات

هذاحملناولقد...العائليةالأوراقوفنةالرسانل

نااذ،الرراءالىمتواصلرجوععلىالتصنيف

حياضهماضةنجوب!لناكانتالصورسلسلة
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؟...رقطوا

وقصة""الرائعةاصافينمةببننفارنحبن

نا.مختلقينصتؤينعللقف،!!ابتذلةحياتا

نصربرآلةمحيوكانعةط،2مدةصدبفأراقت

ايوم.ذلكقعنهش+كلعرفت،ومسخل

كانت،ابومذلكنماصللىهوروىان،ولكى

،للواخمطابقةروانحي.الاخنلافكلمحتلفةروابئ

داخبة،فهيروابتهأثا.خارجةلكا،ضكولا

ذللثيكونوتد.عاضهلماالعيقالمعىعنتفبر

الى،ئايخة45مدة،غذثبانه)اعمالمتذلاللقاء

الذىالراخالحدث(الارعذلكفيالثخصذلك

ا!بر.المكانروابئلياحتل

ب!تبدواأنالآناروعلصاءالمؤرخونمجاول

ائا.الحارجيةودتتهقاصلهفياصائلتاريخ

الداخل،تارمجهعنيحذئالإنه،المقدسالكاب

حياته.فياللهعناصانياكثفهعضا

علىنحمناأنالمفدسالكابتراءةضأدش

اصائل.بينئالمتذلاليرميتاريحناالىالنطر

بقطعلارانحةفمة،أبفأنحن،كدئدفنف

إبنا.الكلاموعنالعملصنجهاالله

...الرسائلمعنيدهاكناالنىالقصةتلك،كلها

!وطهفيمنىمعروفأكانهذاالقرننصفولأن

ظروففأحددأعودأنعلييتعئرلم،العريضة

الذكربات.تلك

صنةألقيعلىذكرياتالمقدسالكتابيضئم



رصممنلنابذفلانيلأ.إلانرفهلالاربخمن

بفضلنتعيدهأنوب!مكاتا.العريفةخطرطه

.المقدسالكتابفيعنهوردوبماالأثريةالوثائق

،للأحداثروايتهفي،المقدسالكتابلكن

فيه.الاصراثيلالئحبقرأهالذيالمعىعلىيطلعنا

ذلكنفسهالوقتفينستخلصأناذأسنحاول

نأيمكنناالذي،لاسراثلالمعقمنالمستوى

بهذانقومأنب!مكاتاأ.المقدس!تاريخهنب

هيهذه:القولبهذافنيهني،المؤزخبصفةالعمل

لكني.الاصائلىالشعبترأهالذىوالمعقالوقاخ

هوالمعنىذلكبأنأؤمنافيأى،أيضأمؤمن

نأأصظيعفلا.أبضأأعشهأنأحاولالذيالمعق

ممكت؟(هي)وهلمحضموضوعةالىأطمح

افيالراجحفن:المقدسالتاريخذلكبترض

الذىالمعىذلك،لاأوومميعن"فيدخل4

لهبؤاهةتفرمواأنالىدعوةهذالي.يخهأترأه

محتلفة.أومئابهة

يأ،الأدليالتاريخنرصمأنعندئذجمكننا

الأصفارمنكلوضغ،السيرهذانينحذد،أن

تاريخأيعيثىبأنهالشعبذلكضعورعلىكضهوب

مقذسا.

المقدسال!ب"مك!ة،عنأولىفكرةلتكوين

مثلأ..التارمجبةأ!اره

2611/43-9/طوكا

01/8ا-8/سكائيرن2

شلأ:.الثيةوايانهش

13-92نكركأ

16/3--15/1قضاة

مثلأة.الاحماليةقوايه

71--02/1حروح

مثلأ:.الممضثةأو

41أجا!

شلأ:.نيةلحاا"للمقه"!لهأمنا

32لصناأ

جاسة3

نلأ..وأناضدهتصانده

،قصاة

الألاصدهلخد

)44(145مزمو

43و42صلاله!رصر

شلأ..الربةو!ؤاه"غصه،تس"

4/21-31/عاموص

73حرنجا&

مثلأ.:ئلهرسا-

ططىافبول!القديررسالة

مثلأ:.اللاهويةمقالات-

ا،ولىبوحاالفدب!!سالة

4-3العرايينألىالرشالة
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القديمالعهد

اللهناداهشعبتاويخ

اصرائلشعبتاريخالقديمالعهدلنايعرض

يحهتارفيهكبد.عصرناالىالمحقبل0018من

ضعوببينصنيرلثبمبتذلتارتم-وهو

الذىالمعىوخاصةأيضأفيهنجدلكننا،-أخرى

في.ترأه

م!ن!للاربخ

":الحياقي"محيطنابأهيةالاجماععمذكرنا

وأالرجههذاعلىونتصرفونيثىنفكراننا

بضرافيتنامكثفونننا9،الأوقاتمعظمني؟ذاك

المحيطتينواثقافةوبالعقليةفيهنف!الذيوبالزمن

صحراه،فيسقطترضراضةصخررألشا.بنا

.الحياةمنهاتشتيالتيبالزبةمكثفةنباتاتبل
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ممحبطههكذامكثيفأاصرائلشعبلناجدو

يحهتارمجفع.الأوسطالسرقمحيطوهو+الحياقي

دطرره!وافقماوكثيرا،العامةالتاردخلموانن

.الأديانتاريخنينجدهماالديني

يمتازأنهلاحظنا!النظراممئافإن،ذلكومع

يطرحوبذلك.القوانينتلكداخلطريفبتطؤر

اوللاتبعضفي:السؤالهذاالمؤزخعلى

كماتمامأالثهعبهذايتصرفلالماذا،المعثنة

يأفيأنتجل،المؤزخعلى؟الث!عوبصائرتتصرف

اسرانجلعلىالسؤالهذايطرحأننفسير،بأى

أنا":اصائلفيجبب؟ذلكيف!ثريهف:نفه

،.وينادينييكفمنياللهلأن،فريدضعب



مفذصلاربخ

هذهمنوجودهاستصذأنهاصرائليذعي

ذلك،يمكنمعىبأينفهمأنأردناان.الكلمة

:الكلاممننوكيننم!زأنالممدمنكان

يفر،العملغةأومئر،الذيال!م

على،العلحاءعرفأنفنذعيا.ليشطرالأثاء

الهدروجينمنمركبالماءان،المثلجل

الساثلهذايركبواأناشطاعوا،والأكيجين

للعالمتفيرهيالعلميةأو"القوانين.ويحفلوه

،أخرىقوانينوهناك.بهالتحكممنالناسيمكن

ما،أحيانأاتجاطةبطريقة،تدؤن،السير!انون

المجتمع.فيللعيشيمكنلاأوعملهيمكن

فيالتأثيرمنتمكننافإنها،الفوانينهذهتقل

فينغيرنالالكئهاةالمثزكاليضعنأوالعالم

العمق.

بينالعلاتةكلامهويخلقالذيالكلام

)بمحنى"يخلق".الحبلغةهوا،ضخاص،

الكائناتبينجديدةعلاتة(الوجوديالكلمة

وأ"أحئك"لمعنىلاجديدأ.كائنأوأحيانأ

وئرغم،"و"أنتأنا"9بينإلأ"أبغضك9

النمرمنالخروجعلى،موقفائخاذعلى"انتأ

المناداةهذهوستتطيع.الوجودعلى،الآخرلتلبية

تحؤلاوأن،جدبدةكائنات"نحلقا"أنوتببتها

"الكلام9هذايقومولا.أبأوزوجالىرجلأ

وأابتامةأوحركةيكونمقد،كلماتعلىح!تمأ

ضنأ"يعني"،"يتكئم"ضيءكل،حدثأأوصمتأ

ايه.يتهلمن

معنىابةيولى،باطنئأيثيرناالكلاموهذا

فالحب.الحارجليحتمأيفئرهالالكه،جديدأ

ومنوعملهمامح!يططمنينتزعهمالاكائتينبين

فإنه،ذلكومعوأفراحها.الحياةمصاعب

هذاجرا.منيتخذ،شىءكللأنيفترهما،

جديدأ.معنى؟الحب

النوعهذامنهوالمقدسالكتابنيوالكلام

نظرفي،الالهبة،"الريعةويستدانمأ.

كلقبل،هيبل،اتجاطتأميرقانون،اسرائل

تلكخلاصةهيبللا،يناديكلام،صيه

فبتلكالوجود.الىتدعوهالتىالالهيةالمناداة

مصيرهاصرائليفترالكلامبذلك،المناداة

كشعبوضعهمنيثلهلاهذالكنالفريد.

بعضيزاتب.الأوسطالثرقضموبمنصغير

التيهيفات.هذه

ا!رافيبوضعهمكبفيثعب

فالأمجار.الأوصطالشرقخريطةالىأنظر

فيالاس!قرارعلىالانسانتحملوالجبالوالبرارى

ثلاثةوهناك.والوديانالسهولوهي،معتنةأراضي

الاشقرار.لهذاتملحكانترئشةأمماكن

المح،تبل0003منابتداا:اليلوادي

الفراعنة،همملوكيحكه،كبيرأضبأمصركانت

فيوئارة)ممميى(،الثطلفيتارةويقيمون

(.)طيبةالجنوب

طوالاطثيونفيهاازدهر:الصنرىآصيةأنجاد

بينمابلادالىنفوذهمفوضعوا،سنة0015

تنازعتأوكبرىضعوبفيهاتجاورت:الهرين
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فيوأضثوربابلو،الجنوبفيوأكدسومر:الحكم

.الثمال

؟كبرىثعوبتتجاورحينيجرىمازا

عودة"عد:المقدسالكتابيقول!تتحارب

آلافبثلانةالميحتجلالمصربةالحضارةلأت

وعاصنها)الفدبمةبةالامبراطوروعرفت.صة

وبعد.()الأهرام.25.حوالىفيذروتهاممي!(

الاتفالةالامبراطرربةامتذت،انحطاطفؤ

ملطين.ومنه،الحارجالىطة()وعاصمتها

18

كما0001،الحربالىالملركيخرجحين،الربغ

يذبحين،الخريفعودة"عد:اليومنفول

الحثيونسيتحاربالم!يدأ!الىالناس

وأوالبابيونالمصريونويتحارب،والممريون

00133-2

0032

0031

00932-6

0028

0027

0026

0025

0024

0023

00227-9

11-12

13-17

التبئالعصر

0033-0028

اغدبمةااررولةا

-00280022

هراملأا

الاشفالبةالحفة

-00220002

الوسطىالدولة

-00021785

الانفالبةالحفة

-17850158



ذلك.كلز،الأصمع،غرابةلا.يونالأضور

بالنلاقإلاالحرببنئملاأنهالوحيدةواليئة

بينيفصلالذىالممرفييقيماصائلوان

الثعوبتلكتاريخنعرفكئافإن!المتحاربين

0033

بونالرمر0032

0013

لاخفى3...

0092

أور

0027

0026

0025

0024

0023

0022

-00320002

(ي؟مور)ىرما

00240022-أكد

لأكادياجودص

العوطيناتجاخ

الخذدالرمريون

لاحث!عوديا

بابل

6861-8271لمااحمور

نا،مجثتبل،يمكتاكان،جدةمعرفةالكبرى

18الصفحاتفي)راجعاصرائيلتاربخن!تعيد

بينماوبلاد!رتاريخعلىخاطفةنظرة21الى

.(النهرين

الرينبينمابلاد

،المدنبعضازدهر!،الرينبينطبلادفي

.الطرةفننازت،الأخرىبعدالواحد!

ابخوبعرف،،الراجالحاصالألفوفي

اللامحة.ا!راتبض

الألفقيس،.فيالتاريخهـبدأ:كنب

نفه،الوتتوؤ.الومربونلجر،اثاك

واسعأازدهارأ،أموريةمملكة،ماريازدهرت

(.بابلبتاجىفهامنحذرون)يقوبم

أجاد.،سرجونيدعن،ا!ديونوأص

المتوسط.البحرالسوصمنامنذتامبراطوربة

الىالوعريونعاد0002،حرالوفي

يناءأورقالثاثةاللالةوأعادتالرجرد،

السرمربة.الامبراطوربة

الملكلنانرك.بابلعلالأموربونواشرلى

رائعة.مدؤنةحمورا!
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منخيطةثعوبخرجت،0173حوالىوق

وطردواق.الحكمعلىالهكحوس،اصنولى،آجة

0158.

طة(.)وعاصحتهاالجدبدةالاعبراطوربةوبتت

ابحري.وديروالأتمرالكرنكفيالكبرىالمعابد

لآتونوجدآمونعادةعنالراجأينوفيىوعدل

وألأأخن.:احمهاتخذأنبعد)الئمى(

خيقهوغرفأياشا(.ني)الطرنةجديدةعاصة

الراخ.بقبرهآمونعختوت

عهد)نطالعنرةالناتاللالةعهدوق

شالعبرايرنخرج،ص!نفغ(أوالئاقرعمى

وطرد."البحرضعوب9وهاجت،مصر

حوالى)فيالاكرعمىعهدعلىالفلطيرن

الفلطبني.النافىعلىفاناموا0012(،

زمنفيمصردخلت0012،منواتجداء

الكتابفي)ثاقشانقوقام.انحطاط

رجمامعهد)علىللطينالىمحلة(المقدس

(.الثافي

يوشااليرديالملكلكوقتل،سايىزمنوفي

اصتقلالعلىتيزالفارصيالملكوقفى.مجذوفي

525.نيمصر

مصرعادت،تصيرةاستقلالفترةولعد

اشرلى333،وفيالفاربةالطرةتحتفقطت

ابن،بطيم!،تزادهأحدلأسأ.الاسكندرعيها

اللاخين.سلالة،لاجوس

الىمصراكافبرسفئم،ق.م.03وفي

الرومايخة.الامبراطوربة

18-91

02-25

26

-2803

الهكوس

0173-0158

الجديدةالدولة

0158-0012

1352-0137أخق

-0013الاللارعبى

1234

1225-1234ممفح

الامحطاط

929-929شثانق

سايدحقة

-663525

،90695-تكو

اياولىالمارجةالطرة

-525404

143-404سنفلاللاأ

اثايخةالفاريةاليطرة

-341333

)الاسكدر(اليولايخود

333

اللاجود



يولىلحرراجونلقاا

0051-

لحئيزنا

0371-

0137

0125

0125-612

لخذداييودلاا

266-953

لقرنوكد

331-953الفرس

تور-!

(للوقونا)ليردلبرلاا

503-36

36ومةر

جنوبفيالقاجرنفاتام.ضطربةفؤوتبعت

وولحع.(ابنق)مملكهانلفيوالحورئونبابل!

اضثور.الىنفوذهمالصضىآيةؤالحثئون

التىاضوركةثاهد،0125حوالىوز

ببعضز!تجلالنجاحبعصأحرزتتدكانت

0001.612بينامبراطورياقيب.الؤون

)جلاءفلطيىالىمراتعدةجوتهاوزحنت

721(.فيالسامريين

وئتيخنوى،سفطت612،ون!

ما!حثوبابلالجدببنببنالأضوربهالامبراطوربة

أورضليمقعلنجوكدنضرواضولى.(موربةسلالة

صكانها.،جلا587

علقىرشانتصر:الفارجةالابراطررية

ايىدوحرر)953(بابلعلواشرلىالمديين

والىممرالىالامبراطوربةمذ.وامنذت.المجلزبن

الرنانفيوحاهـبراملوكهاوذبا!د!رو!

(.المدبة)الحروب

(ثبةجطز323()357-الاسكندروأظم

مكانكل!وسر،الهندفيوحتىمصر!الونايخة

توفى،ولئاأ.االائعةواللنةالبرنانجةالقافة

فياللرتيرنوحكم،قرادهبينامبراطوريتهفت

الهربن.يننممابلاد

ر،مةططةبويوصالفاندأقام،أخبرأ63وفي

صرربة.ني،الأر!الرقف!



الأومطالثرقبعقيةمتأتر!ثب

بينمابلادمن،الشعبأبو،ابراهيمخرج

الحفارةكانتيوم،كنعاننيوأتام.الهرين

بعضابراهيمخلفيقيم.مزدهرةالأوغاريية

طوالالبلدبهذاالضلةوضتمر،ممرفيالوتت

سلطة!تغالبأاسرانبلويكون.ناريخه

لنفوذصيخضع،الهايةوفي.البابل!نأوالأشوريين

ئمالتيالملامحبعضإليك.اليونانيينثم،الفرس

العمليا!.هذهبعضبها

يعيض.مجنرايختهالتأثرضديدالممريالفكر

كلالثصىفيهانطلع،تيرةأرضفيالمصرى

القلقوطاردةالحياةمثعة،الثرقالىصباح

ضيء،كليج!وحين.يخابهايوئدهالذيالليلي

بالماءآتيأ،محذدةز"أزمنةولكن،اليليمم!

.والحياةانحصبوالطمي

والآلهة،طبعأالمزاجمتفاثلفالممريولذلك

نسهرأنهابعموهو.ورأفةحنانكفهابنصزرهاالتي

بعدتنتظرهوساطعةجديدةحياةبأنويؤمن،عيه

ضخصة.غيركانتوان،الموت

هوأخنتنالفرعونأنيرخخصلاةهناك

ال!ثمسللالهممرينثيد

الساءافقفيكاملأتطهر

الجاة.منهصدرتالذيالقرصأيها

الرتيالألقلطنطلعحبن

لكالانك.كلهاأرضنانملأ

النرلطالأدقفيتغبوحين

.كالموتالأرضتظم

السكرتليالأرصترقد

أقها،قبزيححالقهالأد

طوعكعندالأرضلرقثم

.الهارأثنا.،الصىالقرصأيها،سطوعكوعلى

أرحلهمعلىويفومونالاسبيقظ

لظهوركتجدأذرعهم

أطلها.الكثهاتصرهـا،رضثم

مماعها.ليسرورةالهاثمجيع

نحضوصوالأكابا،شحار
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أعثاضهاحارجنطيروالطور

لكطجدةوأححنها

الرمحرىنصعدأونرلالمراكب

وجهك.أمامنفعروالأصماك

الشا.لطالذرتني

.الرجالعدالزرعوتحلق

إبداعانك!أكزما

الناسوجهعنمححوبةاكا

له.نظيرلاالذىالأوحدالالهأيها

لأجلكالثرخققت

عددهمبلغمهماحبعأ،رثهمأت

أحلهممنيتالذى

أحلهم.سيطعالذىالأرصردب

...تبيللاأت



للالهإكرامأ0135(،حوالى)فينظحهاالذي

العقية.تلكأجواءفيتفعنا،آتونالئسى

فيمتثانمةقدوانهرينبينمابلادعقيةأئا

يمكنلاوادفيالبلادهذهساكنيبض.أساسها

بكلاطوفانات9فنسث،الفيضاناتنوغفبه

من.الحفرباتفيآثارهاعليكر،الكلمةمفى

ني،جائعةقبائلأحيانأتدفقالحايةايرانأنجاد

منتخرجالثيرهينالبدومنعصاباتانحين

آلهةأننرىلذلك.حينكلنيالعربيةالصحراء

دائم،تصارععلى،متقفبرنالنهرينبينمابلاد

ي!عىالذيالحائفانحلوقذلكيدوالانسانوأن

،ما.غضبمسوراتضلردودمنالاحزاسال

الأمواتظلالفإن!المرتبعدالتيالمملكةأحزن

.الفرحيعرفلالمصيريخهامجتمعة

أساطيرأوخرافاتتتاولكثيرةنصوصهناك

أحدفيضبدها.أيضأالمقدسالكتابمهااشوحى

أيهاأنتتن9:بعنوان،الللةهذهكتب

إليكإلبها.ترجعأنبكيحسنالانان؟ا.

بعفها:عنملخصأ

جدأ()الذكيأطراج!ملحمةنعردص.

الةالىعهدهاويرقىبابللطعليهاكزن!خةمن

1645منالمؤلفةالقصيدةهذهفيم.ق.0016

كزةشمنعبينالآلهةلنابظهرسطرأ،

يحلقواأنيخقررونبها.يقومونالتيالسخرات

الطينمنفيصنعرنه.العملبهذالقومالانان

تكائرالثرثةلكن.مذبوحإلهبدمالممزوج

بلاياإليهافيرسلود.الآلهةوئحبضجيجأوئحدث

أعمآياالإلهلكن.الطوفانالأمرآخروفي،مختلفة

نيوأركبسميةالرجلهذانجق،بالأمررجلأ

الجوانات.جميعمنوزوتجينعاثلته

...(العلىفي)عندماأنوماليشوالقميدة.

فيؤضعتاكاضكلاجدأ.قديمةأيضأهي

فيم.ق.0011النةحوالىقالحالىصكلها

عبسوجن!:ذوانصدرانضيءكلأصل

منها(.المالحةالبحر)ياهوتيامات(الحلوة)المياه

لأنهمتضلهمأننباماتأرادت.الآلهةجمغخر!

وشطرهاعيهااتصرمردوكلكنيزعجونا،

الانانخلقثم.الماءقئةمنهاوجعلكالمحارة

متضد..إئهدممع

تحفأشهرجلجاضملحمةانثكلا.

سومرفيثات.القديمةالنهربنببنمابلاد

أضربلادني،صنةألفمنأكزمدة،وئطورت

الحثئين.عندفلسطينفيوئ!ختغرفت.وبابل

عثرائنيمن،الحالىضكلهاق،مؤئفةوهي

لدا.

صومر،أبطالمنوهو،جلجامثىانفياورد

منافألهفأقاموا.كبريائهببالآلهةأزعج

ابانم.معبعبضوحشوهوانكبدويسئى

صديقأفأصح،انسانأمنهوجحلتامرأةوقات

وانفقباتمآثر.يقومانالائنانوأخذلجلجام!،

جلجامث!فاكثف.ماتانكيدوانيومذات

بطلفأطلعه.الخلودعنيبحثوضرعالموتفظاعة

فيجلجامشووفق.الحياةضجرةسرعلىالطوفان

لهيبقفم،منهخطفتهاحيةولكن،عيهاالاسيلاء

.بموتأنإلا

غز،أنمنذ،الكئنطنجةالصيةمعرفةازدادت
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مدينةمكتةعلى9291،الشةمنايتداء

صورية.فيوالواقعةالحاليةشرارأس،يتأوغار

.مق.0015السةالحضارةهذهذروةتوافق

الآباء.عصروهو،تؤيبأ

يظهرونهماوكثيرأ،ايليسئىالآلهةأكبر

هوالمقدسالكنابقاللهأحماءأحد)ئوربثكل

تواتتجدالديانةوهذهايل(.جمع،ابلوهيم

والمطر،العاصفةإله،البعل:المؤثهةالطبيعة

(5المزمررفي)كالد!الظمراكب9أحيانأويسثى

وهىعثز،بعدفماصستيتوقد،ضققتهوغت

والجصب.والحبالحربإلاهة

الى،الامرةمملكةولاسنما،اصافيسبحبل

المؤدأةالجنةعباداتهاوالىالكنعايةالديانةهذه

شعانرهاوالى،المشارفعلى،العاريةللالاهة

والمواضى.الأرضخصبمنهاالمقصود

التارنجيالاطارعلىخاطفةنظرةألقيالقد

الآنيخمك!ننااصرائليختارفيهجرىالذىوالثقاني

فيه.ندخلأن

الأسطورة

بالأ!ررة؟المقصودهوما

تعرضتصصكلظهرالقديمةالأساطيرلاتظهر

عدلرنكتد.ندماءأبطالأأوإلاهاتأوآلهةأماما

،للقراهةنتسمأننبنلاولكننا،الأولىالقراءة

الكرىالماثلهيتناولهاالتيالمواضغبأنلثعورنا

يوخدلماذا؟العالمأىأينمن:أنفا!محملهاالتى

؟الحسانيتباذبلمادا؟والموتالألملماذا؟الانان

بالاله؟الالانصلةممطمما

كتبفيالمسائلهدهتعالجأنبدذ،ولكن

الأططبركات،أياما!نفعله،كماعويمةعلبة

".مرسرمةبأشرطة"الحدمةهذهسذي

جمالملكةاشخابمرعصرنأ،نلأإبك

تقريبأ،وجردلللكيةبلمعمرفياولا.

نيحياتانقضي،صماتهابهاتحيطملكةنخب

وهذه:ابويةواتاعبالتفاهةفيالأحبانأكز

بهمقذلككل...رائعةهداباوننالئؤجالملكة

،الأحلامعالم،آخرعالمنيالانتخابهذاوفع
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امرأةكلعنءرغبةبفبردلكلكنصقعبرعالم

ركةوص،نونقأنو!وبخةجيلةتكونأنلي

ولكن.المرأةحمالالىب!عحابيظرأنفيرجلكل

هذهأمامحرئنهالاسانبعفددفد!خطرأهنا

افل.جلعلى،لرى.هرهويعودولاالأسطورة

نأيحاول!أوالعالمحمالطكةترمحةقفدنلتات

نامع،قاطتمنإالعاجماللملكةمافئيكون

الممؤرة،الروايات.جمالهنيرعياصصلاذلك

الكانةالآلةعلىالضاربةجت،المجلأتلبص

تلعب،الادارةمحلىومديررئ!ابنمنتتزؤج

الكانجةالآلةعلىالفاربةتحكلفإنها،نمهالد،ر

فيولكن،تيثىأننمكهاولربماالأحلامعلى

والىعملهااهمالالىدلكبهايبلعوتلى،الأحلام

العمل.ربابىاصمالةليوقناعرف

حد،أبعدالىالأمورنجظأنأردلاوان

تاولأنالأ!ورةمىالغابة:نقولأننظغ

درصلوأنأنفافيمحملهاالتيمنكبرىمسألة



لي،حقبفىعيرعالمال،تصةشكا!و،صورتها

يكناحيث،الآلهةرس،الزمنيقرس

هيالآلهةعنالقمةهدهوجود.مىللالان

جديد،وضعالىوضعمىلقلهابعدولك!،تصتا

يقثده.أدالالالىكلجم!مموذجأ!تصح

يعنيما،افىجلعلىالاناد،ياءل

علىيحصليهصأوالجنير؟ينالتحاذب

الآلهةكان،الزمنعنجأرحا،عالمأسيصؤر.الجصص

وينزاوجودبعضأبعصهمفيهيحترنوالإلاهات

ومراشياأرصناتكون،خم!يركانواوان.يلدونو

دقلسرىليراالآلهةهؤلاءانبما،أيمأخصبة

.الإخصابعلإكراههمسبذدلا.لوجودلاجالمي

،الاتزادالتزاوجعلإكراههمالضه!تبفالى

لماثمارهـالكنعالة!أوبابلفيالمقدسةلالبايا

تجثديةرتةكادلل،القصر!سلوعأتكن

الأرضخصصعل

غابئرهيالأسطوربةالفصصهدهفكل

نأعبدلا.الأولىالثرلةتفكيراكا.الحذئة

عنلتعبيرالم!جهذاتجقتدالمقدسالكاببكرن

يمكتا.عيفأمخويلأحؤلقدولكه،الحاصنمكيره

مهاوحعلمصؤرةروابةائحذإنهبرعةلفرلأن

لمانجة.روابة

معزوتجينحياةلناترصلفاليةروايةلأحذ

ثهأناوهلة،ولببدوومناعما...أدراحهما

الواقع.نينبضهاولكها،ماحذالىالمصزرةالروابة

تيدنابل،الأحلامعالمالىالهربعلىتححنالافهي

ألفمنمؤلفةلأكا،الوميةحياتاالىلالعكى

،هي.نحتلفينأزواجمنالكافاستقاهاملاحظة

زمامها.نقموعلىحباتنارالنمكبرعلىنحعلا

الأساطيرهنهش،!تلهامه،المقدسمالكتاب

بيد،العالمخلقرواباتفيولاسا،امصرىا

تاريخنافييتدخلوإحدب!لهلايمانهومقأياالنكير

حرا.الانسانبكونأنويريد
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ابراهيمالموجمد:زمن

وموسى.الآباهسيرةعلخاطفةنظرةإليك

تؤلفالتيالحسةالأصارمننحرفها؟كيف

او،جدأمعفدةالوحدةهذهبنيةلكن.الوراة

الأحداثإلأ..بعدالمفدسالكنابرواياتتدؤن

ضفويأ.تناقلهاتتمتقايدمنانطلاتأ،طريلبزمن

!اليرةهذهف!ماالبفهم،الأثناءهذهوني

إلأبفهمهلمماطبعأإلبهافأضاف،لحبانهفائدةمن

لنايقرلتد؟خيانةذلكفيوهللاحقوتتفي

يمضيثم،اهمامأئالاعةفينوليهلاأحدكلامأ

:الأحداثبعضأئرعلى،فنهف،الوتتبعض

كلامهروينافإذا".!قيلهفيقصدهمماهذا9

الذكيالمعىإليهنفيفأننماثكفلا،الأول

بل،الكلامذلكنخونلاونحنبعد.فمااكنثفناه

ذلكفيعنهعئرأكزمئاإليهنسبناواننفتر.،

لالكنه.ماحذالىلإصائلجرىماوهذا.اليوم

جرىممايبهد"9أنيحبصو،المؤزخعمليفل

.البومذلكفي
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الآباء،ليرةالريضةالحطوطاذأإليك

كاالعالميالتاريخ؟أولأ.عنصرين!نانطلاقأ

هذافي،نحاولثم.أخرىمصادرمننعرفه

نأغيرمن،وموسىالآباءوضعدنضأن،الاطار

منولكنه:واضحغيريبقىمالتوضيحنسعى

.التوراةبيةعنفكرةنكؤنأن،ذلكتجل،المملى

ابماهيمليرةالعامالاطار

الئرقانإلينايخئل،الثافيالقرنطلعفي

حالةفيواسعختميكشليتحركبأصهالأوسط

الصحراءمنصعدتسامثةتبائلالانصهار.

ترخ!وكما،الحالةايرانأنجادمننزلتأوالعرية

أمامهاالقبائلدفعت،ا،خرىالواحدةالموجات

فيوقىكزت،أورمدينةفسقطت.أخرىقباثل

الصغرىآجةفيالحثيزنوأقام.جديدةسلالةبابل

هذاوزحف.النهرينبينممابلادفيوالحورئون

.هناك2وتدهناترصبمتعاوضةبموجاتالتذ



مرعةغيرتات،العث!ائراحدىالىوصلواذا

ترخلوذبتتطيهاوجمتيخيمهاوطوت

الىالمدوصل،0173حوالىولي.أخرىعيرة

اسدلتا.افيالهكرسفتمركز؟ممر

آيلمحرحعلى"يضلالمنوارضعاعانكما

الشلذلكعل.كذلك،هامةمنطقة.با،ثباح

0185حوالفيةالهويهالمحهولالراسعالحتمي

الكتابشعاعئلق(*لاحقوتتفيرنا)أو

التيالفيرة:العثائرمنعثبرةعلىأضؤالمقدس

إلراه!(.)أوأبراممايخرج

2؟(الكابراهيم

الذيالعهدباختارغيةالكتابيةالروايةان

الذيالافيبالوحيولاحقوقترجاءفيفطع

تحديدمنتمكنناف!نها،ذلكومع.موسىعلنزل

الىالاقداءومنالعوبمختلفبينأبراموضع

الزمن.ذلكعاداتبحض

بينمابلادفيأورمنابرامعثيرةخرجت

وجب.لأنهالعثائر،كسائروانطلقت.الهرين

،أبرام2داضافيأسببأهناكولعل.تنطلقأنعيها

كما،الفألفيترأأنهالراجحمن.امراتهغؤوهر

6لتورااجمحم!

تفموهي،الربعةتعنىعبربةكطصةالرراة

،الحروج،التكرين:التايةالحسةا،سفار

تصةالأسمارلهذه.الاشزاعثية،العدد،الأجار

وفتقأسفاربئكلا!بزتما.حذالمعفدة

انطلاتأولكن،(يدوماعلى،..حرالىفي)لاحق

منلأ:إلكبكثير.القدمقأعرقنفالدمن

هيرواباتأرجلدينا،المححباةعن

منولكننفها،اليرلناتعرض،الأناجل

المجين،بعضحاوللقد.نخلفةنظروحهات

:واحدةبروابةو!كرجواينهايوضواأن،القدمنذ

الكابهذاقذناان.أواحد!بعةالأر15،ناجل

عنضنأيعرفلاالاخصاعىأهلمنلأحد

والاتبا.البحتبمجرد،نجوضلانامكنه،المجة

وضعاعادةالى،والمنرداتالانثاهقالفوارقال

منبنثملاالعملهذامنللكن.الأربعةالأناجل

والثغر.للانزاضاتابالاناحدون

فيتتايدأربعةا،2الوافي،هيماكراة

لالكتا.أضار(1خحةالى)مقهمواحدكاب

ونرى،بمنرد.واحدكلالأربعةالتقايدتلكنملك

الأربعةاالأ،جلأمامالاختصاصيكذلكأنفا

ا،ضارفيالبحثممجردفحينا،واحدا.في

شضللقدالتقالبد.الىفدىأن،الخمسة

بمتذ.الاجماعمنضيءالىأياما!الاخنصاعيرن

ندويخموبخذ،نرونعثرةعلالنقالبدتلكنأبف

وئدكالأحماهعيهاأطلفت.سنةاوقرونخسةعلى

عهدعلى()ى،اابهويالنبدبالأحر!:عبها

قآ()"الابلوهياوالنقبد،059حوالىقسلبمان

بعد()تاالاضزاعاثيةوتقيد075،حوالى

بحد()كاالكهنوفياالتقيدوأخبرأ،بفبمذلك

الىعردةلناجكون(.بابلالىالجلاه)نماية538

نثأته.زمنقالظلدهذ.منكل
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الايمانفكل

عمليتمييزو"الايما&9""الدينبيراقيزان

يريدالدكيالأطسيالموقصالىالاهتداءسبمكا

عبا.يملبهأدالمقدصالكاب

حركةلمؤرألىأصكاالأمرر.شقطاان

الانادلئاكانلوقالىتحتسلهمالدي!!ا

الأضلةصأحوتدودسبجن!أدفادركر

دامما،دإله،لفسهعلىبطرحهاالنيالحيقة

يرحمهاالهةضكلعلىأحولةأتجداعافيميل؟جمبهلها

وأالسصاءدانرة"الرمرلةالدانرةوطفرمه

المقذسات

الانسادصررةعلىإله

لىأالرتة

الالا!

لم!الرنة

ا!لان

لمه:علىال!همبرنذأدتجكلرعدنذ

خدمتهربفعأنيشطغالهالاسانيظىمالرت

بعصإبك.صررنهعلاشلىعهاالنيالآلهةنلك

يتوقىبهصالدافيبعرهـالاسادلا،الأفال

والكوارثوالعاصعةالطقىتقفات)المعاديةالطية

وآلهة،والمطرالعاصمةآلهة!يندع(.والأمراص

جحصلالهمهطتآ،الذدائحلهايقربوهو.متطثة

واذا.بواصطهمحفهسالنيالاحاناتعلىلللالمظ

تصؤر!العامضالحتيىلتجاد!تصب!أأ!اد

علىيقفدوهر.والإلاهاتالآلهةبيرحصقمص

الىنمتجشةممارطتاللا3اشراالأرص

وأالطبةحصبعلبحصلالهمهطأ،الحر(
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وأصبمسالعالمفي!انفيرأرادواداالثر.

اساعاتيأ"أو"ضرطيأ"إلهأاشد،نطابم

عرببأالانسانتحعلوهيالأططيرلأهكدا

الفوىلتلكبحصعبل،حرأيعوددلا،لفهعن

أولثكثملعلاقتهوئفلى.بوجردهتخكمالتي

علىنلفانبأللحصولإلأإلبهابمفيفلا"،"الآلهة

.3حصصلةلإقامةلا؟المرنفةالاحانات

بطلقلهمإليهئرمزأندالأدصل"الابماد9أنا

يادينا.أحدأاعزاهـبأداله.الالانالىاللهس

علةلط،الوجودالىيدعولااقيالاله،أحدداك

ألىمعيا!ألصاصغربا+لعودلا،وعدند!

عبا،نصعهاأدمخنعبالأ،عالمن،حباتانعبض

الوقتر،يمكاولكنهأصتاصالحواببحدأد

لاهدكما،الجيلعرمانل!نيف!أد،نمسه

منالمولردالطمل،المندثت!!دراعالي،الأم

مزكثعنيهاالاتحبلحدها"

،حدئرد!لرملأنا.الهمبرتذأيصأوهنا

هروهذا،الجيلعرلحانمرتفعنالتبيرمنبذلا

،الكلاميعدأ،ولكى.الرتبهتقومالذممطالدور

يقذمهاالنيالزهورلاتةعلى،انههذاصغاد

رسمليهوالأمر)كماإذدعلىللحموللأمهالولد

يقذمهاالتيلفهااكموربا!علبل،أ(الدين9

عردالىعنالتمبيرلمجرد،عدهايوملطلأمهالرلد

محبوبأ.لكولهجيله

أساسي.أمرهذهالححلعرلحادحركةان

!المؤمودبهابرأنقلطوبلرسيمضى

واصحأ.شعورأاسراني



الزابمن)يخمأالزمنذلك!بفعلونكانوا

اضارة،(بالنجوممرضعةسما(أوالفربمحومئجهأ

الثيرةوتوئفت.الانطلاقالىالقريةآقهس

بكرمو&كانراحيث،(أور)مصتعمرةحرانفي

أنفهم.الآلهة

بجدونكانراحيثكنعانالىأبرامووصل

هذاخدمةفينفطووضعفاكفتمركز،إيلللاله

ظن،أرضألهوبالالههذاانبماو.المحقالاله

لهفقرب.العاثيةمثكلتهحلعلىقادرانهأبرام

امرأتمنأولادعلىللحصولصبذبيحة

العاتر.

فيانانأىتصرتكماتصرهـأبرامهناالى

ضئألكن.الأرضباصتدالهالالهئتدلأ.زمنه

فإن:الأديانتاريخفيفريدأيبدو،هناحدثما

الجصبذبيحةحؤلإليهتوخهالذكيالالهذلك

الايمانالىأبرامبلغوهكذا.معاهدةذيحةال

الله.كدةتلبيةوهر،الصحح

15(ادك"ابراهيمإله9

معقد،دصلالتكوينسفرمن15الفصلان

منإليهوئنظرالعهد،ءلقطعروابتينببنيجمع

،أبرامأعذ،الأولىالزاويةمن.نحتلقتنزاويتين

ممابلادولةاولهذهفيالمفروضةالرتةلصيةوفقأ

للحصول،ايلل!لهيخمبذيحة،النهرينبين

هذايتصرثأنرفضالالههذالكن.ولدعلىمنه

أبرامنوموفي.ذيحةضابلاححانأفيهبالتصرف

،معاهدةرتجةالىالجصبذيحةحؤل،الخذبى

الانسانانيعنىوهذا.وحدهالذيخهايلتزممعاهدة

ومنتفع.ثاهدمجردانهاذعيهاهلهسلطةلا

كعطية،ذلكعلىزيادةالخصبلهاللهووب

.موعدهعنناتجة

بني9دالايمانانطلاقنقطةهيهذه

أبراملأن.وصلمين،سيحينيهودمن،!ابراهيم

"أورفي.نجاديهالذىالالهذلكمريسنثعرأخذ

أنهظنكنعانوفي،الق!ريةالآلهةتلكأنهظن

بعنيجس)اسمابلفان،الآنأئا.ابلالاله

سائرصالاختلافكلىمختلفألهيبدو"(اله9

عل!،للانسانصلطهلاغامضاله:كلهمالآلهة

المحبه.في!بالعكس!يخضعوله

محاولة،سوىالبدهفيرثما،يك!لمماوفي

المقدسالكتابرأى،وابراهيمأبراماستيلمحير

بحىوذلك.اللهببنوبيهجديدةصلةالىاضارة

للقيامأحد"إيستى)كمارصالةنفهالوقتفي

لشب.أبأجكون(:بمسؤوية

يعرفلاابرايملكن،ابراهيميسحياللهان

يبقىبل،بت!بتهعليهئسيطرلالأنه،إلههاسم

يبدونه:الذيناسماليومبعدوجحملغامضأ.

أنهيمىوذلك."الم!يسوعإله...ابراهبمإله"

التحريلؤبهوئشترباللقاء،ئعرهـإلألا.اله

يحبونه.الذ+تفييجريهالذ!ي

22لك

زمنيةحقةتبدأ،الأؤلينومراليدهابراهيمبعد

كامضة.
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نعبيلاد

العهدوضغمصرمناطروج

الكنابخزمهأضاءتط.ء12حوالىفي

فيصفيرأاتيصأفأنارتأخرىمرةالضوشةالمقدس

منخليطفاك:اليلدلتاثرقالى،مصرث!ال

في،الأفظاظالحفرا.هراوةتحت،مهمكاليد

؟حدثفاذا.الفرعونلأبنيةالصتذالفينصغ

الكتابوئقفلقد،المؤزخيزددأيضأهنا

نأصنحاول.وغامضةمختلفةتقايدبينالمقدس

مصر.نيالوضعكانأيأنرى

نيالحاكمونالملوك"أولئك،الهكسوسكان

،0173مذالثماليةمصرسادة،"الفريبةابلدان

الثامنةاللالةفراعنةفجعل.0158فيفطردوا

أينوفيسووقف.جدأقوتأبلدأبلدهممنعثرة

أخنن()احمهوحملآتونالالهلبادةنفسهالىاج

وعادأيامنا(.في)الارنةجديدةعاصمةوأثأ

الذىالرائجبقبره)اضهرآمونعنختوتخيفته

التقيدية.آمونعبادةالىيالم(شبهحالفيؤجد

السباسية،الوجوهعلىتفذتالدبنبةالهموملكن

القائدوأعادالاكيار.الىالامبراطوريةفارت

السلالةشادتعافينها،الدولةالىحبحورم

ا،ولستىعهدعلىالأمجادوعرفتكرةالتاسعة

مواجهةالىتتفتحواضطر.الثافيورعشس

قبائلوهيالبحرإ،"صعوبتجلعنهجوم

اجتياحمواجهةوالى،أوروباوصطمنخرجت

حوالى)فيعهدهمنالحامسةالسنةوفي.ليبى

اصرافي31اليلأتإحدىذكرت،(0123

مننسلهوزال،اصرافياجنح9:الأولىللمرة

ضعوبالثاكرعسيىردوأخيرأالوجردأ

البحر.

وجرىمرصىعاش،جدأالعامالاطارهذافي

منالمتحذرينبعضبانذلكمصر.منالخروج



شرقنيوأتامواتروحهمواصلواتدكانواابراهيم

ناالراجحومن.الهكرسبييةرئما،الدلتا

حوالىفي)الثافيرعم!عهدعلىجرىالخروج

.(؟0125

الفصلينفيمصر؟منالحروجهذاتتمكيف

لماملحميةرواية،الحروجصفرمن15و14

بالتفاصلمهاأكزالدينىبالايحاءكنئةةجرى

ضيههناك!الأحداثحممةكانتأئأ.يجةالتار

اقضاءبعد،يخمااكتثفاصائلانوهوئابت

كثعب.ويلاذهإلههتدخلايامر،

-ا!د

أستستالنىالمكرةهوالعهلىا&شكلا

فل!اللهادالمفدسالكتا!فيورددفد.اصافي

،وعداتطعإلهبفالأنوالأ!صل.لالراهمعهدأ

هوالمتزموانواحدجاتسعهدهوالمقمودلأن

كبيرصحابعلىالأمرهذاوكان.وحدهالله

نفلنمالناربزادكمةوألفىالذ،ن،الأبة

بأد،المولودافأحطاءكاتأبأ،لحالنزم،تأما

ا!صرالوتل!إليها)المرمورالعادةالىئدخله

با،رض(

ألترئم9:ثاناعهدأفطعاللهفإد،جاهوأضا

!.وصاياىحفغان.الحادةالىبإيصالكم

لم.ىاحلعدودحولهالحهدءداوالعبلدخل

العهد.سحرجان،كحعىالفىعلىقادرأبعد

أبعادصحارحأيي!أنالالانأرادلوكما

الثلاتافضاءا

و!الأمرهذاوبول!القدي!أسولتا

اصانيفكرةعلبةصبحةلطسكب،لاحق،فت

ئرملم.ا!هذيراهذي!بيرتجذلأفيهاورأىالحيقة

خه.وبنلثلملأله،الراهبممعثانثأائفاقأالله

طريزعنمحثهاب!هالأ!ئليرتمأدالمعقولسفيص

الأبئضطرمقد،الابنرفضان،ولكى!الائفاق

خيرهجلووالزصمن،تألضلحتاحصاعهالى

لىنفيرمزأصرل!المفؤومةالاناتنذتوهكدا

الله.حملماومداا!رعةبفبزاأدالراهبمخفص

بقدر،الترم،معهمثنالىعهدقطععلى.جاءي

لخهالثصتلة

الن!انماتأعر!بكردقدتاتصوالله2لو

حبلأو"الراييمخووحدهاترم!-وأحصها

الحادةبرمرأد"عادلأ!(كاد)الىمهعلى

وحهعلىجناهوالزمنم.طوكهكادأتأ،لثب

برمصأد،"عادلأ"كاناد،ع!فكماد،نافي

لكن.سعهلىهالبيصلمار،العادةنلك

القديسكاد..يحطأكان(البوم)ضأتاالشعب

الحل.بجدأنيشطبعوحدهاللهأنيعر!لول!

هدالك!،المبميوعفيالمحضعالشعبجموت

-!العادةالى،الحياةالىسيؤديالموت

الحطثة،لعدطهرتالثرلمةالىبالذكرحدير

للثربعةعالمةالحطنةانعموتألطرالامع

المحة.ونفميرهي.المفدسالكنابو،مالحطنة

الحاحز،جلعلىشريعةاللهبعطبموالحاطنرن

لول!الفدب!وبصرخ"مهمكر؟كل!لتيم

إلأ.للربمةمكالىبحدا0لوالجبل!.طنه

الفدس.الروحوهي.اططةا!!الرلمةنلك
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ضعوررعايقينبقاجوهريانعنصرانهناك

باحمهاللهفيهأوحىالذيالزمنهو:الدينياسرائل

الشعب.مععهلىأفيهقطعوالذيموصىالى

جحمل،!ابراهيمإله".الغامضالالهوهذا

تعريفمنأكزإنها."يفزه:احمأاليوابعد

علىيدلصو،يعيهمابالضبطنعرف-لا

يعنىعبريأصلمنمشقة"يفؤه9كمة.حفور

تقبلنفهاللهيخهايعر!التيوالعبارة،""كان

تنهوأنا9:هيوالأرجح،ترجمةمنأكز

هو".

ظهرولقد.ضعبهءعهدأتطعالالهوهذا

الحدثكانمانرفالاالأحصالبحردور

اللهبهأنىعملأ،الأمرانقضاءبعد،(النارير

مصرمنالحروجوجبقىضبه.ليخفص

الزمن)وشحورنا(اصائلشحورفلأ()المصح

الىالمرتمنناتلأ،نحئصأاللهفيهظهرالذلىالأول

نأبذفلاملتأ،يبقىالحدثلكنالحياة

سيناءذورهووهذا.معاهالملفوظةالكلمةتكئف

ضريعته.وأعطاهشبهمععهدأاللهتطعحيث

موسىبفغهاالتيالالهيةالكلمةتلكوبفضل

لدباب!غ!؟-أ.الأدل!التاريخصبدعلى

الآباءعنرواباتهاكلك!كتالىأئالآدحنى

وكدلك،الألسةناقلهاممرمناطروجوعن

الدلى"دبور!نئيد!تماثد!أوالقفاةعنقمص

5(.)تض2501حوالىنيؤضعرئما

وصييمندمرصبكودأدلرلصأنالىداعيولا

02()حرالوماياولاضماالقوانينبعضحصا
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شعروا،"الاجتماعالى"دعتهموالنيالعبرانيينالى

فالزموا"ممية"،بأس!!خاصنضعببأنهم

العهد.بذلكتجماعتأالتزاسأ

تحديدعلينا)يصببالبريةضاقمروروبعد

بعيرة،لاحقوتتز،الضعبنيهورأى،مذته

روا.القئحوهذا.كنعانأرضالىدخل؟(روحية

)التىا!قةلكن.انتصاريةملحمةفييثوعسفر

منتبائل:بكثيرتواضعأأقلكانتكا(ئشعرنا

ص!فوحعندوتمركزتالوديانالىتفلتالدو

عنيدافعونالبلادسكانكانحيثالروابى

بماالتسويةنتئموهناك،القتاليقومفهنا.أدفحهم

الاندماض!.مخاطرمنيخ!ها

بي)خقفعثراينالأباطمنكلعاش

رابطالكنم!قلأ.عثأعسر(الاثنييعقوب

المئزكالتاريخرباطهوينهما،يربطكان

نفه.بالالهالاعزافولاسئما

بتواز6"قا9تام،.ا.هو0012بين

منجطظماذا،وأحيانأ.الداخيةالزاعات

أنحاهكلمنينضالثعبكان،الأباط

)هم""نحئصلنداءتلبيةسلاحهويحمل،الإد

برقىكنعانأرصئيالاقامةأوانلالى

)خرالعهد""ك!ابصثىماتحرير؟ضك

وجودبفزضوهو33(،و2223-

رراعبة.حمارةليوعانينأرصومقيير

من،صسىضربعةضأن!يشوحىالكالى

ليولاسثما،محنلفةضعربعدفلىبمكرلي

حمورالي

،ولا

012

ناسأ

وهذا

ترع

سدؤنة



كششونالقضاة"،9كباريتونالذين

كلعاد،الحطرزالواذا،(...ودبورةوجدعون

بيته.الىواحد

!ناسراثلأقام:المززخيشاءلأيضأوهنا

ايلالمحيةالكنعايخةالآلهةيخهاوكانكنعانأرض

معهاالنواطؤفيوقعماكثيرأانه.وغئزوتوالبعل

والقطعانالحقولويخصبال!يممنهافانتظر

بتي.خطاياهشوبالرغم!ذلكومعوالاء.

علىوبشهد.ابراهبملإله،ببفؤهأمبنااعراني

26(.وتث24يث)رابم"ايمانه"قانونذلك



القلكيالنظام

عاض،587الىعرالحادىالقرن!ايةمن

حديث4أدوكان.الملكيالظامنياصرائا-

الأنبياء.معذهـوتهللعأنلبثمالكنهةالعهد

وصلمانداود:الموخدةالمملكة

مصر،منالفلطيؤنابعدأنبعد:0501

في!انموسطالأبيضالجرضافىعلأتامرا

منيكزون،ثففينغيربينمحاركانوا.غرةمطقة

علىضغطهممارصواأنلبثوافا.البيرةضرب

فيبأكمالشعوبمختلففشعرتالبلاد.داخل

وهذا.وجههمفيللوتوفقوىحكمالىحاجة

منالجزهذاني،دعتاقىالأسبابأحدهو

فيفنثأ،الملكيالحكماقامةالى،ا،وسطالثرق

واسراثل.أدومفينث!أكا،آبمي

تتم،القالقموتهوعندملكأضاولواختير

داود.اخنارعلىالاجماع
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علداوداستولى:0001النةحوالىني

وبعد.أورشليمعاصمتهمهاجلواليبوسيينمدينة

وبعد،الثطلأجاطثمالجنوبأجاطبايتأن

البلاد،وسطفيبهخاصةعاصصةعلىاستولىأن

ذلكعلوساعده.موخدةمملكةالاءالىتوصل

حالةنيكانواالثلاثةالأوصطالثرق"كبار9أن

التاريخ،عنيزولىاأنكادوافالحثئون:ضعف

الداخلية،النزاعاتأضتثهموالمصرئون

طويل.جاتمنئفقرنكانواوالأثوريون

بمستبلتعدمكانةاصائيلفيالتيكفاحتل

تبئوا،ثوبحهأرادواولضاخير.كلمنهيرجى

.أخرىشعوبعندوجدوهاالتيالطقةالصيغة

عليعلنالكاهنكان،ممرفيأومثلأبابلفي

وأناافيأنت5!،ا!فيالالهأترالمنقىلأانحتار

يتبئإنه،النبىناتانلسانعلى،اذفقال."أبوك

خيقهأي،!داودابن"و:التصيبيةالبارةتلك



ومذا.ت!يبهيوم!اللهاابنيصبح،الثرعي

أحلكف!الضعبرجاءيشذديزاللااليقين

الاعات.

وحروبحركةكله،دينامئأداودعهدكان

فكانابنهعهد.سلمانائا.دفاعية(وفتوحية

فامحفى،أبيهمنالمملكةورثبأنهذلك.جامدأ

سلم،زمنالزمنذلكفكان-بهاواقغبتنظيمها

بلاطهسلماننطم.الماضيفيالتفكيرمنيمكنزمنأ

راجع!أصهارهأحدأو)صصهبلاطمثالعلى

كفةالبلاطفق:الفرعون3(111امل

في.وأعالهالملكأتوالبتدوينمكئفونومؤزخون

فيالجعزةالتقايديجمعونأخذوا،الوتتهذا

الب.ذاكرة

بالممىالأدبلأةعهدهوسلمانع!د

)عدالمفدسالكناببذكر.اسرافيل!الحصركي

سؤبن1811(صم2و/0113ونجى21/14

ولا.!الربحرو!"وصر!البارسفر9وهما،فقدا

العهد"تابوت"ضةالزمندلك!حررواأحممضك

-ا4/و2236و12-217/صم)1

/9صم2)!داودخلافةانمةو(6-هو22

/اصم)2"القوسإنثبدوحمعرا02(

33-3/عم)2أبنبرا"مرئاةو27(-17

المزايروبض،ضكولا!داودنظمهمااللذير34(

سأنورة،أفوالأأبضأوجمحوا.الأرححعلىأبفأ

تونيوصئدرحةالثبةالحكةخلاصةوهي

22(.-01)ثلالأثال!رفىلاحق

تناقتهما،خاعىوجهعلى،!بمعونأحذوا

الىوالدحولمصرمنوالحروجالآلاهعنالألن

"المقدسيوذايختار9صبئأهناومن.كعانأرض

ن،،اليويالفلبدئضى.ابهريالمخبأو

إ.يفؤه319القعلىيطلقالكاف

الأباءسيرنجناولالمقدسالناربخومذا

كنحانأرضالىوالدخرلممرمنالحروجوروايات

،بالصورملي.،طريفاساهفي.الأؤلينوالملوك

موعدعليقومالتاريخفيلاهوتأمامأنفشانجد

اصائلعنالذكرياتنلكأسبقالكانبلكن.الله

منهيبل،التاريخمنتعدلمالؤؤروايةبه

معاللهنمرلى!رلقةسالكمانببنطلق.اللاهوت

تصزهـيهففيتمؤر،اصافيمع،الشعوبأحد

عامبوجهالانادمع،الشعوبجمغمعان

منشاعمااللاهوقياتفكبرهداوئبس،(أ"آدم)

زمانه.أساطير

لكنه.الموخدةادلمكةذروةهوسلمانعهد

ولذلك.ضعبهفاستغل،الملرككبارتقيدني4با

وفاته.عندفانفخر،بالانفجارمنذرأاقردكان

الىسياستهفأدت،عايايأرحبعامابنهكان

إلاالموخدةالمملكةتدمفم.الثمالأباطانفصال

سة.بعين

الممل!ن

:مملكتانهناككانت319،منذ

وعاصتها،بهوذامملكةأوالجنوبمملكة.

أوغادملوكها.داودللالةأينةبقب.أورشليم

منجيعأتحذرونلكم،الأحيانأغبفي

.داود

وعاصمها،اصافيخلكةأوالالمملكة.

ترتين!عاضت.الامرةثم،الزمنمنمدةترصا

غيرملوكهاوكان،البلاطةباثرراتحافقين

.----داود.منمتحذرين

مجملعلىتدلقد:معيان!اسراثل9فلكلمة
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لمملكة)خلافأالثمالمملكةعلىأوالثب

الشعب،مجملعلالكلامكمانوإنابخوب(.

عندغابأنراهمماوهذا،واصراشليوذا:قيل

ا،نجياه.

نسلمنهما:ضققتانالمملكتانوهانان

،واحدةتقايدولهماواحدأإلهأوتبدانواحد،

علىأحيانأثحالفان،متعاديتانضققتانلكهما

.الأحيانأغلبقتتحاربانلكهما،مثزكعدو

(075حوالىفط)المملكعينلرو!

عهدفي،المملكثانوصلت،075حوالىفي

الى،اورشليمفيوعرئاالسامرةؤاالافيياربعام

فينقيمصغبرةشعوبثلايةكانتك!نهما.ذروة

وكانت.ودشقوا!رائيليهوذا:المنطقةتلك

الىالواحدي!يءأنئخثىفكان،القوةمتساوبة

العدولكن.التخاصمقوقتهاضتلوفما،61خر

ممرئذكرالاحبنالىالمملكتبنسييدالحارجي

ذلك.(تامانحطاطفيلأنماكانت،الزمنذلكو

سلطنهاتوضعأنوحاولتقؤتهااصتعادتاضوربان

مملكةوأؤل.المتو!الأبيضالبحرائجا.في

يحدمماوهذا.دمثقمملكةهيطريخهافيوجدتا

جهةفن:رائعةخدمةواصرائليهوذامصلحة

فمالثانيةالجهةتلكعلىدمثقاسغلت،اولى

لهاكانتأخرىجهةومن،تهاجمهاأنتتطع

هذالكن.أثوروجهفيصامدةدامتمائرسا

بهذاواصائليرذاتاليلم.يدوملنالوضع

لناوصففلقد.بقامااقغالىانصرفتابل،الأمز

النىالمنحئةاليشةتلك،لاذعةبقريحة،عاموس

.بالعاججدراخهاالمتةالدورفيييثونهاكانوا
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حيث،المادئالارياحفزة،الفزةتلكفق

ظهرالفقراء،الأغيالمويظمالههالثبينس

الأنببله.

الاالههباصميتكقمرجلوهو،النيكان

في،الزمنذلكفيمعروفأ،(بالمسقبليتنئأرجل

فياعلتنجويةأقوالإلياوصلت.ا،وسطالثرق

وفيالمحفيالالهباسم،موآبأومارىأوبابل

اسرانجل.ألاهأطوبأحبانأبشهأسلوب

الالهباسمالتكثميذعونالأنياهمنعددهناك

الأنبياهبينيمئزانالثمبمثكلةفكانت،الحق

الكذابين.وا،نبياءالمادقين

حوالىفي،الاضزاعثنيةسفرسيجث

الموضوعةالمقايي!بعضعن007،065

إلأ،الأمرآخرفي،يجدولن،(18و13)تث

خارتةآياتالأنياءأحدئجرىأن.العبايمان

يعلنلمفإنضيء.علىيدكلارسالتهلتأكيد

الأصلالايمانأي،الصحيح!ابهرىالدينا

كذابأ.نبئأكان،بيفؤه

نأ،مكانأئفيمنهاكزهنا،يصب

الديني.والتاريخالعامالتاريخبينابخيزئحتن

نيالالهىالتدبيريمتزونأناسهمفالأنبياء

علىمعاصريهمفئركحونالثريةالأحداث

التاريخصميمفيويعملونيتكلحونانهم.اكتثافه

وهم.الملوكلدىيتدخلونماوكئيرأ،البثرى

فلا.كهنةشهموكثير،المحليةبالمعابدصلةعلىغالبأ

البوية.والحركةالكهوتبينشارض

مملكةفيوعظاأنواليشاعلإيلياسبق

أيةلنايزكالملكهما009،بعد،الثمال

ايليافحميرة:الملوكسفريفيذكرهماورد.كتابات



-امل2و-2192/وا-1791مل)1

اليالناريةالثحخصيةنلكلناتصف18(و2

،يسرعلناليصفماحذالىمثالألوتااتخذها

ماكثيراتأبفهي(13-2مل2)البئاعوصبرة

والتاريحي.الحارقبيناف!زفيهيصب

الا3بهذاالمنى،)آ(،الابلرهياالقيدأنا

مملكةرلأدقدابلوهيمإ،9اللهبنيلأله

)783الثاريار؟معهدعلرفي،انل

المظصدعلى!علرذفيهأنضكلا3،7(.

بلىةفتودهقيا.لأبرااوان،يهللىواالاجماعة

ماكثيرأهوشعولاسما،عاموسبأجواءالثه

علىمجتويلالكنه"الري،،التقيديواري

الاقاتييممهأكزوينوشعأالعالثأةروابات

مصر.

075بينمافيظهرتالأياءمنأولىمجموعة

وأضيا،انلمملكةقوهوضععاموس:007و

.الجنوبمملكهفيوميخا

وكانتلحميتمنطقةفيراعيأعاموسكان

السامرةمملكةالىليذباللهفاختاره،صريحةلغته

علىالاجماعيتعيمهقام.اقهبزيقضيهبماويذكر

يفمنلااللهقبلمنالاختياربأنفذكر،العهد

التمرثمنيمكنهولاتلقائئأ،خلاصأللشب

كلقبلمسؤويةهوالاختيارهذافان.كانكيظ

.هثي

حهو)71-7/01:عوتد:عاموس

(لاهوتا8-3/3و(نصصي

2-31/.رسالتهخلاعة

8-،8/و16-2/6:الفقراهإنماف

314-313/:الامرةنيالز!حباة

7-ا6/و

/ه+13/،:()ضموليةالعالمإلهالىنثد

-89+9/5-6

8/و(ابقه"الله)ج!خقص3/12:الرجاء

51-9/11و11-12

من،فاكتثف،النقسرتيقنبيأهوثعكان

حنان(،زوجته)خيانةشخمىحدثخلال

فرذها،تصرفهاسؤمنبالركمامرأتهأحث:اقه

:وأضاف.الفتيتلاإبهاورذ،حئهبفضل،إيه

لنصحبل،صالحونلأتالا،اللهئحباهكذا

اللهحت،مؤترةبنبرات،لنايصؤر!و.صالحين

،ينقطعواولن.يحئهاللتيزوجحبصورةعلىلنا

هذاوني.الصورةهذهفيالتعئقعن،اليومبعد

وتجدو،جديدأمعع!ثيهكليئخذ،الفؤ

ئأالمقصودفلش:الحقيى،جههافييناءضريعة

)كخاتمعهدأا9بل،الاتفاقيةأنواعمننوع

الآخر(الواحدمجثاللذانيتادلهالذكيالىواج

الخطنة:اسميتغئروبالتالى.بالحبكاثتينيربط

أو؟الحبرفضبل،لثريعةمخالفةهيفيصت

و"بغاء".أزنى9،الأنجياهلنةفي

ا:دعوته:هوثع

)كالأ!(ااو()كالزوج13:اللهمحة

46-6/و3ا-14:المحةهذهتلة

1273/و0112/و

7/و7ا-/وه401-4/:الحطنة

201-13/الرجاه
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تومهوجهاءمنكان.اورضليمفياشباوعظ

ترددثاهد.الأفقواصةالاجةنظرنهفكانت

مصرمعالتحالفبين61خربعدالواحدالملوك

كانولكنه،الفكرثاقبسياضأكان.وصورية

يضمنمابأنيذكرفأخذ،ضيهكلقبلمؤمنأ

رأى.أالقدوس"الالهمعالتحالفهوالحلاص

.بقوةالايمانفأعلنمتكئرا،كانالثعبان

بهذهئدل."المشيحية9فيبعيدتأثيرلهجكون

رجاءجخذهاالتيالمغاحدىعلىالكلمة

العربية(فيأالمح9)أو!افيهـإ.اسرانيل

لن":الأزمنةآخرفيملكونهاللهبهس!قيمالذىهر

بالتتويج،الذابنأصبحتلداودابنيزال

اشعياآمن35(.ص)راجع"المملكةعلىيملك

كثيرأيثاهدهمكانالذينالملوكلكن،اللهبكلمة

يحفقوالنهؤلا.انفأدرك!أوكادأكانواما

أؤلية.رسومسوىديوا،يتخطاه!،نه،الموعد

الله"ابن9،الحقيتيداودابنيظهر6المستقلني

جزفامولدبمناسبة،ايوممنذإمكانهفني.الحقيتي

)"اللهعتانوثل!9ادبهذايدأنالصغير،

ا،رض.الىباللامجأقيالذىمعنا"(

وعطواألاءعدةأقوالأشعيا!فرنجع.أثعبا

محتفة:أزمنةلي

و؟الكن93-ااض.الأولأضجا.

:الرؤىولاشما.لاحفةدموصآ،الممرلهذه

24-2734..)35

وعطر(55-04اش)النارانمبا.

538(اليبايلالىالحلاهكابة

بعدوعظ66(-56)اضالالثأضيا.

الحلاءذلككاية
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و9

و8

26

11

.الأولأضياعلإلأهنات!كئملا

6:دعونه

اوا9و7:العضالرفيكتاب

-31/و9-111:أورشيمفيالهادة

-8/5و(أورضبم)بات24-3/16و

.6-28/1و22-22/1و

5/1:الكرمةلد

02-1/01:الحارجةالعادةعلىالرذ

/213-41

4-4/2و5-02/1(9القة")الرحا.

-18//03و92/1724و13/

/8:االبفبةواالعثانونيكتاب:المئجة

.أصحرةاالله)ها-

الذيالزمنفيأورشبمفيأيضأهوميخاوعظ

ص،-لى.في،عانىفلأحانهأضعيا.فيهوعظ

يخهاينادىأورشليمالىفصعلى،واللاعلىالةالحرب

الله.ب!خط

عاموسرسالةلخص،واحدةآبةل!مبغا.

.06/8أضبا؟وهرضع

ه-ا2/:الاجماعةاللاعدالةعلىالرذ

.7ا-7/و3112/و

-ا15:لحميتمنمتراضعراعءالمثح

7/81و01-04/1الرحاء

587()؟72-الامرأخراببعدأوريثليم

منوقوافلوخوزتةواغتصابوحريقتتل

الثاق،صرجوناصولى732،في...المجلؤين



كانالذيالزسفسقط.دشقعلى،أضورطك

المملكين.يحمي

هيالسامرةلكنالمثهد،تكرر721،وني

عنالثالمملكةفزالت،المرةهذهفيسقطتالى

النظاميالجلاهيمارسرنيونالأشوركان.الخريطة

جاؤوا،السامرةمنطقةفني.المغلوبةالثعوبفي

الآخر.الامبراطوريةطرفمنبصتوابمجلؤين

فكؤنوا،عبمأبنيالذينالقلائلبايهوداختلطوا

ايهوديرنصأنعجبنلا.السامرةسكانجوهر

وان،بالمئةمثةإخوةيعذوهمأنبعدفماا،صيون

المحفي.الاله،يفوهيعبدونأخذوا

والابلوهي.ايرىالكبذبنمتفى:النورأة

تجواشالدين،اللاويونيكونأنالممقولمى

كتهبمومعهم.أورضليمالىلحأواقد،الامرةمحزرة

"الخيدلئاالنيالرواباتولاسما،المقدسة

القيدهذااندماجانالراجحومنهـ.الايلوهي

ع!(تثمقلى،أورشليمفيالمؤئف،"ايهويالتقيلى"ب

حزقيا.عهد

محموعةسحرقباكتبة،صع.الأثال

احمهم.تحملفنةوناك".الأثال5

أضور،ملك،سنحريبأتى107،وفي

فلثالىاضطرأنلبثمالكنه.أورضليمفحاصر

تأجل.علىأورضيمفحصلتالحمار.0

كافرينرجالأفإن.هدفهاتبئلمالعبرةلكن

بمثورةيعملكانالذيالحكيمالملكحزتياخلفرا

أشبا.

وفي.النصغيروهويوضياصلك،064وفي

ومخوممفياالأيخاء:منجديدجلظهرإلامه

إريا.ولاسباوجقوق

يوضايكنوا،063حوالىليصفنياوعظ

الخلققوئوكاناصحيح.االايمانأعادتد

الشعب"وسطفي"يكنلماذ:فمعق،كأضعيا

وسطراللهل!اقي!وحدهلكنه.اللهإلأ،أبرار

كضب.يوماليومذلكويكونالحعبهذا

اذا،الثعبهذاانيل!تفالته،المتقبلاتا

)هذهالفقيربقلبلهيستجيب،بمجتهطقرهما

للاستلامأو"الفقر"دالأعلىالمئالانطلاقنقطة

وصطفيحاضرأالله"وجكون(.اللهيدىبين

جمغؤالتقليديةالأمورمن".الفتاةصهون

فصهون.للشعبرمزأالمرأةئئخذأنالحضارات

صهيون9صااللهوسيجعل.للصبرمزهيالفتاة

أحثائها.فيتامأحضورأحاضرأويكرن"العذراء

التبشير.روايةكتيرم،لوقاعلىذلكيحفلم

..":1/،1-18يومغضب09صفيا

315/:أورشليمفيالوصع

3981/:للشقلالحذراء""عهون

نأ،أحيانأجفبضربات؟يرضياسيحاول

بذلهاالتيالجهودتلكانيبدو.اللهالىضبهيرد

الاشزاع.ثنيةسفر"على"الضوربمرتبطةكانت

ص

الاثزعثةصؤ

عثر؟الهيكلفيتريمأعالبمناصببة،622في

فلئا.يرشياالملكالىفحملهملصعلىالكهنةعظيم

عالمأكانلأنه،حزنأثابهمرق،ترا،تهالملكحمع
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مجحلةوتام،السفرهذايعفصهمايمارسونلابأكم

علىعثروابأنهمذلككلها.المملكةنياصلاحية

الأساسيقصهعلتقماأو،الاثنراعثيةي!فر

.(22مل2)راجع

مملكةني،هذهالاشزاعثنيةسفرنواةنأت-

اعلاخأ9الىبماضروااكالحاجةمن،الثمال

تطؤرا.أضذللثعبأوضاععلىلتك!فهاالثريعة

بعضفإن،ذلكمنأهثميكونقدماوفاك

عهدفيعئاقدكثفواكانوا،كهوشعالأنجياء،

الريعةفيالنظراعادةفكانت:عميقمعقسيناءمن

صقطتولثا.محبةضريعةأنهاعلىللدلالةمناجة

أورضليم،الىالنصبهذايوناللاوذب،الامرة

صنة.مئةمدةالهبكلمكتةزوايامنزاويةنينجق

والتييوضياأيامرعلاغزالنيهيالثريمةوهذه

أحكامها.يطتقأنحاول

!بةبمظهرتظهرالتي،صيةالأطالنواةوتلك

الحين،ذلكمنذصئنكتل،لموصطريلة

-ا)تثمقدمة،الجلاءبمد،إلهاوجضاف

.03(-28/47تث)وخاتمة،(4

رايمانتالونأتدمالاثزاعكيةسفر

01-26/5:اسراثل

6131/.الهوديالايمادتب

4-9(6/إضنع":)9

77.15/و،:لثعهاللهمحة

03:اللهكلمة

91.-81/.الريةمحى

906و622لنالهانةضفهاالملوك6عئوثل

ك!،برمحص!الممدسالاصراعلبهلاربح

والقضاةيثوعاسماراتحدت،

587.بعدإياضضافوتكلاتتمجاتلكر

جمعلقدثلأ.القضاةسمرر،اضحالتأثيروهذا

ونظمطالزمنزلكعن"مسئة!تمماالكاتب

أيناكاناذا،البانوهو،مطلرلهعلىللدلالة

خطى،واذا.يدأوكانسلابم!جماش،لته

ونجلمه.لهمبضاللهالىبحودحبتداعداؤ.طلصه.

...الظممنيخعافي،اللهيىلمجد،الهو.مماا-

صص--

منبابلاضيقظت!فجالمانقلاب612:

عاصحة،نينوىعلىواسترلتالطويلجاتها

النبى،نحومأقوالفي،4نطاأنبنايححن

ضوارعقالمركباتلمعركةالمدث!الوصفذلك

لدماربأصهالعالمصفق.بالمياهالمنمورةيخنوى

تغييرقمجردجرىماأنيدركلملكه.العدو

نجوكدنصر،ي!ئىالظافرفالقاثد.المتسئطهوية

مصر.ضذبحملةالقيامالأولاهتامهوكان

أضورمعنكوالفرعونتحالف906،،في

سذيوضياوأراد.تقذمهلايقافوصعدالمنازعة

مل)2مجذومعركةفيففتلنكو.علىالطريق

/23-92.)03

الارالملكذبالذىالفاجعالموتهذاان

يموتفلماذا:المؤمنينعلىضديدوقعلهكانضج!ته

انتهىهكذا؟المؤسفالموتهذااللهعلىتركلمن

.القلوبأ!قاليصلأنقبل،الاصلاحذلك

كركميثى،فينبركدنضرانتمر،506وني

فلسطين.طريقأممامهفانفتح

فقلى:متعخبأالتدفقذلكالنىجمقوقضاهد

لكن،.أضورلتدميرالذيدفيأداةالباببونلبدا

علىوصائلاللهيتعكلفيهف!ق!اونهمأضذما



ينجحولماذا؟النجاسةمنالكبيرالجانبهذا

محتوىعلىالثر،شكلةهذهدائمأ؟الأضرار

بالايمان:القفيجيب.ضدتهاكلفيتطرح،الأم

.الباريحبا

2-1/1والابمادالفرمشكلة.بفوق

و4

.(الكرارثأعظمراللهوولرحأماث)صلاة

علىأولىمرةنبوكدنضراستولى895:

ملكأيخ!اوأتاءالكانمنجزءأوجلا،أورضليم

تحالفحى.ظهرهأدارإنما،ولكنلهمأجورا

وعاد.نبوكدنضرفغضبمصر.معالملكهذا

علىاصنولى،586()أو9/7/587ولط

وجلاالعهدوتابوتالهيهلوأحرقودئرهاالمدينة

.-.بابلالىالكان

ملحمةوانتهت،يهوذامملكةنهايةهذهكانت

.ترونخسةدامتجيلة

نهايةالر،نظرفي587،النةكانت

ولا،يكلولاتيكولاأرضتقا:الثب

لهذائكتبأنالطيعيمن...الريعةحغظببوز

جرىكما،التاربخخريطةسنيتحىأنالضب

لكثيرجرى،كا،ونصفترنقبلالثماللمملكة

.الشعوبمن

فييزولأنبدل،الشبهذاانوالحال

بهذهمدينوهو.جديدةحياةنجهاوجد،العاصفة

.حزقيالثم،أولأاريا:لنتين"االقامه

حوالىفييوضا،عهدعلىيعظارمياأخد

هذابهاتامالتيالاصلاحبمحاولةعالمأكان.627

506)كانتالئقلقبابلبصودعالمأ،الملك

أورضلبم.علىالأولوبالاسيلاه(،تحؤلنفطة

!كرلأنيستطعاحيثالعثرالشينوبتأجل

أورضليم.مجرابوأخيرأ.الخرقاءالملكسياسةدون

المنفىطريقالىا،صدتاهفجره،العدوعل!أبقى

توني.حيثمصرؤ

تجلللكارثةمعىاعطا.علىإريادورتام

الىالثمعبخرابمخويلعلىوبالتالىوتوعها،

تيضؤتزاللابوذامملكةكانتبيما.اطهاره

لهبمعراأنفرفضرا.بالمصيبةأنجأ،الارتاح

"تكرم:الاعلانعنينقطعلملكه.واضطهدوه

الشريحةوتحزم!الحتانوتمارس،بالطقوسإلهك

ذلككلمنجعلتلكنك...الظاهرفيوالهيكل

تلزمالظاهرةالمارصاتهذهانتظن:لاإديانة

إلأهوليصذلككلانتفهمفلكى.!ايتكالله

الكاذبة،أمنكانواعاللهسيدثر،الايمانظاهر

...".الباطيةالدبانةهيماعندئذتدركفقد

ان9الفكير:هذاالبلفكر،إرميالولا

إلها:منأقوىاذأفإلهه،أمتنادئرتدنجوكدنضر

بعد،الجلاءنيجفهمالثعبولكن".تلتخدئه

ب!ا،أقىىإلههأن،إرمياوبفضل،الأوانفوات

فلكيبها؟أذنواذاالثرور.بهذهأنبأأنه

هذافإنوهكذا.عبرةمنهاالشبيتخلص

صيود،خاطئةكمملكة،ذمرانبعد،الضب

مقدسة.كجماعة،الحياةالى

ا:عرنهد.)ربا

/31:الجديدالعهد)31-03:رسالتهتب

31-)31.
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/اهو12/5-11/18:"الاعزالات"

32-18/18و18-17/14و01-21

.18-02/7و

-2:الله""نركالدك!النصالىالداءات

21-9/و7:الكادبةالأمادألوث

26و27-17191و16-11/15و

)2

25

116و14-01311الربةالعلاماتبعص

91.وا-1812/وا-13

.8-023/1الرجاء

إريا،أوضحهاا!ي،هذ.الفبدبانةالمزامبر

17و16و6:ثلأ،المزاميريعصألهت

22...و



538()587-بابلالىا!ء

ايهودمنجاعاتبابلالىوصلت،895في

ئدئرا:عزاثمهايثذدكانواحدأمل.لهائرثى

يزاللاوالهيكل،يملكملكوهاك،أورضليم

أقوالبكررأخذ،حزقيالهو،كاهنببغ.ئمأقا

الكاذبة.ا،وهاماسقاطمحاولأ،الئنذرةإرميا

عبثأ.ذلكفكان

سكانآيخر587فيوصلحين،ولكن

2بواالاعزافمنفيلاكان،وملكهمأورضليم

وكدثذ،حقعلىوحزقيالإرمياكان:الحال

الرجاءئيدأنأرادإنهاذ،حزياللهجةتغئرت

الىالموخهة48(33-)حزرسالته.لشبه

و؟ئزت،امرائلحياةفيكبيربدورتاتالمستقبل

شعورلهكانحزقيالبأنذلك.،ممارساتهايمانهني

ذلكعنيعئرأنيريدوكان،اللهبقداسةضديد

كيفيةعلىيعفهاالتيالأهميةهنامن.كلهبالكيان

.بالبادةالاحتفالا

تعبيرأنظرهفيكانما،الأسفمع،ولكن

فيصيراصلون:،دبانةاجبمروحيموتفعن

بكلالطق!يةالتوج!هاتتلكمراعاةلاحقوتت

للحضورتكقأنمامهمظثأ،روحوبدون،دتة

الله.أمام

الحضارةأبوأي،،ايوديةاأبوحزقيال

وجوهها،جمغزللجلاءاللاحقةاليهودية

لاأحيانأستقلبايهوديةهذ..والدينيةاالقافية

"،اقه"فقراهأيضأضخلفلكها،إ"الفريية

فيمفاضأالنبىر!الذىالروحبذلكييشون

26(.)36/يحؤفالكيالملوب

بل،()يكلمكانفيبقيمانيدا.حزتيال

/اوا22-01/18و5،-/9:شبلي

.12-43/1و18-4/وا22-23

23.و16:باكةزوجةاصائل

81:الشخص!ةالمؤوية

6-26/1و15/18:حزتيالضير

.91-28/2و36-25و27/34،
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/36وراعء(الد)31-34/1:الرجاء

82-37/1و(بالروحالجديدالحهد)16-36

(.الجاةالىتعود-البا!فة)العظام

48/و12-ا/47:المخبلصعبروية

-03.35

الهويةمجهولضاعرقام،أورضليمفيالمراز.

،مؤثرةبهبرات،المفدتالمدنجةاطلالفينجاثل

33(.22-13)مرااللهمحةلماضدة

لهميعدا.قرننصفبابلفياليهردسييى

لتقربامحانيةولافيكولاعبادةولايكل

سوى،وحزقيالإرميابفضل،لهميبقلم.الذباثح

نج!هاونجحتفونسينأئلون.وتقايدهمبإلههمالايمان

.معناهعنلبحصالماضيتاريخهمالىولعودون

أ،بابلبرج9ظلفييعيثون،أخرىجهةومن

كانالتيالكونانثاءورواياتالأصاطيريسمعونو

البثر.وأوضاعالعالمنث!أةبهامئرونبابلأهل

بئىروحبأنب!رأعدهمبفؤيذلككل

!كيءحقايهودىالتاريخفيجؤئراكهنرتئأ،

المح.

الكفوفيانبار

رسالةمعاسجامأ،اللاهريونهؤلاءكاد

الله،فداسةعلىضيهكلتجلحريمبن،حزتجال

يجونانهم.العبادةفيباويحتفلونبهايعزفرلى

اصانيناربحبهاينناولون،الاريحبةالملخصات

الالهي.اسندليرايخهابرواأنوبحاواسلى

،بتحريرههكهوقي9السفرهدا.الأعارصفر

القدبم،قالعريفةالفاصرسضتاولوهو

كريا،لنابدو.(26-)17!القدات"ضربعة!

فهودلكومع،الحنةوالنحربماتلالدممبنأ

كونوا9:صفحاتهتقغلارمةلهاكفتاد:

لهدهلذولا".نذوسالالهألادإلط،نذببن

لالدم،إبههاالمرموزالجاةوجهنغئرأنالقداسة

بيهسكن

ينكيمحتةلمالذياليت":أحدهمتال

لقف."عيناتمقفن1أحداثالجاةفي.أسبهةإد

قلأو)حادثةضخصهأحداث:أمامهاعاجزبن

وأ)كارثةجماعةأو...(،موتأومرضأو

نأ:شئأنعملأنب!مكاتاذلكومع...(.حرب

منجزأنجعلهاأننكها"،9أن،ممىلعطا

له(نأسف)ندكأمرفبلاهافإن.النخصبةقصتنا

بما،ونحاولأخرىمرةننطلق،آخرضئأنصيرجمقا

الأحداثبتملكأنمثاكلعلىنبنىأن،أصبحناه

به.خاصة!بعلها،أنانقطاعبدون

44

ذلك:منأبعدالىيذبأنالمؤمنامكانفي

بل،دفطسللأحداثئعطيأنلا،امكانهر

هو5:بقرلأنلا.بالتهصلنهفيسيهايرىأد

يكثصأنلل،!أخفعأنمعلع،ذلكأرادالله

الد.معللحيقجديدةطريقة

تكونأنبعد،الأوانلواتبعدتمحلما

"تجللعهإريا!عله،فبه!اآنرتقدالأحداث

الأحداثمئمشقألهلكص،!الأوانفوات

،ببثها.الخط



ماتخطياان.الحياةهذ.تورثاقيالج!نةووجه

علىساعدنا،الزشتحطاماخاوىمنالتفرهذاق

.القدوساكحغرةنطالبى

-ا/91:الأخريةالمجةبنبرعاللهقداسة

النرية:والأعاداتت

61اتكفبر:بوم

23/381.

القليلىهذا:()كالترراةفي:الكونفيا!يد

الربةمعأولأئطع:افعاتبةالعهدمراحل!رر

الأساطيرمنالموحاةالعالمخلق)روايةكلما

التيالبصريةمعثم،3(و1/12تك،الاببة

ئم،(17-9/1تك:نرح)الطردانسانقذت

14(،-17/1)تكابراهيممعضبزحصر

41و13/02و3738-/12)خرفوسى

6(.91/3و

تلامذةأحدقام،الأخيرةالحلاءأيامفي

يحظ،(الثافيأشعيا)نضيهالهويةمجهول،أضعيا

أنقذناالذىهوإلههبأنويذكره،بالرجاءالثب

عجائبهيكرروبأنه)مصر(العبوديةدارمن

جديد.لحروج

/04:دعوته.(55-04ض1)اثال!أثعا

52/7-12وال!ه!رى:04/911

.02-14/71:يدلجدالحرو!ا

-43/8و31-04/12:القديرالاله

92-2وه5-1411:أالمحرر9تورض

.13-ااو6-45/1و7-42/5و

16-94/14و14317:اللهعة

17.-4514/:اسسويةا

9-ا94/و7-ا42/:اصرافيالعد

)العبد12و1353-52/و9،-،05/

المتأئم(.
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(3ثم538)رييلفاالعمرا

،والفرسالميديينملك،قورضتثل:538

فيضفهأنبعد،النهرمجرىمن،بابلمدينةالى

ضربةأيةدونمنعيهاواصتولى،واحدةلية

بالعودةللمجلزينفأذن،انسانثأملكأكان.صيف

/اعزا:قورش،صصم)راجعبلادهمالى

23(.36/اخ2و25-6/و24-

يخهاوأئفوا،بابلفيالقاءايهودمنقماختار

عصرنا.منمتقذمزمنالىازدهريودئأمركزأ

فلطين.الىعادواالمجلؤينمنقليلأعددالكن

محتقة.كانتأراضيملأن،عيرأالزكأممان

الذيحخاي:جهودهمساندواأنبياءعذة

الأولوزكردا،ايكلبناءاعادةعلىالضبحث

اشمباابئىالذياضعياونليذ،8(-ا)زك

.هالالث

66(.-55)اشانكاثبا

لثرالمكفف)البد61:اليهابذروة

الفقراء(.

46

62و06:نانجةالمولودالبمحد

.11/،63/76ةاللهممطهالىالدعرة

-066/5ا،صبةالذومحبةالحدبدالثب

16

ساعةانها.الهيكلبناهاعادةتمت:515

يهوديانثاطواصلهالذيالتجديدعملفيهامة

نخفا:الفرسملكبلاطنيالموظفينكبارمن

والسفران.893()و!را،(433و445بين)مما

ساعةعنقيلأال!تاريزيحاناحمهمايحملاناللذان

لنا.غامضةتزاللاالتيالزمنيةالفزةتلكمن

.الفرسنيرتخلع!ركانت،الزمانذلكفي

ت!نظبمالىيعىأرتخثاالفرسملكفكان

فلامصر.معالحدودنطقةوكانت،فلسطين

شؤونه"وزيرأورشبمالىيرسلأنعجب

الثب.تظيمباعادةويكقفه،عزرا،!الدينية

فأصبحتايهوديةبالثريعةالعملعزرافأعاد



لمملكبرىأهميةالاصلاحلهذا.الدولةثريعة

اليهوديةأبوالحقمةنيهرفعزرا،اليهودىالئب

(.الرحميالثريعةإصدار8:نح)إقرأ

بل،ياسبةدولةاصانبلمملكةتعدلم

هذينمدة،فعثت.دينيةجماعةأ!بحت

.للفرسخاضعةما،حذالىسيمفي،القرنين

المترسطالأبيضالبحرعالمعلىأيضأئغوأخذت

،(ا،مبينانمتثرةايهرديةالجماعات)أضتاتها"ب

سنة،بمئةذلكبحد،الاسكندريةأصبحتولقد

الهامايردىالمركز،وبابلفلطينجاتالى

الثاك.

مماو.القرتينهذينمدةالأصفاربعضظهرت

نأفالأفضل.بدقنؤزخهاأنعينايمبانه

أدبية.وحداتالىنصئفها

لأنجياها10

الىتتحؤلأوتزولالبوبةالحركةأخذت

تلكنيالأياهبحضوعظقد،ذلكومع.رؤيا

اثفي!زكريا"و،وبوليلوملاخيعوبديا:الفزة

53-34ض1)اثعيايواورؤ،(41-9كز)

.(27-42و

الإلاه.!حياتهيت!رض9الئبجحلملاحي

اييا:ومجيء55-3/1:يكلهالىاللههبمجي

3/23-24.

-12و2-2/1.النربةالىالدعوةبربل

18.

)راجعه-31/:الناسلجمغالروحبة

21(.-2/17رصل

01-9/9:المتواضعافي.ال!فيزكريا

5(.21/نى)راحع

27/ش)رابم47-/11راع.:الله

-3.)01

13-12/01:عدهضخصرالمطعونالله

37(./91بو)راجع

.9-13/7:المثئتةالحراف

.14:المقلالببها.

!المؤتالات209

عنالناتجوالنضجابسيالهدوبفضل

الجاةمعنىفيالفكيرمناصرائلتمكن،الألم

التفكيرنيالدخولزمنالزمنذلكفكان.والموت

الثريةالماثلالأضاربعضفتاولت.والحكة

تفلبديةحكة:مختلفةأديةفنونلي،الكبرى

،(ويونان)راعوتنملييةوروايات،()الأمئال

طقشةوصلاة،الأناثيد(ونثبد)أيوبوثعر

.المزامبر()

المححرعةؤصت،ضكولا،الزمنهدافي.الأثال

علىكلهمركز9(-ا)مثلطوبلمدخلبتفذمها

أحدأ"9نمحالحكةمذهولدأت.اللهحكةنمجيد

حلقحبنشالأاتخدهاالذىاللهعنبمنارأنبكاد

31(.-22/)8العالم

ابهودسضثحعلىترذجيلةقصة.راصت

غرية.اصاةحيدهوفداود:محيا()رقي

أنهء،ايالاهمعالفرهذايصئف،يوظن

.الماسجمجخلاصريريداللهأنيعفماثل

الألم-معىأوأيوب

الله)03-92و7-6و3:ابأس

.(عات
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82:الحكةيرفوحد.الد

31.:ضيرفحص

38.:اللهأجوابا

ا!زروعملابوراه30

النهائية.صيقهاالتوراةا!فذتالزمنهذان!

بأنهاالتوضيحيبوز)تدالكه!نوتيةالمدرسةقات

48

مزاعلنثأتالقالأربعةالتقاليدبدمجعزرا(

خصةالى)مقئمواحدكتابفي،التاريخ

ولثبة،العددوالأجارواطروجالتكوين:أفار

اصدرهاالنيالثرلعةدؤنتهكذاالائتراع(.

عرفهالذيالقانوفيالوضعأساسوهيصرا،

الفارسية.الامراطوريةفياليهود



اليوناأواففي!؟العمر

لموان،تحؤلنقطةعلىيدلتاريخ:333

فتحأنبعد.لاحقوقتفيإلأنتائحهاتظهر

معركةربح،ابونانبلادالمقدوفيالاسكندر

الثرقأسايهفانقح،(الحاليةسوريةفي)ايوس

الىانتصارمنانتقل،سنينعثرطواذ.الأوسط

كمآلافخصةعلىتمتذامبراطوريةفي،انتصار

واللغةالبونانيةالمافةفثراند،بلادحنى

الآرامية.محلايومبعدستحلالتيأاالانعة

فكانت.يةالامبراطورقؤادهتقاصم،توفيولتا

اسمهنا)منولاجسبطيصىنصيبمنمصر

منوصورية،(خلفهعلىاطلقالذى!"اللاجيين

"ال!لوتيين"(.اسمهنا)منسلوضنصيب

فدة!ائينبينأخرىمرةوتتفلسطينلكن

يحزمونكانواولضاللأجيين.خضت،سنةمئة

سلامفيييشونايهودنركوا،الفويةالكبانات

العصرفيعزراحذدهالذىالوضعبحسب

(363+)في

واصع.ذاقيبحكمهكذافتحتعوا.افارمحيا

المؤتفاتمنعددالزمنذلكمنإيناوصل

أيضأ!الاصكندريةمنبللا،ظسطينمنالآتة

.هامثقافيمركزثأحيث

ظسطينفي

ضك،ولا،لاهوتيبن)فريقأ"المحررأنهى

!المقدس!تاريخه(الكهنرتةالمدرسةالىيضون

صفر:أسفاربعةأرالىالحالىوضعهفييقمالذى

في.غياوسمرك!اوسفرواثافيالأودالأخبار

رواهالذىالتاريخب!رديكتني،الأوتبنالفرين

بصفتهيقرأهالكنه،الملوكوسفراصموئلسفرا

عملهبينالمقارنةانصمعناها.ليكث!فلاهوئا

منتمكنلأنها،ممدةتكونماكثيرأوأمئلته

فياسراثلتاريخفهمأحرزهالذىاضقدماملاحظة

.ترونأربعة
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لداودبلاتانةلؤبينقالين.الأنجارميم

7//صم2بته،نجو،17/115اخا

عدا!نةإمكانجةبنصزرونبعودوالم:17-ا

الىنطرهممملبههالىيخظرونوأخذوا،داودااب!"

الله.مملكة

اء-916:نهصلااكلى

.08ايهردبةصلدبوم.نحمبا

.9:الاعزاهـبالخطابا

صتعاراصمتحتيتزكاتبوهناك

يحنلفأدبثأفثأوبتحمل()الجامعةأككلهيين9

"كل:التثاؤمضديدويدو،الاختلافكل

ضيه،كلقبل،هوكتابهلكنقبا+أ.كيء

الجاة.سحالهامامالفكرثقوبودرس

لا-!ااالانتماءضرقةجكميةروايةطوبباجفر

المبادرةإظهارالىتهدف،(بالملائكلةيحتصمالط

.الزواجقراخكحاب.للاناناللهعبةق

فإنه،حكيمأيفأوهو،ميراخبنيثوعأتا

ثقافةمنيخابما،الهينستةالحضارةبأنلعر

لي،يخحاول.اخوتهتغرى،رياصةومؤصسات

الايمانأنعللهميبرهنأن،طويلأخلاتيكتاب

.091قبلكتب.الصجحةالحكةلهميوئروحده

وضعهاالتياليونانيةالزجمةإلأإليايصلولم

سنة.ستينبنحوذلكبعدحفيده

-01/11الذ!محالة"ولد.سبراخابن

4/11:الحكةعلىحملاسدىافرح

42:اللهحكة

ت4،:الأجدادمرص
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مع.رانعهصعرهرصمأصمحهكلرمحد

والصداقةوالمرأةالروحر،للسا.الغصص!ضرء

لحر،اواتمآدبهوالأ!والأولادلد+!والوا

..بةلحروا

-صيةرالاسكنلىد

لم:المقدسللكتابال!بيةالونانيةالزجمة

!تتوا.العريةاطغةايفهمونيةالاسكندريهوديعد

المحمع.ووتقرأالونانيةالىالثريعةتزتجمأن

فلطينص!جاءوايردتأ72انممطتروخرافةهناك

الاثنتينترجماتهموانيومأ72فيالشريعةوترجموا

اسمهناومنتمامأ.متطابقةكانتوال!بعين

وفي-الزجمةهذهعلىيطلقالذكطي!"الجة

كانواالذىالقداسةطاجعلىدللالخرافةهذه

عسلدانها،الواقعاتا.الزجمةلهذهبهيعترفون

الؤننهايةالىوامتذالثاكالقرنفيبوضرخليط

هيمضااكزتيهفالأحيانبحضؤوهي.الثافي

ذلكفيكانواكيفلناوتكف،ترجمة!كرد

.المقدسالكابقراتبعضيف!ثرونالزمان

المفرداتصياغةعلىالزجمةهذهساعدت

الجدبد.العهدتدوينوسئتعتلالنيوالاثاء

عندالمصرىالجشتزمسوريةأفيال:891

نأيلبثلاالشهداءعصروهرذا!ا،شدنينابغ

نحتأصبحاصرائلبأنذلك.اسرائلفييدأ

وفرضراالحاصوضعهشففواوهم؟ال!لوليينامرة

،168ور.الهفيتيوالدينالمافةبالقوةعل!

فأتام،هائلأاضطهادأالرابمانطوخيوسعليهض!

ولا!لزفس)مذبحأ"الخراب"ضناعةالهيكلفي

نحتلفة.فعلشدودذلكعننتجضك(.



الم!ببون:البدتجضة!اليف10

بالمكا!،الملقببرذاابهثممتتا،اوغل

مخريرالىحر!مالأذى.المفحةالمقاومةونطما

ليخلفهمئميهوذاإخرةتجح.165فيأورضليم

04النةوفي.الزكلتمنمدةاصائلمملكةاعادة

منفتزؤخملكأهيرودسرومةأتامت،م.ق.

اللاات.تلكخلصآخروهيةتريضة

ملححةالكضابءدايروىالأوليينالم!صفر

نصبنهمبزند،موالمكالير،

ايذبنفغ2.

صفأممام.تحقظأآخرونمؤمونأطهر

فلا.الحلاصيم!أنيقدروحدهفالذ:المكابيين

تقديمومن!يتدخللكىاللهالىالاتجالمنبذ

التدخل.ذلكباتظار،المفطهدينليفالعنق

صفرإلأنهايصلنالم.الرؤىكتابمرتفكانهذا

"164حوالىفيوضعأنهالراجحمن.دانيال

لأربعةذلكقبليكتببأنهتظاهركاتبهلكن

الذكلطالاضطهاد.آخراضطهادأثناءفي،قرون

بالل.الىالررءالىأذى

ا-6ةأدلطصرىداتنصمردانجال

المصطقد،الت)!مر7.الالادأ"ابر

لرضحصب"أحدأ"أص!اللهخدهالدى

الم!يح(

يصأول)13-01و4-21/1لمامها

الفامة(بواع!ء

،الأولتجلكتبالذي،اثافيالم!بيينسدر

روحاية،دييةضصخلالمن،لنايكفقد

أينفصلون"الزمانذلكفيأخذواالذينالفريير

الطهارةبمثال(،الكلسةمعىهوهذاان)يقال

المكابيين.وخلفاليهودكافةعن،الأعلى

البة:الاخرةاصتهادان!يبنالم!سفر

54-12/38ةبالقيامةالايمار

قد(التاريخمناليتامماثلتانقضتانهناك

يخئصوحدهاللهانوهي،نفهاالغايةالىغدلان

جفراهما.امرأةيد:الوسائلأضعفباختارهضعب

ويكل!يت.(الثاكالقرنقكتب)رئماأستير

6الممدوداليد30

حاول،05حوالىفي،رئاالعاصفةمروربعد

اليونايةثقافتهفييعترأنالاصكندريةمنبهودى

تعرضالذيللخطرفتعرض.ايهوديالايمانعن

بإعطائه،بانهذلك.الشييةالزجتأصحابله

أعطاهقديكونأنئخثى،عالميةلغةللايمان

بالحكة،يثدالفرهذايونانتأ.مضمونأأحيانأ

الكلمةملامحبعضإليهافتغتجيدأتزدادوهي

.والروح

.8-1/1الثر:يح!ضخص.اطكة

.5/1516و9و2/13الحلود

علاة)18--9/1و03-07/22الحكة

عيا(للصرل
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12/2و11/2226:الثرعديقالله

16-91.و

صرأمبررعابةكتالمرصرع.باروكسبفر

محتلمةسأرمة!أحزاءأرلعةمنمؤتصإرميا!

جدأ.متأخروتتلطتتمتدحمعهايكونأنالمحتكل

1/15.38:"لاتوبةاحمنال".باروك

.4/،3/9:الحكة



(.م.ب0135م.ق63)الرومافيالعصر

في،الأوسطالرقالىرومةدخلت:63

ينهيلننفرذبدأهكذا.ببيوسالقائدشخص

.ال!اجالقرنفيوالعربالفارطينباجتاحإلأ

صيكونغتنا،التيالزمنبةبالحقبةيختصفما

بحبصغيرأوكبيرحذالىمباضرأالنفوذهذا

.الأياموبحبفلطينأقاليم

علىرومةمنهيرودسحصل،.م.ق04ز

فلك((.!مملكتهعلىيتولىأن)ثرطقيكلقب

عمرنا،تجل6حوالىلط،عهدهعلى.م.ق4الى

يصوع.ؤلد

أتامنلانةالىمملكتهئنت،وفاتهوعند

ايوديةعلىأرخلاوستقك.بيهالىبهاوكهد

الىفنق.الناسأبغضهأنلبثمالكنه،والسامرة

حكاموهم،رومايخونموطفونعفهوحلكاليا

26بينماحكمالذييلاطيوصبنطيوسأضهرهم

36.و

الاصتعباد.هذااي!هوديالبكحمللم

والعثئارونالهيروديونوكان،م!نقمأكانلك!نه

علىحريصينالمدوقيونوكان،"المتعاونين"من

بوجهفكانوا،الفريسئوناما.مكانهمعلىالمحافظة

يكرضونالغيورونوكان،الاحتلاليعارضرنعام

فيالصيانهذاانفجرولقد.الم!فحالعصيانعلى

عينلكنه.فازيانسقاثد.نيرونفأرسل.66

طيطس.لابنهالمكانفرك96،فيامبراطورأ

استولى،07()أوغطىآب01وني

أورشليم.علىطيط!

تبليهربواأناستطاعواالفرييينبعضلكن

غزة(،فطقة)قتجثنياقوتجئعواالكارثة

اليهوديالدبنمناانطلقمدرسةفيهاوألاوا

منطقةالىلجإواضدالميجونأما.جديدةانطلاقة

.(الأردنعبر)يلأ

فأمر.يوديعصيانتمع117،وفي
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ميدوبناءالمدينةبناهبإعادةقدريان!الامبراطور

.(013)لجويز

الشمبكويبابنحمعانحرض،135وق

علوحرم،برئتهاأورضليمفذثرت،العصيانعلى

ابهودتا!موعات-

الاجماعةالطقات10

وكاتطايهودعامةعلىبدل"الأرضإثب

انثربحة.بجهللأنهمحتقرأ

سكالواماكالأ:الثريعةعلماءأوالكة

الكتدرسالىينصردونوكالراالعلمايير،

المربيينمنأكزهم.المقدسة

وأرصتقراطةالكهنةعظما.طبفة:الكهنة

وغبر،المدوتجبنمنأكزهم.امنبازانهاعلىحربصة

،واللاويونالكهنةاما.الثبمنمحوبين

الثب.منقرييندكالوا،00018وعددهم

الديخيةالأحزاب20

أتقاه،هماالركيون
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الىيتدونلكهم

ز،اليوديالحصبنهابةهذه.يخهاالاتامةالود

حاظ،الأمبينتثئتأنبعد،لأنه،الظاهر

ضعب.بأنهضعورهعلى

المحأبامز

نالايويمثلونمتدئنونانهم.اللهأممامقداصتهم

الصحبح.ابهودي

بأضارإلابمزفرنولا،محافظونهمالمذوليون

بالقيامة.يؤمونولا.الحسةالرلعة

عثةييثرنالمتوخدينسنرعهمالأميبزن

الصلاةفي،اقيابحرضاطىكل،ترانفيجماعية

المقدت.ال!فيوالأمل

المفاومور.همالعبورون

3.كلفون

للامبراطور.الفراثيجونالشارون

بؤنحون،انباسهبرودسألصارهمايرودبون

الاحنلال



الجديدوالعهدالقديمالعهدبينما

ذلككاناالجديد...العهدئم،القديمالعهد

العهدبن،بينفاصلأمامأيضأنحنوهاتعفيدأ.

!كبرىألجةايوميولونهفاصلأمام

الفدبم.العهدأسفارمنالأخبرالفركت

وكتص،م.ق.05حوالىق،الحكةسفرأى

ىأالجديد،العهدمؤدفاتمنالأولالمؤلف

،.م.ب51ني،تالويقاهلالىالأولالرسا!لة

الكتابفيثيءأيفهالناليسمنةمئة!ذ.

المتدس.

يوعفيهعاضالذيهوالقرنهذاانوالحال

وروحايته.ولاهونهولغتهتنثهونلفى

،المقدسالكتابفيذلكمنضيءأييردلم

ا!بةهذهفيلأالأدبمنكثيراضئأانمع

أمدمنذمعروفالمؤئفاتهذ.منكثير.الرمية

ترانكمخطوطات،مؤخرأعليهعئروغيرها،بيد

فيالغ!نوصيةحماديفجمؤلفاتاو،4791لي

النيالنصوصئاتمخلفإليك.4591ف!!ر

أيدينا.بين

الوديةالمؤندك90

بيد،زمنمنذمعروفالمؤثفاتهذهأكز

كله،تالرلكنه.الأدبيةالفنونجمغيتاولوهو

على،منه.الرؤيويبالفن،قريبأوبجدحذالى

ومزاميرايوبيلاتوسفرأخنرخأضار،ائملجل

وابراهيمايياورؤىموسىوارتفاعسليمان

وصفيا...

تمراننحطوطات.2

بالقربالمناوربعضفيالمؤثفاتهذهعلىعز

تطلفاوهي.4791منابتداء،اقيالبحرمن

الذينا،تقاءايهودأولئك،الأسثيئونفكرعلى

بمثةالميحيسوعمجىءقبلتراندير""فيانعزلوا
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عائثين،07السنةكارثةحقفيهواقاموا،سنة

المقدصة.الكتبفيونأملصلاةعثةفيه

الرئافىالأدب30

الكتيفرونالرئانيونكان.الربايخةالقاليد

يصبحواأنبعد،تلإيذهموكان،المقدسة

وبفيونالروحهذهيتغون،بدوره!رئانيين

النقاليدهذهتجلبئتئم.الحاصةشروحهمإيها

ببنماخطئأذوتثم،طويلأزمنأشفهيةبطريقة

أهلعكليقومو،.م.بالاجواثرنالثافيالقرن

النصوصهذ.فطالبحثعلىالاختصاص

فن.المسيحزمنالىمنايعودقدماواكتئاف

اجتمعحيما9:كهذاثلبؤزخان،مثلأ،الميد

الشكينة""كانت،الثريعةلدرسأضخاصعذة

/18متى)راجع"بيغ(المقدساللهحضور)أ

ني،يقرأونكانوا(.ترجوم)جمعالتراجميم

لمالسبلكن.بالعبريةالمقدسالكتاب،المجمع

بزجمةالقراءةهذهئتبونفكانوايفهمها.يعد

يسئونهطهيالنرجمةهذه.بالآراميةتفيمية

لملكنها،معروفةتراجيمعذةوهناكإ.ترجوم9

زمنالىعائدةنعذهاكئالأننا،يجبكما،ئدرس

مهاكبيرأعددأأناكفنافقد،اليومأئا.متأخر

كانواكيفتخبرناوهي.المحزمنالىيعود

فاثدةذلكفيولعل.المقدسةالكتبيفهمون

مثلأ:إيكبرى.

ز"قاميسوعانالجديدالعهدفيمرارأورد

ذلكفيفهلا.الكتفيجا.كما،الثاكاليوم
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نا؟موتهمنالثاقاليومغداة:زمنىدليلمجرد

المقصودانالىئنفنا،اليهبفيجاءاكاعارة

هوثعروى.الطربقالىوتهدبناآخرضيءهو

الله1:الشبيخهاتهفالتوبةرئبةمننوعأالنبى

فنحيابفناالثاكاليوموفي،يشميافهو،عاتبنا

فيلم)زمنيدليلهناالمقصود0(6/6هو)أأممامه

احياءعلىهنايدوروالكلام،(،قريبوقت

)وهيالحينيةالزجمةأوضحتوقد.الثعب

ايوماوفي:وقالت،(ترجوموجوههابعضز

يمدناترجوم،هناك".الموتمنيمينااالاك

أيامني،"الثاكاليوم"هذايفئرونكانوابأنهم

آيخرفي!تتئمالتيالعامهالقيامةيومبأنه،المح

ييدالذيالتعزيةيومأى،الئاكايوم9:الأزمنة

الثالث،اليومرا.!...الحياةالىالأمواتالذفيه

بل،زمنئأديلاأولأهوي!،"الكبفيجاهكما

عجبفلا.الأشمنةآيخريومعلىيدلانه:لاهوتئأ

الومفي9بمامتهتلاميذهأنجأتديوعيكونأن

لم،موتهمنالافيايومكداةفي"وأنهم،أاالاك

كانان:هائأنعذهأمروهذاضيئأ.ينتظروا

الأزمنة9أنيعنيفهذا،أالأخيرايرم"هوالمقصود

أعلنهكا،يسوعتيامةفيتضت!قدالأخيرة

.ولون111المبحبون

كلهاالمؤتفاتتلكمنيتخقصالذيالأمر

الذيالوملذلك،الأزمنةلآخرحادانتظارهو

.الأرضعلملكوتهفيهاللهشقيم

لقد9:قائلأالئلاثياتفيرجلأعلنهماوهذا

الذ".ملكوتمنكماقترب



الجديدالعهد

الجديداللهلث!عب

احمهالناصرةمنمجهولنخار37:خريف

53أو33العمر؟منلهكانكميوع

."!الذملكوتأتى"لقد:يعلنأخذعاما؟-

هذهوغكانإيأتصؤرأنعينايصب

الملكوتومولعنيسوعاعلانإن:الكلمات

يفيانمشحأ()أوشيحأبهينادىبأنوالقبرل

اجله!بلغقدالتاريخوأنأتىتدالأزمنةآخران

يفروما،الجيلجموعحماسيفئرماهذا

كلبحتلفمحأمامايهودرؤساءارتيابأيضا

صرخ.ينتظرونهكانواالذيالمثي!عنالاختلاف

هوأنهنرجو"كئا:الخيبةمنبكثيرعئاوستلميذا

".اسرانلسمديالدى

الجيلة،الملحمة0تلككرقتهالأمرآجروني

على03،النةمنجمعةظماتني،صنتينبعد

...الجلخةني!لب

قامحى،يومأخمسونمضتإنما،ولكن

أمام،أورضليمفيينادونالمصلوبذلكتلاميذ

الذيايهودجملىوأممام،عنهتخفىالذيالشب

اخترواوأنهمحعيسوعانأعل!نرا،علإحكم

"لفد:قائلينهتفوا.روحهلهموب،أنهذلك

نيملكوتهاللهأقاملقد،الأخيرةالأزمنةأتت

إلياوانضشوافتوبوا.الجديدالذضبمخن.يوع

الكنيسة.بدأتهكذا".ازرصلتنالوا

منبذلاحدئينأمماماذأنفسهيجدفالمؤزخ

ب!نطيوسكانلماتاريخثين:بأنهماالاعزاف

ي!وعيسئىرجلوعظ،ايهوديةحاكميلاط!

أعلن،موتوبعد.واعدمالتلاميذبعضفتبه

الذ.ابنوأنهحزأنهالتلاميذهؤلاء

هذينبينيجمعالذيالرابطهومالكن

تمديقهم؟أيجبالتلاميذ؟أخطأهلالحذثين؟
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وأالايمانحقلالىالتاريخحقلمنهناننتقل

التلاميذبهؤلاءالثقةهوفالايمان.اللاايمان

.الحياةبيد،هذايوعفي،معهموالاعزاف

نجيب.آلانتطيعولاعينائطرحالؤال

ابماذعليناتعرضالجديدالعهدفؤثفاتان

جهوكترت"ئئرى"نهأعلىبهصتهبرنا.التلاميذأولئك

مننعتنقهاأنن!تطيعلابأننانعمومخن.حياتهم

هوالايمانهذاأيضأ.حياتناوجهيتنتيرأندون

مزئفاتهم.خلالمننكئفهأندحاولالذى

فكرةمننتخقصأنعبنايجببأنهذلك

مننوعهيالأناجيلبأننحتقدتجحلناساذجة

التلاميذدوت،يسوعحياةفيالمباشر""التضق

الأناجيل،متابطينذبوا،ثم.قامتهبعدخطتأ
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الأموربأننعمنص،الواخفي.الكنيسةيؤضون

أو03السنةفييسوعتوفي.النحوهذاعلىتجرلم

07بينمابكئير،ذلكبعدإلأالأناجيلئدؤن

القديمة.الكيسةحياةتقع،التاريخينفبين.59و

هيوأكا،الأولىهيالكيةانيعيهذا

اللهضعببأنهاضعرت.الأناجلعاغتالي

وأحباه،المحيسوعبكلمنهخلفهالجدبد،

هيالحإةوهذه.المرتمنبالقاثمتحياانها.بر،حه

أخذتآواسنةخمينطوالبهاضعرتاي

يسوعندركلامخنخطئأ.وتدؤنهاتتجلبها

خلالهومن،الكنيةايمانندركبل،باثرة

.يرعهرقننكثف



الكنيسةجرولة

يضايقنالأراملبعض:أورضليمفيففجة9

يثوبطرس؟معجزة9".!الماعداتتوزيمني

أفكارانتصرت:المجمعفيمراسلينا"من.ئقغدأ"

يزتنلتصؤرناه،أيامنافيلوتاكتبلو...!بولس

بينمافي!الكية"جريدةمثيرةبحناوين

أعمال:لناحررهاالتي،والتياتا*ئيات

الرسل.

تراءةنباضرأنبجب،ضكولا.الكتاببهذا

08،الةحوالىفيلوقاوضعهالجديد.العهد

لحياةالأولىالئلائينللنينجامعةلوحةفيهفرسم

ثاهد،بالحياةتحبئا!طالروايةهذهوفي.الكيحة

ايهوديةالأوساطفي،نحتلفةميجةجماعاتثأة

نورت!أوكأنطاكية،الوننيينعدأو،كأورضليم

الرسوليةرحلاتهغبربولىخطىفيونير.يخلبىأو

تلكواجههاالتياثماكلهيماوندرك،المتبة

منالفانملرئهاحئأاهنرتوكبفالفنبةالكنشة

الرسلءعمال

حياةممط،الروحمن2بدا،فابتدعتالموت

يومبعديومأالأناجلتكؤنتكيفونرى،جديد

السنين.تلكطوال

في،هوالكتابهذاأننن!ىألأيبولكن

لوقا،بأنذلك.واحدلحكلالثافياتجفد،الواتج

عنذكرياتهقئم،الانجيلئينسائرفعللماخلافا

"زمنباقتم""الانيلفي.تجفذينفييوع

أورشليم،نطالحلاصثرىيعلنالميح:"يسوع

يتئمحيثالمقدسةالمدينةفيويننهييدأوالانجيل

تنتهيوعندئذ.وتيامةموت:الفصحىصهيوع

يعودوافلن:يوعلحضورش!ةطريقةللتلاميذ

الجحد.بعيىيرونه

الكية"زمن9تفتتحفانها"الرصلأعال"اثا

الذيبروحهلتلايذهحاضرأيحرعيقىوفيه

"انجيلالكتابهذاسلىولذلك.يعئهم

.أالروخ
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وهو،تديدهمنبذلاآخروهموهناك

للأحداثامباضرأاتحقبقأأيدبنافيبأنالاعنقاد

رؤيتهالكنابهذانيلنارقايعركط.جمصتا!ي

لبول!،تلمبذولاهوفيمؤزخرؤيةوهي،للأمرر

بها.نشعرمصادرمنانطلاقأيؤئفلكنه

...لىولا

الرسلأعمالاننلاحظ.لوقاامذكرات09

ضبروتارة،المذكرالناثضصيرتارةتستعمل

التيالفقراتفينرىأنلنا!بوز.الجمعفيالمتكم

دؤنها"ضخصيةيومياتإاتمكمضميرفيايستعمل

نتبهأنتمكنناوهي.بولصمعشحلاتهأثاءؤلوقا

بعض!28)11/انطاكيةمنانطلاتأ

حيثفيبيالىطرواسمنئم،(فقطالمحطوطات

/)16يدوماعلى،58و05بينمما،لوقاأتام

ألنيحيتأو؟شلبمالىميبىومن04(ء-01

18121(،الى5)02/بولسعلىالقبف!

السجن!ل!بولسألنيحيثتصربةمنوأخيرا

)27ئحاكمأنقبلستينانتظرحيثرومةالى

28).

ضظتالنيانطاكيةكيسةا"أرشف.

اليهود)أوالهليزنأشسهاالتىالكيسةهذهبداية

8/4الى1/)6أورضليمني(باليونانيةالناطقون

03(.11/91و

هذهفيانعقدالذيأورضيممجمعمحفر.

ومحضر،3-13(/)15.هحوالىفيالمدينة

بقيلذلكبعديعقوبنطمهاالتيالخاصةالجمعية

15(/13.)53

طريقنيدعوتهكرواية،بول!ذكريات.

126و4-2216/و"3ا-)9/دثق

آصبةالىالأولىرحنهروابةاو18(،-ا.

14(.-)13برنابابصجةالمنرى

الصبعة،الامسةأحد،ف!ببسذكربات.

121و04-5/)8الامرةقنثاطهولاسما

-8.)9

أورضليمفيبطرسنشاطعنمعلرمات.

وعن،-23(12/1و11/18الى32/)9

5(.-)1أورضليمنيإلأولىالجماعةحياة

بطرسألقاهاالنىالحطبمواضغوأخيرا.

-4/8و25-312/و14-36/)2

43(،،3-/ا.و32-92/وه/12

،ا-16/)13وبول!،)7(واصطفانى

لهذه35(.-02/18و31-17/22و

المجيينايمانأوضاعلمعرفةكبرىأهميةالح!

الأولين.

تنظيصهازأحسنلكنه،وثائقلوتااضعمل

ضاملة.رؤية

ثاملةرؤية

يئينالكنيةحياةباتمتازوتاخلوقاانتخب

نعيثىأنمنمكهاالقدسالروحانكيفلنا

مزدوجة.حركة

علىالزكزلحطرالكي!ةتعرضت،البدايةمنذ

نأئخثىجثالعثةتلكروالانغلاقنفها

ي!وعأصدقاءرابطة9مننوعأالتلايذيؤئف

يدفعهمزالوماأخرجهمالروحلكن.!الفدامى

خارجثم،أورضلبمنيعلنألتثيرأبعد،الى



آسيةمخوثم،انطاكيةومخو،السامرةنحو،المدينة

...ورومةواليونانالصغرى

يسوعغيرهوي!بهيبثئرالذىيسوعلكن

البه!ةزمنفإن،فلطينطرقعلىعاشالذي

زالما،ولذلك.ي!وعزمنفيالداثممصدره

أقوالهالى،يسوعضخصالىالتلاميذيرذالىوح

.وأعمال

كيفنفهمأنتمكتاالثايةالحركةوهذه

بعد.فماالأمرهذاعلسثذد.ا،ناجيلولدت

العالمأجملمنيخة

منالبثرىالرسلحمل،الروحمنبداع

:الزمانذلكقالمعروفالعالمتلبالىأورشليم

ثبهلةثيرالجغرافيالاتدادهذالكن.رومةالى

الثرىهذهفهل:علولةويفزضهاخطيرةايمانية

أولأقبلونوللذينفقطليهودأمالناسلجميعهي

"لا:قالأنليوعسبققدبودأ؟يصيرواأن

الق!مز،اتاوالحال.001.الوثننالىتذهبوا

منبدافي،التلاميذنرى،الىسلأعمالمنالأ،ل

منثقين(يود)يينلامرايبثرون،الروح

،(تمامأيهودئأأصحوثا)حبشئأموطفأويعئدون

بقبونو،فل!فيإلأيهودنألب!روممانئأمئةقاندأو

.الصنرىآجةوفيانطاكيةفي،الكيةفيوئنون

يقون6يوعأقوالحرفيةبتجاوزهمالرسلفهل

فينوقثتالتيالمثكلةهيهذه؟لروحهأمناء

05.-94النتينحوالىفيأورشبمدمجمع9

لا6يدوماعلى،انحئتافيالمشكلةوهذه

الخلاصهلنعرفأنبذفلا.تانمةذلكمعتزال

العمل)مابعملأولأيقامأنيفزضالمحبيسوع

الجاةممطوننييرالاهتداءأواليهوديةبالثريعة

مجافي،الحلاصهلأم(؟الخلاص"استحقاقو"

؟بيسوعالايمانطريقعنئنال

أورضليم،محمعفيالمألةهذهبتتأنفبعد

الىالارةيحملأن،تامةبحرية،بول!اصتطاع

بولسلوتايرينا،الكتابخاتمةوفي.الأمجميع

الحرية.بملهالبشارةيعلنلكنه،رومةفيسجنا

!ذا،الصروفالعالمتلبوهي،ر،مةلثرتواذا

يومأ.صيبثتربأصهالعالمانعلىديل

قسقين:الىاذأينقمالرسلأعمالكتاب

/15-1/1:المجمعالىالك!يةبدايةمن.

.ه-ا:أورضيمجماعة

-6الهفييون:منقحةكيةنحو-

/15.35

36-/15:رومةحتىالبثرىيعلنبولى.

28/.31
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أناجيلفيتدوبنهاالىالبشارةاعلانمن

عرضالىالتلاميذدخالقدسالروحان

الىالمحيوعيبثرونالاهممرسلأابحر،

شخصالىيعيدهمزالمالكنه.المكونةأقاصي

الئرصدهم،وأعالهباتوالهإياهممذكرأ؟يسرع

ؤلدت؟العيهذاوطواككذأ.الحقالى

الأناجيل.

الساذجة،الفكرةتلكعنتحفياأنلنابق

اكاباضتر"."غصيقهيالأناجلبأنالقائلة

.كبرىمراحلثلاثفيالكشةحضنفيتكؤنت

ا.يسوع

ولاسئما،وأعمالهوأقوالهيسوعأنالواضحمن

فمهوائانصوصنا.أصلفيالتيهر،شخصه

ضنأ.يكنب

مننيأنهعلىإليهوأصغواتلامبذهتبه

قيصرية،فيبطرسشهادةمنوانطلاقأ،الأنياء

ملكوتيقيمأنينتظرونكانواالذىافيأنهعلى

مئحفيالموضوعالرجاءذلكالتباشأثذما:الله

تضالصلبلكن!لإصانيلاللطةييلىسياحمي

موتمناثافياليومغداةفق.الأوهامتلكعلى

نحناكنا:عئاوستلميذاصرخيصوع،

نرجو...إ.

"لكوين)مرحملةجماعاكمؤالرصل20

"(الأناجميل

علىرأسأضيءكلالفصحاختبارقلبلقد

لدىيكنلم،العنمرة،في،الفصحوفي.عف

يملكونكانوالكنهم،نحطو!ضيءأىالتلاميذ

وحانت،روحهوأفاضيوعأقامالذان:ثرى

ماهذا!اللهملكوتفيهايفتتحالتيالأخيرةا،زمة

به.يثرونأخذواومابهيجونكانوا

الداية،فيكافيةالبثرىهذهكانتاذا



بالتفصل،روايتهاالىالتلاميذاضطرمافرعان

عي!ها.ومعفقينوأقوالهيوعأعمالمتذكرين

الى،أولأاورضليمجاعةمن،الجاعاتاما

...،الصنرىوآسيةوانطاكيةالسامرةجماعات

كيف:يتساءلونالمهتدونفاخذتنموأخذتف!نها

لم؟الموتمنالقائمبيوعيومكلالواخزنحيا

كتابأىولادينىتعليمكتابأيللرسليكن

المقدسةالكتبسوىلهميكنا.أخلاقات

ييىبزللموكماعرفو.،كا،بسوعوشخص

،القدسالروحمن2بدا.خفعوجهعلىمعهم

ويفترونهاق،يسوعحياةالىينفتونأخذوا

ضوئبن:

المصححدثآ(

مرعلىالناسأحدحياةروايةبينماضئان

كثفأنبعدالحياةهذهموضوعوتناول،الأيام

هذا،القيامةان!فريدمصيروجوههاتعذدعن

ومواقفه،يوعحياةنياللهقالهالذي،أنم9الى

وعنيرعهويةعنلللاميذالآنيكثسفأخذ

حياته.ترا.ةجذدواالضؤهذاتر.وجودهكاية

اثدسال!ب(ب

كلمةنييتأئلونزالوافا،يهودأاللاميذكان

وتجئدحيانهمعلىمعنىتضقكانتالتيالله

بمثجه.اللهملكرتبمجيءوتبئهمآمالهمجمغ

"تفير!،م!بقوجهعلى،الكلمةهذهكانت

نأاستطاعواولنا.ورسالتهاثيمذلككيان

اتضحت،الموتمنوالقائمافيبينيطابقوا

نففممننفسهالوقتقومكنغالمقدصةالكتب

بوع.

قراءةالتلاميذجذدالمزدوجالضؤهذافق

ثلاثةحولجمحوهاولقد.بوععنذكريانهم

رئشية:اهماممراكز

الليزجمبة10

الأخبر،بثاثهالتلابذمعيحوعاحتفللئا

فإن،الآنأئا.القيلإلايفهموالمأكمضكلا

معناها،كلاتخذتيكررونماأخن!وااقنحركاته

والىقربهالذىمونهالىحققبةاضارةنجهافرأوا

ادراكعلالفدبمالعهدساعدهمولفد.فبامنه

المتالم!العبلىاذلكيسوعفيرأوااذ،ذلكمعى

طوعأالموتتجلوالذىاضعياعليهتكقمالذى

.الناسجيملحلاص

الفاءروايات،ئنأضنأ،نكؤنتوهكذا

تلقأيضأاخرىوروايات،الآلامثم،الأخير

نوروكانالأركفةتبهيركمعجزةعيها،أخو

كانوافإنهم،الرواياتهذهجمغينيرالفصح

مابل،الأمواتأحدوعذاباتآلاملا،بر،ون

الأحيا..منحيئعاناه

المجيالحلبم20

ا،ضلة،منكثيرأيشاءلونالمعئدونكان

هل؟ال!بتراحةحفظعلىالبقاءيبهل:منا

ما؟الغنىمنالموقفهوماالحاطئين؟معاضرةيجوز

الىشيلللرسليكن!؟المشحيةالحياةجرهرهو

قالهماالىبالرجرعإلاالأضلةهذهعنالاجابة

عملهومايوع
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يومفيالأضفيةأجرىيوعانعندثذفتذكروا

الانسانلا،للانانجعلالبت"لأن،الت

الحاطئين،معالطعامالىجلسوأنه"،للت

النينلكبرذلم،الطعامالىجلوصهأئناءفي؟وأنه

فيالأمثالتذكروا"..."الحاطئةي!توخهاكانوا

لخصنفسهي!وعانيخواوا،الغقأخطار

...والآخريناللهعبةوصيةفيكلهاالشريعة

يوععنرواياتثثأضئأتكؤنتوهكذا

...تعيمهوعن

علىأجوبةكانتالرواياتتلكانبما،ولكن

متنؤعة:ألوانأائخذت،معتنةظرو!وليدةأسئلة

باختلافيختلفتفسيرأيفئرالواحدالحدثفكان

الظروهـ.

الار!الم!ايثبر30

السؤالهوهذا:؟"الانانهذاهو!فن

من،ساميهمعنداثارتهيريدونالر!كانارزىا

أجراهاالتيالمعجزاترواياتكانت.ووثنننيهود

هذهلكنا.قياأحسنالدوربهذاتقوميوع

المؤمنين.لتعليمأيضأصالحةكانتنفسهاالروايات

هذاالىتؤدىمعجزةشوايةكانالعاصفةفتكين

علىالقادرالانانهذاهو"فن:السؤال

كانتولكها)مرتس(.البحر؟"علىاليطرة

بالكم"ما:لللافيتعيحأتكونلأنأيضأصالحة

المصاعبمنتخافونلماذا؟الايمانتليلي

بما،الكيةئهلكأنئخثىالتيوالاضطهادات

(.)متى؟"يوعخطىفيمتنهاعلىراكبونانكم

يهاجمونأخرىجهةمنالفري!يرنوكان

عنالدفاعمنبذلافكان.الجديدةالريعة
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رواياتتكؤنتالجدليالاطارهذافق.النفس

وخصومه.بوعبينقامتالتيالمناظرة

فكرةأخذعلي!اعدكسيمائاثلأإليك

نصفمدةهذاالأناجيلتكوينعملعنأوضح

،يوعل!خص"تاثروا9أنللرصلبقلقد.قرن

ولكنيصؤر.الذىبالمثهدالريطإيتآثرأكا

الثريط.هذا!ئبهف9أنمنأيضأبذلاكان

كذلكالختبر،فييظهرهاليهيالطالحضامأنفكا

الملاثمالمحيطذلكالختلفةالجاعاتحياةكانت

ثنأ.ضبنأملاعهئظهريوعوجهجعلالذى

الحاجاتبحسب،وهناكفا،ظهرتوهكذا

،ايرنانوفيانطاكيةوؤأورشليمني،والظروف

،الآلامروايات:يسوععن!خاطفة"صور

...أتوالهعنذكرياتطممجزات.أمثال

الصور9تلكبينالربطمنالمميصنع

الرواياتفتلك.أمقاطع"الىوتحويلهالاالخاطفة

.الحالبطبيعةبعضالىبعضهاانضثميسوععن

سيلعلى،لديهيكونأنللبثزالممدمنكان

عر،متىانجيل)فيمعجزاتمجموعة؟ان

فيمرض)جمعهاأمثالأو،(شللةمعجزات

لأنالجغرافيالمكانيصلحوقد.إ(الأمئال"بوم

علىيذكرونكانوا،كفرناحومفني:حفازأيكون

المدينةتلكفييوعوعملهتالهماأفضلوجه

(.مرضانجيلؤ"كفرناحوم"يوم)راجع

الوعظ،ولجات،تكؤن،الأثناهتلكوفي

يدعنالاعتماد:يوعحباةلروا-معثناطار

الجيل،فيثم،ابهوديةفيالرصوليةوالخدمةيوحنا

ظبة)رابمالآلاميخابماأورضليمووأخيرأ

41(.37-/01رسلفيبطرس



حياةعناخاطفةاصورهناكفكانت

فثأ!مقابم9قبعضالىبعفهاوانضئم،يوع

عمليةإلايبقولم.نفطفرضمثالىإطارعا

"."الزكبوهي،يخفمعلىللحصولأخيرة

وقتفلأجرتاأتركيب9محاولتتيانيبذ،

استعملهاالأولى.الأناجلفيأثرهمامجد،مبكر

يعرفهافمالثايةوأما،ولوتاومرتسمتىمنكل

منالأخيرةالمرحلةالىنصلوهناولوقا.متىإلأ

الأناجيل.تكوينمراحل

الأناجيل(أتحرلر"مرحلة)بعةالأرالأناجيل30

الذىفهواليما،قهامأمر!"الزبهيب

مئفيحتلهاوالمقاطعالحاطفةالصوربينيقرب

يخلمأ.ترابطهامنومجل

ركبوهالكهم،الموادتلكتناولواكتابأربعة

ذلك.الأربعةالأناجلفاثفوانحتلفا،"تركيبأ"

الوثائق،بينالربطعلىبقتصرلمبنالمحرردوربان

مظاهرمنمظهرأجاعتهفيمنهمكلاكتثفبل

اجتهدالذيهوالوجهوهذا،الميحيسوعوجه

منصردريشخصكللنا.يكتئفهأن

نتاثر،الناسمنأحدأمامنكونوحين،الأ!رار

حفرةقنكونفحين.شخصتتهمظاهرمنبمظهر

...يسوعشخص

مرتس،"لاهويين"بعةأرتامالنحوهذاوعلى

فيويوحنا08حوالىفيولوقاومق،07حوالىفي

الأربعة.الأناجلبكتابة59،حوالى

في.طودلةشيناستنرقالتكوينهذالكن

نأبناويحسن،رسائلهبولىكتالأثاء،تلك

الأناجيل.ندرسأنقبلنقرأها

65



بولسرسائل

فيالحبرذاع36،النةمناليلةئلكفي

!بول":المج!نبينالرعبفنثردمثقشوارع

القصىليلقجا.أبوابنا!علىالطرسوحمي

0001.إعينا

هذاثلسبهذا،بول!هوتن

بنفهعرثحين،إليهفلئضغص؟الاضطراب

برجحه،قمواالذينأورضليمويهودأكريبالل!لك

مجلدأنكادلأنهارتحدالذيالرومافيالأئفولقائد

موافى،طرسوسمنيرديأنا5:رومانثأمواطنأ

أورضليم،فيدرسثوفري!ي،مجهولةغيرمدينة

رومافيمواطنوأنا.اللهشريعةنظرفيعليلومفلا

حتىالمالمنكبيرأمقدارأأذىغيريأيضأ.

.!...ؤلدتففيهاأناأئا.الجنيةهذ.علىحصل

بول!؟هوتن

01واالستبينما،طرسوسفيبولصولد

عائلةمنالحاطر،سرج،مدينةابنإنهم.ب.
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احمين،ويحمل،أيضأرومافيمواطنوهو،يهودية

فيدرسمتثذد،وفريى،وبولسضاول

أصانذةأكبر،جملاثلتدقيعند،أورثلبم

جامعاتفيأيضأدرسقدأنهضكولا.عصره

.طرسوس

فيرومةفي)اضثهدعرهدمنةستونتنقم

كان،سةئلاثينمدة.قمينالى67(حوالى

المشحيين،اضطهدايهودىايمانهوباصم،فريا

ذا،الأحدبالالهالايمانيدترونأنهمظنلأنه

لكن.يسوعيئىانانوبينبينهيساوون

بول!كان.دمثقطريقفيأعيهاستولى"المح

علىالمشحعارضأنفبعد:واحدةقطعة

له.كلهانفطيمرشهوذاها،الاطلاق

الموتمنبالقاثملقاثهاقبل9الىحباتهتنقم

تأثيرأالأمربهذاتفكيرهفيتآثر،اللقاءبعد!9والى

ح!نظمنوهذالاهوتثأ،وكانبيدا.



،تفكيرهمواردببحغجئغيافإنه،الفتبةالكيسة

نهاثا.توجبهأالمديحيةوجوخه

وأخذ،طرصوسالىعاد،دعوتهتبرلبعد

أولأ،رأسهسقطفيسنةعثرةخمىمخويئئر

أورشليممجمعأتر،!.-94وفي.انطاكيةفيثم

التيعث!رةالخص!النينوق.الأساسيةخيارات

آجةفيالارسالميعملهواصل،ذلكبعدعاضها

امتازلكنه.اسبانياورثماورومةوايونانالصنرى

.تفكيرهنطؤرسغمننمكنناوهي،رسائلهبكؤ

!ابولسرمالل

توقفلقدالجديد،العهدمؤئفاتأولىهي

بثارته.الانجيليينأوليضعأنقبلبولس

الزمن.ذلكطريقةعلىكشترساللانها

الى(وفلان)وفلانبولسمن9:بتوجهتدئ

ثم.!...الخفيبيأو،قىرت!فياقىالكبصة

الىعادةفتنقمنفها،الرسالةاثاض!كر.

منوجهأبولىفيهيعالج،عقاثديقم:قحين

مراسلوهبمبلأو،أساصىأنهرأىالايمانوجوه

ثالط،قمفي،يتخلصهناومن،نانهالى

ألأخبارببعضوتحم.العمليةللحياةالممدةالنتائج

الشخصية.

وان،بنفهرسائلهيكتلمأنهالراجحمن

فيهامدورلهكانجافيالىيوغالذيالتليذ

إعدادمما.

أرجنلاظأنيمكننا،رسائلهخلالمن

.تفكيرهفيمراحل

لالون!اهلالىالرمايان.الرجماه10

مشحئيالىالأوليينرصالتيهبولىوخه

الذيالمثتركالايمانموضوعيخهماتاول.تالونيق

دعاهانانهوالمجي.والرصلالمحمنتلفاه

أدرمحطالدعوةوهذه،ملكوتهفيالدخولالىالذ

ومنذ.المحيوع!الذكلمةبايمالإتقئلحين

يسوع،ابومبةحبانهفيبجا،أصبح،الأن

الآب.لمجد،القدسالروحينعثط،الميم

2/و1/101نىا:والابمالىالكر

-13/تد2و1113-3/و1316

21.11/ن!ا:الرصولخدمة

.4/1318ضا:الرب!!ء

.2/133/15نى02المجةالجاة

الميحيينبولصيجعل،الأولىالمرحلةهذهفي

القريب.يسوعمجيءرجا+فييعشون

الكنيةفيالمحبيوعاضصني2.

ورومةوءطةقيرت!أملالىالر!الل

ونجبم

يسكنسؤالأهناكبأننشعر،ثايةمرحلةز

يرىا؟المحيوعالحلاص9معىما:بولى

أخذالذينتوخدالتيالجماعةتلكأولأالكي!ةفي

تخلفاللهجةلكن.المحيوعيخقصهمالله

الرسائل.باخلاف
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لورت!اهلالىالأولى8الر!ا

000006نفمضخ!ةمديخة:قورنتس

كثيرومرفأعد(،000004)منهمساكن

حياكةفيوعمل51فيإليهابول!قدم.التجارة

جماعةفيهاأتامتالذكطمةبانوأعجب،الحيم

لاالانانأنإلا.الفقراهأولثكمنمتحتة

أهلسيرة"اليرمن،وضحاهاليلةبين،يتقل

الحياةالى(،الفجورطريقسلوك)أي"قورنتى

أولثكمعاطةفي،بولسعلىفوجب.المسيحفي

ويكثفالمشحيةلأخلاق"يتدع"أن،المؤمنين

مجة.عةللعبثىعمبةطريقة

مقيأكان،57()زالرسالةهذهكتبلضا

بعضعليهوطرحواقورنضأهلكاتي.أف!في

حاصللدىأحوالهمعنبولىفاستخبر.الأ!ثلة

ماعلهناكضيءكلليسبأنفعم،رسائلهم

بنف.أحيانأفأجاب...يرام

منتنطلقتزاللالأفها،موتةالرسالةهذه

أحدهم.يتخاصمون)الميجونواضةأحداث

الكيةالىالساءتا!أيه.امرأةيخالط

الايمانفيصعوبةبعضهميجد.الرأسمكثوفات

كانإلأ،الأحداثهذهمنانطلاقأ0(000بالقيامة

علىلاالتفكبر،بولويطبيفكرحجمها،

قلبالىضيءكلباعادةبلأ،ؤغظي9وجه

المح.يصوع:الايمان

للثعورالجهدبعضبذلمنأحيانألنابذلا

ذلك،ومع.تغئرتقدالظروف،ن،مناذونبأننا

مثلأإليكبعيد.حذالىحائاضيءكليزاللا

فيلهممجوزهلقورنتىأهلتاءلواحدأ:
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منكئيرأبانذلك؟كانتلحومأىضرا.الصوق

نأوجق،المعابدا"ضلاتمنهياللحومهذه

مثكلة(.ا.8-تور1)للأوثانذيحةتربت

نأتعنىلأنه،جذأحاليةشكلةبللابيدة؟

نأسبجبئ،نكونلكيعينا،هلن!ساءل

ملحمةلنايكونوأنمعزولمكانفينيثى

انطلق.؟سجيةومدرصةسيجةونقابةسيجة

مخنفعلينا،بزمنهخاضةعمليةوقاخمنبولى

بزمتاالخاصةالعمليةالرقاخعننبحثأنأبضأ

نقابلهاوا!ي

روايةأقدموردتأيضأالرسالةهذهوفي

33(.-17/)11ا،خيرللعئ!اه

.34/-1/01:اللهحكةالمح

23.-35/:الرسولحدمة

-ا011.اصانيلناربحالمجيالمعى

13.:المجةلثد

!درننسأهلالىاثايخةالرماله

لبولس،رصالةمنأكزمنصئفةتكونتد

عنبولىيخهايداخريبةفقراتتتضئنوهي

علىورائهاومن،سلطهعلىتهخموالأنهمنفمه

الصحيح.الايمان

كما،الرصولبةالحدمةموضوعيعالجمعظمها

يضعروهو،16(/7-1/11)بول!يفها

الله،كط!ةبعرضلأنهةريةسؤولبةمنفيهابما

معالاخار،علىساميهيرغمبأنهعالمفهو

عليهتخفىلا.(3/4-2/14)عليهأوالمح



الميح،الانسانتقتلاذا.الاخيارذلكعظمة

والذيبسرعوجهعلىأضرقالذياللهبمجدتحزل

6(.5/4-)3/اخوتهئنيرلكيالآنينبره

نظرفيالشديد:بضعفهيئعرالرصوللكن

يلدهالذىالرسولنظرفيولاسما،المجي

ضحبوموكلأ،عظبصةجمعةبومكلأ،للحباة

سفيربأنهالرسولويعلم01(.7/5-/)4

-11/)5المصالحةخدمةعلىمؤتمن،للسيح

6/01).

4و1/111:الرسولخدمة

.16/46--3/:المجيتؤل

علاطةأهلالىالرساله

،متحضونهمالمجانينالغلاطيونأولئك

جذابون،الانضباطتليلو،للشاجرةمحثون

بالحربة.ومزمون

أنفسهموكرسوابالفرحالدكلمةتقئلوا

فتبوهم،يهوديةضغؤكاظبهممرثم.للشح

يهؤدون!9،سابقأالوئيونهم،وأخذوا.أيضأ

لا.ايهوديةالثريعةنيرتحتأنفسهمويضعون

يثعربولسلكنكبيرأ،ضررأذلكقيرون

ايودية)المارساتضي.اضافةجتوان.بالحطر

نأعلىيدلمافهذا،الميحيالايمانالىهنا(

.للخلاصيكنيلايسوعالايمان

بحذة،ذلكوفعلمضادأهجومابول!شن

وتضثعهايهوديلاهوت:مواردهجمغم!تخدمأ

صرتمماتذكروا":قلبهسئماولا،المقدصةالكتبمن

اسهيخناوانإ.!الميحيوعفيباعمادكمعليه

تزاللافرسالته،التمقيدمنضيءفيهافقراتبعض

حياتكمفي،أنتمهل؟مشحيونأننمهل9:تادينا

؟".اعتمادكمفيعليهصرنمماكلها،

ئلاثني،بولص2يداحاد،مدخلبعد

أعنا:التيالثارةعن،مراحل

21(/2-1/11)؟لارتتأقيأينمن

دمق.طريقعلىالمح!يحمنمباشرةتسفمها

الىعاد4(.)3-؟ثارتهتتضئنماذا

يرضدناحارسالشريعةانيخن،اللهضعبتاريخ

المح.الى

الجرية!الى،(6-5)؟بشارنهنقودأينالى

نعودأنيمكنولا،وصايامنللشحييعدلم

إلأيبئا.كانتثريعةأيةنيرتحتأنفاونضع

سشحيكلقلبفيالتىالباطيةالريعةتلك

منهناكبعدا.القدسالروحنسثىوالتي

الانانداموما.بالروحننقادأنثرط...ضريعة

في،أغ9.الحواجزنلكالىحاجةفيفهو،خاطئأ

الناسعثةفيضوا،جديدةخيقة،المح

.إ!الأحرار

.16-1/15:لولىدعرة

.ه.الروحوحرانانالمجي

الرومانبهتالىالرساله

فيتناوله،غلاطيةلأهلبكدةبولسقالهما

58.فيرومةأهلالىكتبحين،مرشععرض

بولسعالج،(11-1)العقائديالقمفي

مختلفة.وجوهأربعةعلىنفسهاالفكرة

جميع:حالةائاتحرر،تانرنرجلبصفته
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جميعهم،خاطئون،ويهودوثيينمن،الناس

/ه8-/)1المحيسوعالخلاصينالون

منانطلاقأفكر،ايمانرجلبصفته

)رمزآدمزمتضامنةبأسرهاالبث!رية:المعمودية

الخطنةسلطانتحتتيىوهيالانان(،

تنالفإنهاالجديد،آدميسوعفيوأئا.والموت

/)5والمحموديةبالايمانبهتخدممابقدرالخلاص

12-6/.)23

وصف،الانانقلبفيبصيرأخبيرأبصفته

الذىافي9:باطنهفينفسهعلىالمنقمالانان

أريدهلاالذيوالشر،أعملهلاأريدو

وبمكنهوحدنهإبهبجدالروحلكن.يا...أعمله

لمحبةالأستلامومنإا،بابا9اللهتسميةمن

سائرمعبالمشاركةالينىومن،الميحيوع

93(.8/-1)7/والكونالناس

قراءةجذد،الالهيلتدببرمؤزخأو!قه

رضىالذىاسرائلضقاءفوصف،اسراثيليختار

الثعببهيعزفيومنجلاصهوأنبأ،المح

11(.)9-بمجمله

نأ،ثالطتمفي،بولستمكنوبذلك

نالو!أناسكةعيشرا:النتائجيستخلص

تقدتوضخصكمكلهاحياتكمقربوا،الخلاص

لنه.

12

4:ابرايهيمادا

/ه:يرعلطالحلاصيالودالناسحمغ

2803-8/و21-

11.-ا6/-المحمودية

52-714/:نفهكلانمقمالانان

17.-ا8/:الروحفيالموخدالانان

25.-8/18:الانمانممميرمرتجطةا!قة

31.93-8/:اللهعةلينند

.2-1/إ2:المجيةالجاة

للافيدبيأهلالىالىماله

نجلبىفيأزمةالاصبدونمنكتترصالة

فكانسج!ناكانبول!انلجردبل،(بدعةولا

نا!رد،المصيحآلامقشاركتهبفرحمأخوذأ

هذ.ق.حنانحئأكلهفيبيأهليحثكانبول!

الناسيفعلكا،لقلبهالعانبرل!يطلق،الرسالة

يجب،شكولا،الرسالةوبهذه،الأصدقاءبين

بول!.الىالتعرفأردناان!نجدأأن

في،يبدوماعلىأفس!،)فيسج!ينأكان

مصيرجكونممامجهلكان.(5657حوالى

البثارة.نجاحالىجؤولذلك،نشدلكنه

يزبد.اختبارأيختبر،نهخاصبوجهفرحأ،كان

طريقؤ"عليهاشولىاالذى،يصوعبربهاتحادأ

)بشثهدرئأقديمنثدبهئدوالذكي،دمثق

11(.26/لطبه

شاتاوهذا،واضحتصميمالرسالةفيلي!

منمؤئفةالرسالةهذهتكنلم)مارسالةنحررحين

بعد؟(.فمايخبىأهلجمعهانحتلفةبطاقاتثلاث

ليمالتطمرؤجيمنتحذير،الثاكالفصلفي

الفرحالىدعوةسوىذلكعداولش.الكاذبة

.الفرحلهذاضهودأالعالمفيالف!والى

6.11"-2/:للشحلب

.3.للشحمحنا



والتاربخالمالمربئالميحي!وع3.

يخلمونوالىوأفسلولوديأهلالىالرسالل

صنقرأهاالتيالرسائلتفصلفقط!نواتأرج

تصير،وقتصواتأرج.الابقةالرسائلعن

قيصريةفي)ائتانسجنصنواتأرجولكن

!الانسانجاةفيطويلةمدةهي،(رومةفيوائنتان

بأنعلمأ،التفكيرعلىحملالوقتمنالمئحهذا

الحودةأمبهم!،الصتالزممااذا!الانسانفكر

التيالوحيدةالنقطةفيهليكتشفنفسهمنغالى

نوخده.

الحلاص،وبول!فكر،السابقةالمرحلةفي

جماعةمتوىعلى،إلكشةمتوىعلىبتيلكنه

،ىبرصأصهذا.بالحلاصعليهماقهينمالذين

النفى.قصيركانولكنه،أبدأبول!ينكرهولن

السجن،فيصنواتهبففل،تمكن!د،اليوماما

من،البدعةلحطرقولوسيأهلتعرضوبفضل

المحيحة.بمكانتهللمسيحالاعزاف

لولوساهلالىالرماله

أهلنانر63.فيرومةمنإليهمبولىكتب

نأبولىفضي،المتهؤدينأفكاريعضقولوسى

كغيره،والناساللهبينحلقةالميممنيجعلوا

والقواتبةالاووالقواتالملانكة:الحلقاتمن

الحفية.

للسيحالنئيدقبول!فكرذروةئلخص

،موجزةفبكلمات.2(.-1/15)الكرفي

المقدسةالكتبعفتماكلبفضل،بولستمكن

)انهأيهمنالمسيحوضعيحذدأن،الذحكةعن

هذا:العالمومن،(الألوهةءملفيهحلالذىالاين

ضيء!كلضنعأجلهومنبهالذىهوالرجل

ابشرية:حياتنامعنىبولسلنايكثفوبذلك

أيفأ!اللهملكوتنبنى!ا،رضملكوتينائنا

المشح.نفوذعن!ىضيهمنمالأنه

1/1502:للمحنثيد

.4-31/:الميجةالجاة

الرع!الةس!ناوله،النورمنكهربولىيلقبما

أوسع.وجهعلىأفس!أهلالى

أفسأهلالىالرماله

آسبةكأضالىالجماعةالرسالةهذهتظهر

بولر.لفكرمتكاململخصبمظهرالصنرى

توجد:الالهيبالتدبيرثيدمهيببنثيديسطها

الميم.جسديكؤنواحدضعبفيكلهاالرية

علىتحاظلكنهاواحد،كائنوالمشحالبثرية

الحيبةتلك،أيضأالم!حعروسياخها،شخصيتها

معالعالمتمالحالآنمنذ.دمهثمناقتاهاالتي

بعض.معبعضهمالاسوتمالح،الله

-ا:الكة،الالهيالتدببر

22-2/11:سلاماالمح

.5/02-17/،:المحقالجدبدةالجاة

.73-5/12:لزواجا

الودبئيض9.!ه

وبطس!ولاوسالىالرسالل

مأبول!قلممنالرسائلهذهاكانتصوالم



لاالأمر.تلاميذهأحددؤنهاالروحيةوصتهكانت

علىوتدلالكيصةلرعاةالأخيرةتوصياتهفهي.يهثم

سلامةعلىالمحافظةمنبذلا:حياتهنهايةفياهقامه

سقمهالذىالايمانذلكالم!،يسوعالايمان

إلرسل.

!لالحدماتتظيممنشرءالرسائلهذهفي

نشاركأن!خاصبوجه،تمكنناوهي.الكي!ة

ضتطفكبففل،القديمةالكيةتسيحفي

بها.ننثهدالتيالأناضيد

16و3/16و6-2/5طيما:الأناضد

813-2/طيم2و15-16

العبرايخنالىالرساله

!"رسالة"هيمئاأكز"عظة9بالأحرىانها

!،بول!تلاميذأحدأرسلهاعظةأنهاضكلا

.حيرةفيو!وام!ج!نالى027النةحوالى

بحمية،المسيحالىانفئواسابقأاليهودأولئك

ماالىوثتاقونحاسهممنيخقفونأخذوالكهم

انهم.رائعةاحتفالاتمنالودبةالعبادةفي

ايمانهم،بسببالعذابتحثلواأصيلونم!جيرن

والكاتب.جديدةمصاعبايوميجابهونلكنهم

تتناولونه.الذيالطعاممنتعانونأ:تائلأيوثخهم

والمماعب؟الحاليةالظروفببحيلةكلفقدتم

منلكمبذولا،طعامأوالحليباللبنكفاكم،اذأ

رأسعيوننانصبلنجعل.ايرنكمقالتعئق

3.ع!ناعظيم،المسيح،ايماننا

منلأكزالصعوبةمن!فلولاالرسالةهذ.

الضائدىالنكيربينيفصلبولصكان.صب
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فإنه،الرصالةهذهكانباتا.العميةوالتافئ

وأنهلاسئمامترافقأ،خلطأيهماالخلطيمفل

احتفالات:ترائهمتناولفيثلمندائمأينطلؤ

يبوزكان،فقطاليومهذانيالتكفير"."بوم

حيث،الأتداسقدسالىيدخلأنالكهنةلعظيم

ليلبالدمإيىيدخلوكانحاضرأ!اللهكان

الحطايا.غفران

فلقد.صورةمجردهذا.الكاتنظرفي

المح،يمثلأن،اللهأمامبكريةللدخول!و!

كان.ذبيحةالمقربةبحياتهأى،بدمه.الكهنةعظيم

أشا،سنةكلالحفلةيكررأنايهوديالكاهنعلى

لاوفغاللهعندالىواحدةمرةدخلفإنهالميح

بجعلهأنفعلا.نهاقوجهعلىالدخولبل

الىالعبرانيونساركما،نيروأنعيوننانصب

تفوروآلاوالرجاءالايمانفينسيرأن!الميعادأرض

نمنا.عزا

01.-51/:المحالالة

02.28-7/ا،وحد.الكاهنيوع

28./869/:المحليالحدبدالعهد

.1213-11/1:الايماد

أخرىرسائل

فالعهد.مسيحيينالىالكابةنيبرلسينفردلم

.أخرىرسائللناحفظالجديد

يقوب

بثذةيعقوبذكر62،أو94حوالىق



زجمالذ!أورشليماسقف،"الربأخا9أيكون)

أنغ!:قال.وللماللتهالعكليستحيلأنه(؟62في

الأممالأروفي!ايمانكمرؤيةمنبذفلا،تؤم!ون

ومحبتكماحزامكممنابتدا)،ايمانكمئنتجهاالتي

."...صح!تغيرايمانكمكانوإلأ.للمحرومبن

-2/1:للمقيرالوا!والاحزاما،يخا+

61/وه13

1426-2/الايماد:

اياولىبطرسرساله

كتبترئا64.فيرومةنيبطرساصئشهد

فيالعظةمننوعاكا.استثهادهقبيلالرسالةهذه

الك!ابنصوصالىالكاتبيستد.المعمودلة

علىالمشحينساعدتالتيالكبرىالمقدس

الذكطالمتألمالبد:المي!سرعنقيلأالكف

والحجر؟الناسجمجلخلاصطوعأنفسهيقرب

حجرمنهاللهجعلوالذكطالباوون!ذلها!ذيا

شبه6رذلاالذكطيوعلموت)صورةالزاوية

بطرسويحتشهدتا(.ربهااللهجعلهالتيولقيامته

ايمانبقانونو،ئتعملكانتأخرىبأناضدأيضأ

تديم.

يهف:عملبةنتاثجيتخلص،ثالطقموفي

ويتحفنائجالعالموسطفيالميحييعيضأنصب

ن!الميمأحئوا9:المؤمنينغيرمعجدالبقاعدة

ترذوالأنم!تعذينوكونوا؟للربحثكمقلوبكم

الرجاء،منعليهأنتممادليلمنكميطبقنعلى

15(.)3/"ووقاربوداعةذلكيكن،لكن

2252-2/و35-/1:قديمةألاشد

22.-318/و

1312/لأ:الفداتالىدعوة

01،/2:الممضدبنكهوت

3/1561:لإيمانالث!هادة

يكلذا

الرسالةهذهيهوذاكت،0708حوالىني

نصوصعدةفيا)يتعملالغرابةمنتخلولاالتي

اللاهوتينمنالميحيينلتحذير(معاصرةيهوديئ

الكاذبين.

اثانيةبطرسرساله

القرنمطلعفيرئاكئبتالتي،الرسالةهذه

تدعو،بطرسرعايةتحتؤضعتوالتيةالافي

منبالرغم،اسدعوتهمأمناهالبقاءالىالمشحيين

عودته.!المشحأبطأوان!الكاذبينالمثترين

1618-1/الصرنحقي

!21-1/02ةالروحوالهامالمفدسةالكتب
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جيللأناا

للأناجلضفلأعرضأهنانقذمأنواردأل!

بلأخرهـ.كتفيذلكالقارئيخد.الأربعة

ظروفها.بتحديدنكتفى

مرذر

يرحناالابهوالكاتبهذاانالراجحمن

12/21)الرصلأعمالنيذكرهوردالذىمرتص

وني،(04--36/اهو13-13/3و

رسالةوفي،(4/01)قولبول!رساثلاحدى

،دؤنأنهضكلا.(5/13بط1)الأولىبطرس

رومة.فيبطرستثير07،حوالىفي

أرادلاهرقيمرضانالمفثرينأحدبتن

،الأ،لالسطرمنذ.تجريالتيالمأساةعنالكثف

اللهابن،المحهويسوع:بايمانهمرقسيصرخ

نأبعد،فما،سيرفضيسوعلكن1(./)1

لتضثنكانتالألقابهذهلأن،هوتنيفول

7،

والقومبة.السيايةالآمالمنكثيرأوتحملالتاسأ

ساعةفيإلأالم!حإنهبوضوحيوعيقولولن

الروماقالمئةتائدوسئعلن،بالموتعليهالحكم

ابنالرجلهذا"كان:الصلبتدمعندالوثني

".الله

المثح،هويسوع:المأساةتكنذلكوفي

.تيكونونهاكانواالتيالفكرةبحبلاولكن

نموتأنفإتاأحد:يموتأنمنبذلافكان

منا(واحد)وكلالرؤط.رمز"أورضليم"،

عنكؤنتهاالتيالفكرةعن،تصؤرهمعلىالمنغلقين

نأأو،تكونأنيسوعيريدكما،وتقبلهاالمثح

.بالموتيسوععلىوتحكمنرض!

يسوعببن:أئطصبينتجريالمأساةوهذه

وخصومهيصوعوبين،عنهصيخفىالذممطوالجمع

هذايكونوقد-وأخيرأ.عيهجحكونالذين

دونيتبونهالذينوتلاميذهيوعبين-الأفجع



يواجهوحدهسيزكونهوالذين،-صيفهمواأن

.الموت

وجهأمرضانجيلفييثخذبالقيامةالإنجاءان

يكتفىبل،قيامةروايةأصلأنجهيكنلم:خاصأ

الىاذهبوا.قاملقد":تائلأالتلاميذب!رصالالملاك

.-الكيح!ةفالتلاميذ."ترونهوهناك،الجليل

،"الوثنونجيل"الى،الأزمنةآيخرحتى،ئرسلون

إلأالموتمنالقاثم"يروا"ولن،الناسجمغالى

التاريخ.نهايةفي

صالىن!،يهصرنيكصبمتىانالراجحمن

وهو.يهودكطأصلمنلمجيين.افاينات

منا،خيرةالآياتفيرسالتهجوهريلخص

الىتلايذهالممخدالربيوفدحث،انجيله

فيالكيسةتبدو02(.16)28/الرصالة

وطقةأصاريةحياةلها،البنيةمحكةجماعةانجيله

يجبوأخلاتيةعليهالمحافظةيجبوتعليم،منظحة

بما.العمل

ا!رائلبأكاتضعرالتي،اليهةوهذه

صنةبألقى،لأتهامنذ،غنبةبأنهاتعم،الجديد

تمتحلكهاكي!ة.الفديمالعهدتقلبلىهو،نقيلى

الرحمةوتمارسدانمأتطفرأنشلا،االعاعلى

.قدوسهوالربانكا،قديسةوتصبحوالغفران

عنلهموللكشفالوثنيينالىللذهابذلكوكل

المبح.ليوعالصحبحالوجه

يؤمنونماالتلايذ!يفهم!أنعلىحريصمق

والإكثارالحصىالكبرىالخ!تلكهنافن،به

بطيالذىالجديدموسى،بسوعأقوالمن

.الجديدةضريتكيته

فييكنوأمانها.واسعةالكي!ةهذهرسالة

"اللهبالممخد،بي!وعإ،9!نوثيلبادايمانها

الأزمنة.آيخرحى،معنا"

لوقا

أعمالقرأناحينلوقا،الىتتزفناأنبق

عمله.منالثافيالمجفد،الرصل

الأصل.انطاكيأنهويرخحيونانئأكان

منئلهاهتد،1لمشحيين08،حوالىفي،كب

متى،جماعةحالهيكما،جاعاتهتثعرلا.الوثنية

نرىأنتحببل،عريقيهوديبتقليدمرتبطةبأنها

ينقطعلا،نارمننبثأ:وايليايسوعبينشبهوجه

ومستقيابالروحمليئأ،الآبحفرةفيالملاةعن

مؤسة.كلنحوتامةحريةمنه

كلمةالمبجونبفهمأنعلىحريصلوقا

بذلكبها.يعملواأنعلىحرصأوأضد،الله

.يسوعأصةأعضاهيكونون

فيهبأنذلك.الرحمةانجيلابجلهسثي

اللهحنان؟الأناجيلصائرفييظهرمتاأكز،يظهر

ناعنفضلأ،،الحاطئينوالصغارللفقراءالعجب

المفقودوالدرهمالفاذ)الخروفالرحمةأمثال

.الحنانروحعلىتدل(الضالوالابن

الراقعفيهياك،أالطفولةروايات9وني

مريميصؤر،متىعندهيكا،لاهوقيتفكير

بصورة،صفيابهاأنبأالتي"صهيونبنت"بصورة

الكيسة.
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يوحنا

الذى"التلميذذلكهرالكاتبانضكلا

في،تلاميذهأحدصاكهتعيمهلكن،"يوعأحئه

59.001-حوالى

"الآيات!كتاب:انجيلهفيكبيرانقمان

سبقأويكثفي!وعييضجث12(-)1

و"الاعة"،الفصحيسرهفيجحفقهعئا

اسر.اهذايعيثىجث02()13--

با-،وأتوالهيسوعأعالمنيكزأنيردلم

شائعأ.ابرازأابرشهقيلأعددأمنهاتحارأنفضل

الكلمةهو!الأزلىالآبكلمةهويوع

أبناء"جضعأنوبعد،البثربينوصكنجاءالذى

.الآبالىضدعاد،"الحطئةضئتتمالذينالله

18(؟-ا)1/المقذمة.ارتفاعهفيبهمذابأ

هذهتلخصان(17)أالكهنويةالصلاة"و

الحركة.

تتعملالنيبالكلماتمكترب،بيطانجيله

النيالكبرىالمواضغحولالتوجدضديد،يومكل

...والخبزوالحريةوالحبوالموتكالحياة،غئا

يوحنالأن!وعسيرجدأعميقنفسهالوقتفيوهو

يصوع،حياةأحداثمنحدثكلفي،يرى

الصليبعلىفصعوده.وتعيمهكلهاحياتهملخص

الآب.الىصعودهنفصهالوقتوهومثلأ

بوخاريانل

"وإتماكتت:الكلماتبهذهانجيلهيوخاخغ

ولتكون!الذابنالميحهويرعبأدلتؤمواهذه

31(./02)بو"باحمهالحياة"آمتماذا"لكم

الىدعوةهي،الأولىولاسيا،الرصاثلوهذه

نألعلمواكذاإليكم"كتبت:الميحيالاختا!

ابنباسميؤسونالذينأنتم،لك!الأبديةالحياة

فينحتبرهالذكطوالاختاس13(.5/يو)1الد!

هويحوعانعلى!ديى"أكبرهوالذمعالخاركة

البذع.منتحذيروأفضلاللهابن

أولأ.أحبهنااللهانوهر،واحدموضوعهناك

نعموخن.بناتلوفيذلكعلىيزكلىيزاللاوالروح

اخوتنا.خبلأننا،اللهنساركباننا

الأناجيل؟نقرأكيف

قطفاه.الذىالطريقلتذكر

وحدات،الأناجلنصوصانطلاقنقطةفي

ثأتالني،برععنالرواياتتلك،صغيرة

مختلفة،جماعاتفي،الأخرىعنمستقلةالواحدة

المسيحنن.أشلةعنللجواب

ليظموهاالأيامأحدل!جصعرهاينعرربعةأس
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مناظرمنمنظرأمنهاكليكف،محتفةأناجلفي

يوع.وجه

الأناجل:لقراءةطريقتانفأمامنا

الاهماممعةصغيرةقطعأقراءتهايمكن.ا

هذهانوبما.معئنةخطبةأومعجزةأوبرواية

تساهلأنالمفيدفن؟للجوابولدتالنصوص



ذلكصجيوطرحهالذ!السؤالهوماالانان

يطرحهالذيال!ؤالهووماأنفسهمعلىالزمن

نفه؟علىاليوم

وأانجيقيىفيالنصوصمننصيردحين

بللجمعها،لابيها!المقارنةيمكن،ثلا"

تلاظالتيالصغيرةالفوارقبفضلفهمهالإحان

/8)مقالعاصفةت!كينشلالىلنحذددئذ.

.(25-23ولو41-4/36ومر18-25

هو"تن:الصوالهذافنطرحنعرد،مرمرمع

!لبالتفكيرايمانافنوقظ؟"لظر!فيالرحلهذا

العاصفة،بتكبنأظهرهاالتيتلك.يدوعقلىرة

ومع.العالمفيتعملايومنيهشفهاالتيوتلك

،اكبونحاننامما:خاصبوجهنتاءلءمتى

اضاهل.نفهاالكيسةمقعلىآخرينمجيين

لكييكمياماالموتمنالقائميسوعالايمانمن

هذاهو"فى-:معهمنيثرالذءبالناستاءل

كلص-بالرغمكيتضظالذىالرجل

."نجالعقبات

الاهماممع.الأناجلقراءةأيضأيمك!2.

!تخ!افوال!ي،مهاكلعلىاجماليةبنظرة

مخنلفة.جماعاتلمحتهكما،بصوعوجه

منالاالمحتلفةالصورتلكببنالمقابلةومن

بعضصعى.الموتمنالقائموجهلنايظهرازاتها(

فيالأ.بعةالأناجلإخراجالىالماضينيالناس

!لبمةالأشالأناجلجمعالىأكط،واحدانجيل

تمثلفيفساهبعةأىأمامنكونحين.واحدةضواية

اخاببامجطرلاةنفهالمشهدطريقهاعلىمنهاكل

الىفأدقرها!اشةالفيفساءاتهذه":نقولأن

الحصى"كل-كميرةكرمة

جبءيهاتكونواحدة

بأناجيلناأذلكلصنكل

ف!محا.أضعوبها

فلماذاالتفاصل...".

نأنلبثلا.الأناجيلتراءةمنأك!!ناواذا

.لذاكنرتابمثاأكزالاتجيلىلهذانرتاحبأنناثعر

بنأترماوكث!ا.يتأثرمناكلألأر.طبييأمروهذا

يوع.وجهمناظرصتممظر.يثعرأندون!!

هذاهومااضايكش!متىأواسقاتفصيلىوانهذا

المنظر.

ساثرتراءةالىدعوةأيضأداطثيواسبر

اسقا.يسوتالىمرتا!بأتيضعرتلإذا.الأناجيل

...المؤصساتأماءوحر.اسو!الإلهاماتومأفب

هويوتبأنيذكرردهو.متىأقرأأنعليئوجب

...برسلهوينطمطيعتمها.الجماعةسئد

محبىأوصجينعلبممعقمبتاءلفد

يأأو،لمجموتيقذمانجيلأى،ديخيةاحتفالات

لينأومغينلشخصأصي!يصوعوجوه!توجه

أعمله.أنأحاولماأتولأنالآنيمكننينجمعنن

ضخصعلىعرضهصبهوالذىرئما:مرلس

لساناعليضعأنيريدمرقس،ن،مزمنغير

يلغوأن."نجالانصانهذاهوتن!:الؤالهذا

ابنانه":الرومافيالمئةتائدمعهبالجوابعينا

أ.الله

وواتعى،حيئلأنه.اليهيرتاحونالثان

تيلة.فيهوالخطب

علىالمفلقالمجيياعدأنأيضأشأنهومن

طريقيأسرألس!:التساؤلعلىنصزرانه

معرفةعنعاجزأوأصر!أورشيمي9فيالانغلاق
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توتعنيوتزاللاوجوهولىيغلهرالذىيسوع

تحلولادعوةفيهي!معكنيستهفيسؤولكل

يوع،معليكونالتلميذيختار:المتطفاتمن

ساحته،بقماوكل.الجمعخدمةفيمجعلهيوعو

الحدمة.هذهبحديأق،والطعاموهدوهه

المؤسسةالىيرتاحونلاالذينالمجيون.لوتا

أرهـمماماجكئفونلكنهملرقا.الىيرتاحون

ضيءكلفييزهدواأنعيميخب:يوعبقفه

كلبالصلبيمرواوأن.خطاهفيييروالكي

بوجههيتأثرونالمؤمنينكيرانضكلام

للفقراءالصج!وحبهللذفورففه""الاجماعي

.والصنار

جتأثرالذيهو.ضكولا،المحيول!ت

يو!ا"ن!الذ!"انايةبخاصوجهعلى

؟(.خافىغيرهو)ومنالخاطئينخوونجنانه

الم!لخدمةكلهاحياتهموقفواوالذين

ني.الصعودالىالدعوةتلكيومكلصيجذدون

الىالنظر"بدون"مجدهمرتهصالى.خطاه

الحققة،فياللهأتممريمزوسيجدون،الرراء"

بها.وعملتاللهكلمةالىأصتلأنها

فالذين.للحجيينمتىسأحفظ.مق

تلكليأنفهمسيجدونالمؤصسةالىيرتاحون

علىالمحافظةعلوالحريصةالتنظيمالمحكةالجماعة

صفةبأية،الكناضعنوالمسزولون.التعليمصلامة

القانوفي"الحق"قراةةبإعادةيمدون،كانت

)متىوالنفرانالرحمةهيالأساسيةتاعدتهالذى

18).
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فالايمان:أالفهم"رعائاتعلىحريصمتى

يوعالىكلهكياتاانضمام،ضىءكلتي!هو

امالوعدمفهمناتغذبةأيضأولكنه،المح

.وادراكوممطذووكائاتلأتا،ايماتامضمون

وتلكالمرث!،الكبرىالخطبتلكفحنحب

تظهراق!،الأسثالأوالمحجزاتفيالوحدات

لبالنينإ.مسيحي"تحيمبمظهر

نجدالئاقالفايكافيالمجمعبعدوالكيسة

بتجذدها،لا"ال!تحديثباهمامهافينفها

أمانةيزدادالمحليوعوجهعنللكشفالاطني

وجودلاالك!نشةبأنيذكرنافتى.الحقيتيللوجه

ويس.العالمأجلمنبلنفها.أجلصتلها

منمزيدعلىللم!اعدةإلأغايةأيةللمزسسة

المؤمنين.لخدمةالخأف

نأت!تطيعالتيهيالمث!ايدةالنفسيوحنا.

يجدونلاالأولادأنكا،يوحناانجيلتدؤق

صورفيفكرهيجئديوحنافإن.قراءتهفيصعوبة

يتيرنوهم...والنوروالماءكابخز،يخهمتؤثركبيرة

يوحناابجلقفا.الأخرىالأناجلتفاصيلفي

-والمفرداتالمواضغ--فيعجيةباطةمن

للحياة،محتواهمعلى،اختارإجراهمنيمكنهم

يوع.مع

.عادةالاهماميح!الع!ر،ذلكوبعد

باطقيوعمن،يقولونكا؟ينفرونفالمراهقون

ئطفوذاتافهألهميبدو،الإفراطحدالى

متكتف.

يعودونولاالكهولةسنفيإليهالناسويعود

فالراب.حفأمؤنينبكونواأنضرط،يغادرونه



بأنيثعرونالمسيحيسوعالمولعونوالعلمافيوالراهبة

الذممطفيالحاك،كله"الحقالىفيهيضبهمالروخ

المركز!متحدةواسةدوائروفي.اللهكلمةهر

(بالعقابالرشامونمثله)الذىالاتجيلييحطفهم

الآنمنذبدأتا!الأبديةالحياةتلكأعماقالى

اخوتا.خبمابقدر
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بااوؤ

القفزقافزماحاالىالرؤىكاتبله

يمكن!ماأبعدالىيذهبأنالقافزعلى.الطويل

بالرجوع،لذلك،فيبتدئ.معئنةنقطةمنانطلاقأ

بأقمىمجتازهاثم،الوراءالىمزأبعينأرأوثلاثين

يقفزؤ6الانطلاقخةالىيفلوحين،صعة

نفه.الاثجاه

حياتاعلىأضؤيلتيأنالرؤىكاتبيريد

فييرجع،لذلك.الأزمنةآيخرلنابرضه،الحالية

كيفيتخلصأنمحاولأ،بسرعةومجتازهالزمن

زمنه،الىوصولهوعند،الانسانمعاللهيتصرف

الالهيالتدبيرذلكالمقبلفييجعلأييصفز،

امحثفه.الذي

نا.برؤية:بدأكما،ينتهيالمقدسفالكتاب

شعرية،رؤيةفي،ا،ولىالتكوينسفرفصول

العالمضأنفياللهتلىبيرالأزمنةبلىهفيجعلت

قرونعدةبفضلالثعباكتشفهكما،والانانية

اخرلبيخعلىلإنهالرؤياكاتائا.تمالتارمن

الجاةسة.منخصينبفضلبهشعرماالأزمنة

الكبرىالقوانينهويعرضهماأنوبما.المشجة

الحالى.لوضعنابهف!شتنير،الالهيلتمرف

نجالراجالانجيل؟كاتبهو)قن"يوحنا"كتبه

ثلاثةالكتابهذاني59.حوالىفيآخر؟(يوحنا

:أتام

نلك.3(-1)المتجلىةالكشة10

الكيةألى"؟الغ"الكناشالىالرسائل

"فحصهي،مفةجماعاتخلالمنكلها،

ضمير".

نأبعد.2(.-)4الملزمةالكيسة20

)الشببإيعراثيلالكنش!ةصنةيوخاحذد

معصراعنيالكي!ةيرينا،(11-4)(ايردكلط

02(.)12الثمويةالريةالقوى

الفرح22(0-21)المنجقةالكية30



ضيءك!أجعلإهاءنذا:اللهيقول.طافح

الحب:قصةةالقصةتلكنهايةنلمحجديدأ".

المي!ةطهرهابعدما!اللهخطه،فالكسه

لها.وههاالتيبالتحفمزئةتظهر

الركطلالشماريخ:المؤمنيقينهوذلك

تلبفي،ال!عادةخوسيرهاوةفالبثرية.معق

المؤمنونيشتهاالتي،الانسانأجلمنالمراعات

التيالك!نشةالىأجلهاخوتنقاد،المؤمنينوغير

النيالصلاةنلكةواحلىةعلاةسوىلهالبص

الربأيهانعاك!"نعميخا:الروحيتمتمها

إ".يسوع

:الفقراتبأوصى3ابتد

3-01العالكاضالىالىطثل

.ه-4:والخنلاللهرؤبة

كلنامحن،الكية)أكطتلدالنيالمرأةرؤبة

واخوتا(:المح،الألملي،نلدأنعياالدين

.12

22.-021الماولهأورثلمرؤلة

بضلناتبدوقد!الفمولهذهفيحى

مها،لنجدكثيرأنترتفألأمجب:غامضةالصور

نأفالأفضل.الصورمنكلمعنى،الأمركقف

انطاعأنتثربوأنالغحوضمنشيءؤنبقى

منحرفة.تفيراتنستخلصوألأاجمالئأ،

ضوهفيالكتابمجملنقرأأنعندئذوبمكننا

ق،ف!نكتشف،الفصولتلكزاكنشفناهما

ولاسما،المفيدةالنصوصمنكيرأ،تراءتناسير

لاتد.التحعلىتحملناالتيالأناصيدمنكثيرأ

الاختصاصأهلضأن)وهذاضىءكلنفهم

فييضعناالراخالكتابهذالكن!(،أنفهم

الوضعكانائأ:رجاءناوينمضسجودأجواه

هويوعأبدأ:ييأسلافالمجي،البثر!

الغالب!

81



العهداقيمة

ماالحديد،العهدأبدينابينأصىأنبعد

،كثيرةاعتاراتهناكأالقديمالعهدفيالفاثدة

اثنين:منهاأختار

القدبمالعهد"فهرس9الجدبدالعهد10

كتابقراءةالانانيتلأندائمأالمفيدمن

هذاكانوان.الفهرسالىنظرةب!لقاهالكتبمن

اجماليةفكرةمطالتمنيشخلصةمتقنأالفهرس

ينالفاووتكون.الكتابيتناولهاالتيالمواضغعن

بهذهالملخصةالفصولقرا+ةبعدايحا(أشذ

الفاوين.

الجديد،العهدعباراتمنكثيرأانوالحال

هييسوععلىأطلقتالتيالألقابمنوكثيرأ

العهدصفحاتؤيرىلموضوعنتيجةأوملخص

القديم.

كلتختلفلداود"اابنأيوعالمناداةان
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الحالية؟لقديم

برنامجفهي،شخصيةأحوالافادةعنالاختلاف

"ابنبأنهيسوعصزخوحينوصياحمط.ديني

وهناك.بالتجديفالكهةعظحاءنذد.،الانسان

تذكر...وعرسوبروكرمةءكراعكلأت

المقدسة.الكتمنكثيرةبفصوليوعمعاصري

موتمعنىعنبنبرواأنالم!بحبونأرادولنا

بان!"لم،طويلةجملالىيحتاجواا،يوع

أجلمنتقدمةمنهوجعلاختارهبل،موتهيوع

إ.الخ،بذيحتهالدرضيلقد...الناسجمغ

بصفتهالمرتمخوصعديوعانبالقولاكفوا

اكتث!افعلىتاعدكأداةهناك."المنأئمالعبد9

".الكتابىاللاهوت"معجم:المواضيعتلك

ايومب!نقوممغامر6:القديمالمهد20

الجديد.العهدقغ:عقفاالأولاعتارناكان

القديمبالعهد:وجرديفهوالثافيالاتجاراقا



فيعملئأاياناجل()حتىالجديدالعهديص!

معالزبوبةبسوعطريقةالىانظروبنادبنا.حياننا

36(.31--124الوعئاوسنلاميذ

جعلاللهأنالأوليرالميجيرتناعاتمن

الثرية.واختباراتناآمالناجمغسبقأيحنرضعه

اسرائلاحداثادبقولهذلكعنبولصعبزوقد

0116قور1)"ضزر"أولنا""نصامبمه!

"ت!"اليونانيةالكلمة.عادةيزجحون11(.و

عكصهو"تي!ص"انوالحال"ممودج".ب

لاافوذجهذاهو"افوذج9ل!دالمهم.ا!ودخ

أخبهزانفالعكص.التصميمل!وائا.صررته

ن.61بنائهييركبلذتصيسأمحتبرفيمه!ندس

للف!ن!انجرائدوشقمنتميمأحئاطةأتجزت

.الفتانأوالسذبكونفالمهم،تمصيلهبدترالذكلط

يتصؤرهاالتىالحققةاعتباقمننوعهوفالتصميم

سبفأ.ئرقيعفل

كانتوان+اصاثلعاضهاالتىفالأحداث

""صورةأو""تصميمهي.بهوخاضةحققة

تم.التارريعملبالهنؤمنأنناوبمالأحداثا.

لالنبةأيضأوجوددالأحداثتلكبأننحزف

والمجيين.الصرالىأكلي.المتقيةئقالحظالى

هوال!ذتصميمنيسقأفيهأتأئلمماأنكما

هوالقديمالعهدفيفيهأتأضلماكذلك،تحققه

نعبيالأحداتنلك.وحيافيالمححياة

خوتوخهها.حياقيعنبتعبيرهاةلكها6مباضرة

إليه.توصلهاديناميةووئدخلهاالمح
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ال!بمحنوبات

اياولىللمرةالمقدسالكتابتفتحكنتان

المقدسالكسابتفتحأنقبل

القديمالعهد

اللهناداهضبتاريخ5

ابراهيمالموعد:زمن5

العهدوظعممرمنالحروج:شعبميلاد،

الملكيالنظام،

بابلالىالجلاء*

الفارصيالعصر5

اليونافيأوالهقينيالعصر"

الروممافيالعصر،

الجديدوالعهدالقديمالعهدبينما

الجديدالعهد

الرسلأعال:الكيسةجريدة5

أناجلفيتدوينهاالىالبثارةاعلانمن،

بولسرساثل،

الأناجيل"

الرؤيا!

الحاية؟القديمالعهدتيمة،
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